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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αξιόπιστες και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες σε διασυνοριακό επίπεδο, αυξάνει 
τη διαφάνεια και τη νομική βεβαιότητα στην εσωτερική αγορά και μπορεί να 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις αγορές μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ μητρώων επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο των διασυνοριακών διαδικασιών είναι απαραίτητη για την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

1. υποστηρίζει ότι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των μητρώων ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων στην 
εσωτερική αγορά·

2. είναι πεπεισμένο ότι η βελτιωμένη και ευχερής πρόσβαση στις πληροφορίες είναι 
αναγκαία για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεδομένου ότι τούτο συμβάλλει 
στη μείωση του διοικητικού τους φόρτου·

3. τονίζει ότι η εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με συγχωνεύσεις, 
μεταφορές έδρας ή άλλες διασυνοριακές διαδικασίες είναι απαραίτητη για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες και θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και τη ροή λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς ενισχύοντας το βασικό της στοιχείο που είναι η ελεύθερη 
κυκλοφορία πόρων, υπηρεσιών και προσώπων·

4. επιμένει στη σημασία του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ)
για τη βελτίωση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι έχει ήδη 
αποδείξει την αξία του·

5. επισημαίνει τη σημασία της αυτοματοποιημένης επικοινωνίας μεταξύ των μητρώων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, βασιζόμενης σε προδιαγραφές και επιτρέπουσας τη 
διαλειτουργικότητα·

6. ενθαρρύνει την εφαρμογή του των αποτελεσμάτων του προγράμματος για τη διασύνδεση 
μεταξύ των μητρώων (Business Register Interoperability Throughout Europe – BRITE)
δεδομένου ότι τούτο θα καταστεί απαραίτητο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
μητρώων επιχειρήσεων·

7. επιμένει στη σημασία που έχει για τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες η πρόσβαση σε 
αξιόπιστες, σταθερές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις· τονίζει τη 
σημασία της συνένωσης των δεδομένων και συστημάτων των BRITE, IMI και EBR
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στις πληροφορίες για τους 
παράγοντες της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί έτσι το διασυνοριακό εμπόριο και η 
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οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση.


