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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że ułatwiony dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o 
przedsiębiorstwach ponad granicami zwiększy przejrzystość i pewność prawną na rynku 
wewnętrznym i może przywrócić zaufanie do rynków utracone z powodu kryzysu 
finansowego i gospodarczego,

B. mając na uwadze, że skuteczna współpraca między rejestrami handlowymi w 
transgranicznych procedurach jest niezbędna dla zagwarantowania właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego,

1. uważa, że ułatwienie kontaktów między wszystkimi europejskimi rejestrami handlowymi 
zwiększy przejrzystość i zaufanie zainteresowanych stron na rynku wewnętrznym; 

2. jest przekonany, że lepszy i łatwiejszy dostęp do informacji jest niezbędny, aby wspierać 
małe i średnie przedsiębiorstwa gdyż przyczynia się do zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego;

3. podkreśla, że łatwy dostęp do wiarygodnych danych dotyczących fuzji, przenoszenia
siedziby lub innych transgranicznych procedur jest niezbędny europejskim 
przedsiębiorstwom i jeszcze bardziej zwiększy konkurencyjność i płynność 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, wzmacniając najważniejsze swobody w zakresie 
przepływu kapitału, usług i osób;

4. podkreśla znaczenie systemu informacji na temat rynku wewnętrznego (IMI) dla 
poszerzonego wdrożenia prawodawstwa z zakresu rynku wewnętrznego, który już okazał 
się przydatnym instrumentem;

5. podkreśla znaczenie zautomatyzowanej komunikacji między europejskimi rejestrami 
handlowymi opartej na normach i umożliwiającej interoperacyjność; 

6. zachęca do wdrożenia wyników projektu BRITE (interoperacyjność rejestrów 
handlowych w całej Europie), gdyż będą one niezbędne do stworzenia europejskiej sieci 
rejestrów handlowych; 

7. nalega, aby właściwe organy i obywatele mieli dostęp do wiarygodnych, pewnych i 
aktualnych danych dotyczących przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie dalszego łączenia 
danych i systemów BRITE, IMI i europejskiego rejestru handlowego (EBR), aby stworzyć 
jeden informacyjny punkt dostępu dla zainteresowanych stron na rynku wewnętrznym i 
nasilić w ten sposób handel transgraniczny i wzrost gospodarczy w Unii. 


