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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā atvieglotas iespējas piekļūt ticamai un atjauninātai informācijai par uzņēmumiem 
citās valstīs uzlabo iekšējā tirgus pārredzamību un juridisko noteiktību un var atjaunot 
ticību tirgiem apstākļos, ko radījusi finanšu un ekonomikas krīze;

B. tā kā, lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, pārrobežu procedūrās ir obligāti 
nepieciešama efektīva uzņēmējdarbības reģistru sadarbība,

1. apgalvo, ka saziņas veicināšana starp visiem Eiropas uzņēmējdarbības reģistriem uzlabos 
pārredzamību un stiprinās ieinteresēto pušu ticību iekšējam tirgum; 

2. pauž pārliecību, ka uzlabotas un vienkāršotas iespējas piekļūt informācijai ir 
nepieciešamas, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, jo tādējādi tiek veicināta to 
administratīvā sloga samazināšanās;

3. uzsver, ka iespējas bez grūtībām piekļūt ticamiem datiem par uzņēmumu apvienošanos, 
juridiskās adreses maiņu vai citām pārrobežu procedūrām Eiropas uzņēmumiem ir ļoti 
nepieciešamas, un, pateicoties tām, iekšējā tirgū tiks vēl vairāk veicināta konkurētspēja un 
nevainojama tirgus darbība, nostiprinot tā galvenās brīvības, proti, resursu un 
pakalpojumu brīvu apriti un personu brīvu pārvietošanos;

4. stingri norāda, ka, uzlabojot iekšējā tirgus tiesību aktu ieviešanu, liela nozīme ir Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmai (IMI), kas sevi jau ir apliecinājusi kā sekmīgu instrumentu;

5. norāda, ka liela nozīme ir Eiropas uzņēmējdarbības reģistru automatizētai saziņai, kas 
balstīta uz standartiem un pieļauj savstarpēju savietojamību; 

6. mudina īstenot projekta „Eiropas uzņēmējdarbības reģistru savstarpējā sadarbspēja” 
(BRITE) rezultātus, jo tiem būs neatsverama nozīme, veidojot Eiropas uzņēmējdarbības 
reģistru sadarbības tīklu; 

7. stingri norāda, ka ir svarīgi, lai kompetentajām iestādēm un iedzīvotājiem būtu pastāvīgi 
pieejama ticama un atjaunināta informācija par uzņēmumiem; uzsver, ka ir svarīgi turpināt 
BRITE, IMI un Eiropas Biznesa reģistra (EBR) datu un sistēmu apvienošanu, lai izveidotu 
vienotu informācijas piekļuves vietu iekšējā tirgus ieinteresēto personu vajadzībām un 
tādējādi Eiropas Savienībā stiprinātu pārrobežu komercdarbību un ekonomisko izaugsmi. 


