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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi lengvesnė prieiga prie patikimos ir nuolat atnaujinamos informacijos apie 
tarptautines bendroves sustiprina skaidrumą ir teisinį apibrėžtumą vidaus rinkoje bei gali 
atkurti pasitikėjimą rinkomis, sumenkusį po finansų ir ekonomikos krizės,  

B. kadangi veiksmingas verslo registrų bendradarbiavimas tarpvalstybinių procedūrų metu 
yra būtinas norint užtikrinti tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą, 

1. tvirtina, kad tobulinant ryšius tarp visų Europos verslo registrų bus sustiprintas 
skaidrumas ir vidaus rinkos dalyvių pasitikėjimas; 

2. yra įsitikinęs, kad geresnė ir lengvesnė prieiga prie informacijos yra būtina norint padėti 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes tuo prisidedama prie joms tenkančios 
administracinės naštos mažinimo; 

3. pabrėžia, kad lengvesnė prieiga prie patikimų duomenų apie bendrovių sujungimus, 
būstinės perkėlimus ir kitas tarpvalstybinio masto procedūras Europos bendrovėms yra 
būtina ir paskatintų konkurencingumą bei vidaus rinkos veiklos lankstumą, stiprinant jos 
pagrindines lėšų, paslaugų ir asmenų nevaržomo judėjimo laisves; 

4. primena apie Vidaus rinkos informacinės sistemos svarbą sustiprintam vidaus rinkos 
teisės aktų įgyvendinimui, nes tai jau pasitvirtino kaip veiksminga priemonė; 

5. atkreipia dėmesį į automatinio ryšio tarp Europos verslo registrų, paremto tam tikrais 
standartais ir įgalinančio suderinamumą, svarbą;  

6. ragina įgyvendinti Visos Europos verslo registrų sąveikos (angl. BRITE) projekto 
rezultatus, nes tai bus reikalinga norint sukurti Europos verslo registrų tinklą; 

7. dar karta primena, kad kompetentingoms institucijoms ir piliečiams yra svarbu turėti 
prieigą prie patikimos ir nuolat atnaujinamos informacijos apie bendroves; pabrėžia 
tolimesnio BRITE, Vidaus rinkos informacinės sistemos ir Europos verslo registro 
duomenų bei sistemų sujungimo svarbą, siekiant vidaus rinkos dalyviams sukurti vieną 
bendros informacinės prieigos tašką ir tuo pačiu skatinti Sąjungoje tarpvalstybinę prekybą 
bei ekonomikos plėtrą.


