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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at lettere adgang til pålidelige og ajourførte oplysninger om selskaber på 
tværs af grænser øger gennemsigtigheden og retssikkerheden i det indre marked og kan 
genoprette tilliden til markederne efter den finansielle og økonomiske krise,

B. der henviser til, at det er nødvendigt med et effektivt samarbejde mellem selskabsregistre i 
forbindelse med tværnationale procedurer for at sikre et velfungerende indre marked,

1. er overbevist om, at lettere kommunikation mellem alle europæiske selskabsregistre vil 
øge gennemsigtigheden og tilliden blandt de berørte parter i det indre marked; 

2. er overbevist om, at der er behov for forbedret og nem adgang til oplysninger for at bistå 
små og mellemstore virksomheder, da det vil bidrage til at mindske deres administrative 
byrder;

3. fremhæver, at det er nødvendigt med nem adgang til pålidelige data om fusioner, 
flytninger af hjemsted eller andre tværnationale procedurer for europæiske virksomheder, 
og at det yderligere vil øge konkurrenceevnen og fleksibiliteten i det indre marked ved at 
styrke de vigtige rettigheder med hensyn til fri bevægelighed for midler, tjenester og 
personer;

4. understreger betydningen af informationssystemet for det indre marked (IMI) for en bedre 
gennemførelse af lovgivningen om det indre marked, da det allerede har vist sig at være 
effektivt instrument;

5. påpeger betydningen af automatiseret kommunikation mellem europæiske 
selskabsregistre, som er baseret på standarder og giver mulighed for interoperabilitet; 

6. tilskynder til gennemførelse af resultaterne fra Brite-projektet (Business Register 
Interoperability Throughout Europe), da de vil være af afgørende betydning for 
opbygningen af et europæisk netværk af selskabsregistre; 

7. understreger betydningen af, at kompetente myndigheder og borgere har adgang til 
pålidelige, konstante og opdaterede selskabsoplysninger; understreger betydningen af en 
yderligere sammensmeltning af oplysninger og systemer fra Brite, IMI og European 
Business Register (EBR), således at der kan blive oprettet en fælles indgangsportal for de 
berørte parter i det indre marked og den grænseoverskridende handel og økonomiske 
vækst i EU dermed styrket. 


