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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât accesul transfrontalier ușor la informații fiabile și actualizate privind societățile 
mărește transparența și siguranța juridică pe piața internă și poate reinstaura încrederea în 
piețe după criza financiară și economică,

B. întrucât cooperarea eficace a registrelor comerțului în cadrul procedurilor transfrontaliere 
este indispensabilă pentru a asigura buna funcționare a pieței interne,

1. susține că facilitarea comunicării între registrele comerțului din Europa va mări 
transparența și încrederea părților interesate în piața internă; 

2. își exprimă convingerea că accesul îmbunătățit și ușor la informații este necesar pentru a 
sprijini întreprinderile mici și mijlocii, deoarece contribuie la reducerea sarcinilor 
administrative ale acestora;

3. subliniază faptul că accesul ușor la date fiabile privind fuziunile, transferurile de sedii sau 
alte proceduri transfrontaliere este indispensabil pentru societățile europene și va spori în 
continuare competitivitatea și fluiditatea în funcționarea pieței interne, prin consolidarea 
principalelor sale libertăți privind circulația capitalurilor, serviciilor și persoanelor;

4. insistă asupra importanței Sistemului de informare al pieței interne (IMI) pentru o mai 
bună punerea în aplicare a legislației privind piața internă, având în vedere că s-a dovedit 
deja a fi un instrument eficace;

5. subliniază importanța unei comunicări automate între registrele comerțului din Europa, 
fondată pe standarde și care să permită interoperabilitatea; 

6. încurajează punerea în aplicare a rezultatelor proiectului Business Register 
Interoperability Throughout Europe (BRITE) (Interoperabilitatea registrelor comerțului 
din întreaga Europă) pentru că vor fi indispensabile pentru construirea unei rețele 
europene de registre ale comerțului; 

7. insistă asupra importanței pentru autoritățile competente și cetățeni de a avea acces la 
informații fiabile, constante și actualizate asupra întreprinderilor; accentuează importanța 
fuziunii avansate a datelor și sistemelor BRITE, IMI și EBR (European Business Register)
pentru a pune în aplicare un singur punct de acces la informații al actorilor pe piața internă 
și pentru a dezvolta astfel comerțul transfrontalier și creșterea economică în Uniune.


