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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

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

B. overwegende dat een efficiënte samenwerking tussen  ondernemingsregisters in 
grensoverschrijdende procedures onontbeerlijk is voor de adequate werking van de interne 
markt,

1. verklaart dat vergemakkelijking van de communicatie tussen alle Europese 
ondernemingsregisters de transparantie en het vertrouwen van de betrokkenen in de 
interne markt zal vergroten; 

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;

3. wijst erop dat gemakkelijke toegang tot betrouwbare gegevens over fusies, 
zetelplaatswijzigingen of andere grensoverschrijdende procedure onontbeerlijk is voor 
Europese ondernemingen, en het concurrentievermogen en de soepele werking van de 
binnenmarkt zal stimuleren, door versterking van de belangrijke vrijheden van verkeer 
van kapitaal, diensten en personen;

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;

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

6. moedigt de uitvoering aan van de resultaten van het project Business Register 
Interoperability Throughout Europe – (BRITE), daar deze absoluut noodzakelijk zijn voor 
de opbouw van een Europees netwerk van ondernemingsregisters; 

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; 
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