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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok: ”Effektiv verkställighet av 
domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar” (KOM(2008)0128), eftersom 
den bidrar till Lissabonstrategin.

2. Europaparlamentet anser att bristen på information som är nödvändig för att tvinga 
gäldenären att uppfylla sina skyldigheter strider mot de gemensamma principerna om god 
tro och ansvarsskyldighet. Parlamentet hävdar att bristen på kunskap om nationell 
lagstiftning avseende verkställighetsvägar eller lagstiftningens bristande effektivitet kan 
bromsa upp förverkligandet av en enhetlig inre marknad och medför oberättigade 
kostnader.

3. Europaparlamentet påpekar att de försenade eller uteblivna betalningarna och svårigheten 
att driva in dessa fordringar skadar företag och konsumenter som har en fordran, minskar 
förtroendet för den inre marknaden och försvagar rättsväsendets insatser.

4. Europaparlamentet stöder en integrerad och effektiv strategi enligt principerna för ”bättre 
lagstiftning” och anser att man ska nå målet att trygga betalningarna, samtidigt som man 
garanterar icke-diskriminering, skydd av känsliga uppgifter och rättssäkerhet, med väl 
avvägda åtgärder som medför nödvändig insyn och avsevärt minskar informations- och 
administrationskostnaderna.

5. Europaparlamentet stöder att borgenären, förutom den offentliggjorda informationen, ska 
kunna, under en behörig myndighets kontroll eller medverkan och utan svårigheter på 
hela den inre marknaden, få tillgång till nödvändiga uppgifter för att inleda 
verkställighetsförfarandet och kunna driva in sin fordran.

6. Europaparlamentet är positiv till utarbetandet av en handbok med bestämmelser och 
förfaranden på verkställighetsområdet, till en utvidgning och en förbättring av 
informationen i registren, till förbättrad tillgång till dessa register, i enlighet med de 
regler för verksamheten som föreskrivs i EU eller i medlemsstaterna, till utbyte av 
information mellan behöriga myndigheter och till att man undersöker andra lämpliga 
åtgärder.

7. Europaparlamentet föreslår att den som erhåller rättigheter till tillgångar genom ett 
domstolsavgörande ska kunna utöva sin rättighet under samma förutsättningar som den 
som överlåter dessa.
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