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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Underlättad gränsöverskridande tillgång till pålitlig och aktuell information om företag 
medför bättre insyn och ökad säkerhet om rättsläget på den inre marknaden och kan även 
bidra till att återskapa förtroendet för marknaderna efter den finansiella och ekonomiska 
krisen.

B. Ett effektivt samarbete mellan olika företagsregister i samband med gränsöverskridande 
förfaranden är en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera ordentligt.

1. Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att en underlättad kommunikation 
mellan alla de företagsregister som förekommer inom EU kommer att leda till ökad insyn 
och ett förtroende för den inre marknaden hos berörda parter.

2. Europaparlamentet är övertygat om att bättre och enklare tillgång till information krävs 
när det gäller att stödja små och medelstora företag eftersom sådan tillgång bidrar till en 
minskad administrativ börda för dessa företag.

3. Europaparlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att företag inom unionen 
enkelt får tillgång till pålitlig information om fusioner, omlokaliseringar av företagssäten 
och andra gränsöverskridande förfaranden, och betonar att sådan tillgång kommer att 
ytterligare öka konkurrenskraften och flödet på den inre marknaden genom att stärka de 
centrala friheterna på den inre marknaden, nämligen fri rörlighet för kapital, tjänster och 
personer.

4. Med tanke på att informationssystemet för den inre marknaden redan har visat sig vara ett 
framgångsrikt instrument vidhåller Europaparlamentet hur viktigt detta instrument är i 
samband med åtgärder som syftar till att förbättra genomförandet av den lagstiftning som 
reglerar den inre marknaden.

5. Europaparlamentet betonar vikten av automatisk kommunikation mellan företagsregister 
inom EU baserat på standarder och kompatibla system.

6. Europaparlamentet uppmuntrar till genomförande av resultaten av Brite-projektet 
(”Business Register Interoperability Throughout Europe”) – som syftar till att säkra 
kompatibiliteten hos de företagsregister som förekommer inom unionen – eftersom dessa 
är en förutsättning för att ett EU-nätverk av företagsregister ska kunna byggas.

7. Europaparlamentet understryker vikten av att behöriga myndigheter och medborgare får 
tillgång till pålitlig, stabil och aktuell information om företag. Parlamentet betonar även 
hur viktigt det är att man i ytterligare utsträckning slår samman den information och de 
system som Brite, informationssystemet för den inre marknaden och 
Europeiska företagsregistret omfattar så att man åstadkommer ett enda sökställe för 
information med relevans för berörda parter på den inre marknaden och därmed stärker 
den gränsöverskridande handeln och den ekonomiska tillväxten i unionen.


