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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže uľahčeným prístupom k spoľahlivým a aktualizovaným informáciám 
o spoločnostiach pôsobiacich za hranicami štátu sa zvyšuje transparentnosť a právna istota 
na vnútornom trhu a môže sa obnoviť dôvera k trhom po finančnej a hospodárskej kríze,

B. keďže na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutná účinná 
cezhraničná spolupráca medzi obchodnými registrami pri cezhraničných konaniach,

1. vyhlasuje, že uľahčovaním komunikácie medzi príslušnými obchodnými registrami sa 
zvýši transparentnosť a posilní sa dôvera zainteresovaných strán k vnútornému trhu;

2. je presvedčený, že na pomoc malým a stredným podnikom je nevyhnutný zlepšený 
a jednoduchý prístup k informáciám, keďže prispieva k zníženiu administratívneho 
zaťaženia;

3. zdôrazňuje, že jednoduchý prístup k spoľahlivým údajom týkajúcim sa fúzií, presunov 
sídel spoločností alebo ďalších cezhraničných konaní je nevyhnutný pre európske 
spoločnosti a ďalej zvýši konkurencieschopnosť a plynulosť vo fungovaní vnútorného 
trhu tým, že posilní jeho hlavné slobody obehu finančných prostriedkov, služieb 
a jednotlivcov;

4. trvá na tom, že informačný systém o vnútornom trhu (IMI) je dôležitý pre lepšie 
vykonávanie právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu, keďže sa už ukázalo, že je 
úspešným nástrojom;

5. poukazuje na význam automatizovanej komunikácie medzi európskymi obchodnými 
registrami vychádzajúcimi z noriem a umožňujúcimi ineroperabilitu;

6. nabáda k uplatňovaniu výsledkov projektov Interoperability obchodných registrov v rámci 
Európy (BRITE), keďže budú nevyhnutné na vybudovanie európskej siete obchodných 
registrov;

7. trvá na tom, že je dôležité, aby príslušné orgány a občania mali prístup k spoľahlivým, 
pravidelným a aktualizovaným informáciám o spoločnostiach; zdôrazňuje význam 
ďalšieho zlúčenia údajov a systémov BRITE, IMI a Európskeho obchodného registra 
(EBR), s cieľom zaviesť jednotné prístupové miesto k informáciám pre zainteresované 
strany vnútorného trhu a posilniť tým cezhraničný obchod a hospodársky rast v Únii.


