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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a cégekről szóló megbízható és aktualizált információhoz való könnyített, határokon 
átívelő? hozzáférés növeli a belső piacon az átláthatóságot és a jogbiztonságot, és helyre 
tudja állítani a bizalmat a piacokon a pénzügyi és gazdasági válságot követően,

B. mivel a cégnyilvántartások közötti hatékony együttműködés a határokon átnyúló eljárások 
során elengedhetetlen a belső piac megfelelő működésének biztosítására,

1. azt állítja, hogy a valamennyi európai cégnyilvántartás közötti kommunikáció 
megkönnyítése fokozhatja az átláthatóságot és az érdekelt felek piacba vetett bizalmát; 

2. meg van győződve, hogy az információkhoz való jobb és egyszerű hozzáférés szükséges a 
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott segítséghez, mivel az hozzájárul adminisztratív 
terheik csökkentéséhez;

3. kiemeli, hogy az egyesülésekkel, székhelyáthelyezésekkel vagy egyéb határokon átnyúló 
eljárásokkal kapcsolatos megbízható adatokhoz való könnyű hozzáférés elengedhetetlen 
az európai cégek számára, és tovább fogja növelni a versenyképességet, valamint a belső 
piac működésének gördülékenységét azáltal, hogy erősíti a tőke, a szolgáltatások és a 
személyek mozgásának fő szabadságait;

4. ragaszkodik a belső piacról szóló jogszabályok jobb végrehajtására vonatkozó belső piaci 
információs rendszer (IMI) fontosságához, mivel az már sikeres eszköznek bizonyult;

5. rámutat a szabványokon alapuló és az interoperabilitást lehetővé tevő európai 
cégnyilvántartások közötti automatizált kommunikáció fontosságára; 

6. ösztönzi a Business Register Interoperability Throughout Europe (átjárható 
cégnyilvántartások Európában) – BRITE) nevű projekt eredményeinek végrehajtását, 
mivel elengedhetetlenek a cégnyilvántartások európai hálózatának kiépítéséhez; 

7. ragaszkodik annak fontosságához, hogy az illetékes hatóságok és a polgárok megbízható, 
szilárd és aktualizált céges információkhoz férjenek hozzá; hangsúlyozza a BRITE, az 
IMI és az európai cégnyilvántartás (EBR) adatai további egyesítésének, valamint azon 
rendszerek fontosságát, amelyek célja, hogy a belső piac érdekelt felei számára egy 
egységes információs hozzáférési pontot hozzanak létre, és ezáltal erősítsék meg az 
Unióban a határon átnyúló kereskedelmet és gazdasági növekedést. 


