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Amendement 1
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat een gemakkelijkere 
toegang tot betrouwbare en actuele 
informatie over buitenlandse 
ondernemingen de transparantie en 
rechtszekerheid op de interne markten 
vergroot en het vertrouwen in de markten 
na de financiële en economische crisis kan 
herstellen,

A. overwegende dat een gemakkelijkere 
toegang tot betrouwbare en actuele 
informatie over buitenlandse 
ondernemingen in alle lidstaten de 
transparantie en rechtszekerheid op de 
interne markten vergroot en het vertrouwen 
in de markten na de financiële en 
economische crisis kan herstellen,

Or. de

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat er reeds een 
netwerk van ondernemingsregisters 
bestaat in de vorm van het European 
Business Register (EBR), dat burgers en 
bedrijven gemakkelijk toegang verleent tot 
informatie over ondernemingen in hun 
eigen taal; overwegende dat dit netwerk 
echter nog niet door alle lidstaten wordt 
gebruikt; 

Or. de
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Amendement 3
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat indien we alles 
willen weten over een product of dienst, 
we alles moeten weten over de verkoper 
van het product of de dienst, aangezien 
transparantie zorgt voor vertrouwen;

Or. pt

Amendement 4
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de versnipperde 
regelgeving inzake de registratie van 
ondernemingen schadelijk is voor zowel 
de consument als voor het bedrijfsleven 
en de economie; 

Or. pt

Amendement 5
Catherine Soullie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat verbeterde en 
makkelijke toegang tot informatie nodig is 
voor de ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen omdat dit 

2. wijst erop dat het van essentieel belang 
is bureaucratische, technische en 
linguïstische barrières aan te pakken die 
de toegang tot informatie over 
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bijdraagt aan de verlichting van hun 
administratieve lasten;

ondernemingen in het buitenland 
hinderen en zo de vlotte werking van de 
interne markt storen; dringt erop aan dat 
de informatie over ondernemingen in alle 
officiële talen van de Europese Unie 
beschikbaar moet zijn; is ervan overtuigd 
dat verbeterde en makkelijke toegang tot 
informatie nodig is voor de ondersteuning 
van kleine en middelgrote ondernemingen
omdat dit bijdraagt aan de verlichting van 
hun administratieve lasten;

Or. en

Amendement 6
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat verbeterde en 
makkelijke toegang tot informatie nodig is 
voor de ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen omdat dit 
bijdraagt aan de verlichting van hun 
administratieve lasten;

2. is ervan overtuigd dat verbeterde en 
makkelijke toegang tot informatie nodig is 
voor de ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen - die een 
essentieel onderdeel vormen van de 
ruggengraat van de Europese economie 
en de belangrijkste motor voor het 
scheppen van banen, economische groei 
en sociale samenhang in Europa - omdat 
dit bijdraagt aan de verlichting van hun 
administratieve lasten

Or. xm

Amendement 7
Catherine Soullie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van toegang tot 
informatie over Europese 
ondernemingen, in het bijzonder met 
betrekking tot de dienstenrichtlijn en het 
toekomstige statuut van de Europese 
besloten vennootschap; dringt daarom 
aan op de tenuitvoerlegging van een 
uniforme opmaak en inhoud van 
ondernemingsregisters en een Europees 
bedrijfscertificaat voor Europese 
ondernemingen, met als doel de 
uniformiteit en rechtszekerheid van de 
geregistreerde gegevens te vergroten; 

Or. en

Amendement 8
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. meent dat elke strategie om uit de 
crisis te komen en de werking van de 
interne markt te verbeteren meer 
transparantie en samenwerking in 
grensoverschrijdende mechanismes moet 
inhouden, waardoor het vertrouwen van 
500 miljoen Europeanen een nieuwe 
impuls zal krijgen; 

Or. pt

Amendement 9
Cornelis de Jong, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het belang van de kwaliteit 
van de informatie in de 
ondernemingsregisters; benadrukt dat de 
informatie over ondernemingen in alle 
lidstaten van betrouwbare kwaliteit en 
gestandaardiseerd moet zijn, om 
transparante en gebruiksvriendelijke 
openbare informatie te waarborgen;

Or. en

Amendement 10
Catherine Soullie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op het belang van het 
informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI) voor een verdergaande uitvoering 
van de wetgeving inzake de interne markt, 
daar het reeds een nuttig instrument is 
gebleken;

4. wijst op het belang van het 
informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI) voor een verdergaande uitvoering 
van de wetgeving inzake de interne markt, 
daar het reeds een nuttig instrument is 
gebleken voor de uitvoering van de 
richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (2005/36/EG) en van 
de dienstenrichtlijn (2006/123/EG);

Or. en

Amendement 11
Catherine Soullie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat alle lidstaten al 
gebruikt maken van het IMI en dat het tot 



PE441.292v01-00 8/11 AM\816435NL.doc

NL

een grotere reeks procedures uitgebreid 
zou kunnen worden zonder dat de 
lidstaten aanzienlijke investeringen 
hoeven te doen; 

Or. en

Amendement 12
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van 
geautomatiseerde communicatie tussen 
Europese ondernemingsregisters, die
gebaseerd is op bepaalde standaarden en 
interoperabiliteit;

5. wijst op het belang van 
geautomatiseerde communicatie tussen 
Europese ondernemingsregisters, 
gebaseerd op bepaalde standaarden en 
interoperabiliteit, waardoor de 
transparantie en het vertrouwen in de 
markt zullen worden vergroot; 

Or. xm

Amendement 13
Catherine Soullie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van 
geautomatiseerde communicatie tussen 
Europese ondernemingsregisters, die 
gebaseerd is op bepaalde standaarden en 
interoperabiliteit; 

5. wijst op het belang van 
geautomatiseerde communicatie tussen 
Europese ondernemingsregisters, die 
gebaseerd is op bepaalde standaarden en 
interoperabiliteit, en roept daarom de 
lidstaten op zich in te zetten voor het 
BRITE-project door bindende wetgeving 
vast te stellen; onderstreept dat een sterke 
rechtsgrondslag de enige manier is om de 
kwaliteit van de uitgewisselde informatie 
te vergroten;
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Or. en

Amendement 14
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop hoe belangrijk het is dat 
bevoegde instanties en burgers toegang 
hebben tot betrouwbare en actuele 
bedrijfsinformatie; acht het belangrijk om 
de gegevens en systemen van BRITE, IMI 
en het European Business Register (EBR) 
in één systeem op te nemen en één 
toegangspunt voor 
ondernemingsinformatie  voor de 
deelnemers van de binnenmarkt op te 
zetten, en zo de grensoverschrijdende 
handel en economische groei in de Unie te 
versterken; 

7. wijst erop hoe belangrijk het is dat 
bevoegde instanties en burgers toegang 
hebben tot betrouwbare en actuele 
bedrijfsinformatie; acht het belangrijk om 
de gegevens en systemen van BRITE, IMI 
en het European Business Register (EBR) 
in één systeem op te nemen en één 
toegangspunt voor 
ondernemingsinformatie voor de 
deelnemers van de binnenmarkt en 
consumenten op te zetten, waarmee de 
kosten van transacties voor zowel 
producenten als consumenten worden 
verlaagd door concentratie van 
informatie, en zo de grensoverschrijdende 
handel, met name grensoverschrijdende 
elektronische handel, en economische 
groei in de Unie te versterken; 

Or. xm

Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop hoe belangrijk het is dat 
bevoegde instanties en burgers toegang 
hebben tot betrouwbare en actuele 
bedrijfsinformatie; acht het belangrijk om
de gegevens en systemen van BRITE, 

7. wijst erop hoe belangrijk het is dat 
bevoegde instanties en burgers toegang 
hebben tot betrouwbare en actuele 
bedrijfsinformatie die beschikbaar is in de 
betreffende taal; acht het belangrijk om de 
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IMI en het European Business Register 
(EBR) in één systeem op te nemen en één 
toegangspunt voor 
ondernemingsinformatie voor de 
deelnemers van de binnenmarkt op te 
zetten, en zo de grensoverschrijdende 
handel en economische groei in de Unie 
te versterken;

gegevens en systemen van BRITE, IMI en 
het European Business Register (EBR) in 
één systeem op te nemen en één 
toegangspunt voor 
ondernemingsinformatie voor de 
deelnemers van de binnenmarkt op te 
zetten, en zo de grensoverschrijdende 
handel en economische groei in de Unie te 
versterken;

Or. de

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. stelt voor het bestaande EBR verder 
te ontwikkelen om het netwerk van 
ondernemingsregisters te verbeteren; 
beveelt aan dat praktische kwesties met 
betrekking tot samenwerking verhelderd 
moeten worden in een administratieve 
overeenkomst tussen de lidstaten en/of 
hun ondernemingsregisters teneinde het 
EBR efficiënter te maken; 

Or. de

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie te 
bevorderen dat alle lidstaten in het EBR 
worden geïntegreerd, waar nodig door 
deskundigheid en extra middelen ter 
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beschikking te stellen; verzoekt de 
Commissie de voor- en nadelen te 
onderzoeken van een verplicht 
lidmaatschap van het EBR voor alle 
lidstaten; 

Or. de

Amendement 18
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. stelt voor dat dit ene loket voor 
informatie, met verplichte registratie voor 
ondernemingen, onder toezicht staat van 
een Europese autoriteit en informatie in 
alle officiële talen van de EU vertrekt; 
dringt erop aan dat wordt gewaarborgd 
dat op effectieve wijze bekendheid wordt 
gegeven aan het bestaan van dit loket, 
zodat alle belanghebbenden gebruik 
kunnen maken van dit loket om duidelijke 
en betrouwbare informatie te verkrijgen 
over Europese ondernemingen; 

Or. pt


