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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga „Veiksmingas teismo sprendimų vykdymas Europos 
Sąjungoje: skolininkų turto skaidrumas“ (COM(2008)0128), kadangi ja prisidedama prie 
Lisabonos strategijos siekių;

2. nurodo, kad informacijos, būtinos norint priversti skolininkus vykdyti savo 
įsipareigojimus, skaidrumo trūkumas neatitinka bendrųjų geros valios ir turtinės 
atsakomybės principų; teigia, kad dėl nepakankamo su vykdymo būdais susijusių 
nacionalinių teisės aktų išmanymo arba jų neveiksmingumo stabdomas bendrosios vidaus 
rinkos sukūrimas ir atsiranda nepagrįstų sąnaudų;

3. pabrėžia, kad dėl vėlavimo mokėti, nemokėjimo ir skolų išieškojimo sunkumų kenkiama 
kreditorių verslui ir vartotojams, mažinamas pasitikėjimas vidaus rinka ir trukdoma imtis 
teisinių veiksmų;

4. remia integruotą ir veiksmingą strategiją, kuri būtų pagrįsta geresnės teisėkūros principu, 
ir mano, kad reikėtų siekti tikslo, kad mokėjimai užtikrintų nediskriminavimą, slaptų 
duomenų apsaugą ir teisines garantijas, pagal kurias numatomos pakankamos priemonės, 
kurios sudarytų galimybę taikyti skaidrumo reikalavimą ir labai sumažintų duomenų 
tvarkymo ir valdymo sąnaudas;

5. primygtinai reikalauja, kad kreditoriai, siekdami pradėti vykdymo procedūrą ir atgauti 
skolą, turėtų prieigą ne tik prie viešosios informacijos, bet, kompetentingai institucijai 
vykdant priežiūrą ar tarpininkaujant ir visoje vidaus rinkoje taikant nesudėtingą tvarką, ir 
prie reikalingų duomenų;

6. siūlo parengti vykdymo teisės aktų ir praktikos vadovą, padidinti informacijos, kurią 
galima gauti registruose, kiekį ir kokybę, pagerinti prieigą prie šių registrų pagal 
Bendrijos ar nacionaliniu mastu numatytas taisykles, užtikrinti keitimąsi informacija tarp 
kompetentingų institucijų ir išnagrinėti kitas tinkamas priemones;

7. siūlo, kad šalis, įgijusi nuosavybės teises pagal teismo sprendimą, galėtų naudotis šiomis 
teisėmis tomis pačiomis sąlygomis kaip ir jas perdavusi šalis.
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