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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker olajšan čezmejni dostop do zanesljivih in posodobljenih informacij o podjetjih 
povečuje preglednost in pravno varnost na notranjem trgu in lahko ponovno vzpostavi 
zaupanje v trge po finančni in gospodarski krizi;

B. ker je učinkovito sodelovanje med poslovnimi registri v čezmejnih postopkih nujno za 
zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga; 

1. ugotavlja, da bo olajšanje komunikacije med vsemi evropskimi poslovnimi registri 
povečalo preglednost in zaupanje zainteresiranih strani v notranji trg; 

2. je prepričan, da je izboljšan in enostaven dostop do informacij potreben zaradi podpore 
malim in srednje velikim podjetjem, saj pripomore k zmanjšanju njihove upravne 
obremenitve;

3. poudarja, da je enostaven dostop do zanesljivih podatkov o združitvah, prenosih sedeža in 
drugih čezmejnih postopkih nujen za evropska podjetja in da bo še naprej dvigoval 
konkurenčnost in pretočnost v delovanju notranjega trga, in sicer tako, da bo okrepil 
njegove glavne svoboščine – pretok kapitala, storitev in ljudi;

4. vztraja glede pomena informacijskega sistema za notranji trg (IMI) pri pospešenem 
izvajanju zakonodaje o notranjem trgu, saj se je že pokazalo, da gre za uspešen 
instrument;

5. opozarja na pomen samodejne komunikacije med evropskimi poslovnimi registri, ki 
temelji na standardih in omogoča interoperabilnost; 

6. spodbuja izvedbo rezultatov projekta interoperabilnost poslovnega registra po vsej Evropi 
(BRITE), saj bodo nepogrešljivi pri vzpostavitvi evropske mreže poslovnih registrov; 

7. vztraja, da je dostop do zanesljivih, stalnih in posodobljenih informacij pomemben za 
pristojne organe in državljane; poudarja pomen nadaljnjega združevanja podatkov in 
sistemov BRITE, IMI in Evropskega poslovnega registra (EBR), da se vzpostavi enotna 
točka dostopa do informacij za zainteresirane strani na notranjem trgu in tako okrepi 
čezmejno poslovanje in gospodarska rast v Uniji. 


