PARLAMENTUL EUROPEAN

2009 - 2014

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2009/2169(INI)
5.10.2010

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
destinat Comisiei pentru afaceri juridice
referitor la măsuri provizorii propuse pentru înghețarea și dezvăluirea activelor
debitorilor în cazurile transfrontaliere
(2009/2169(INI))
Raportor pentru aviz: Theodor Dumitru Stolojan

AD\833028RO.doc

RO

PE442.908v02-00
Unită în diversitate

RO

PA_NonLeg

PE442.908v02-00

RO

2/5

AD\833028RO.doc

SUGESTII
Comisia pentru afaceri economice si monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice,
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a
fi adoptată:
1.

salută raportul din proprie inițiativă al Comisiei pentru afaceri juridice, având în vedere
că abordează problemele create de creșterea numărului de litigii comerciale
transfrontaliere și nevoia de coerență pentru piața internă;

2.

constată că recesiunile economice sunt adesea însoțite de o creștere a fraudelor; consideră
că acest fapt determină nevoia urgentă de transparență transfrontalieră a activelor și de
mecanisme integrate de recuperare transfrontalieră a datoriilor;

3.

observă că o premisă-cheie pentru ca piața unică să aibă condiții egale de concurență
trebuie să fie accesul funcțional și la costuri abordabile la recuperarea transfrontalieră a
datoriilor;

4.

subliniază că informațiile corespunzătoare și obținute în timp util privind activele
debitorilor sunt esențiale pentru recuperarea datoriilor, protecția intereselor creditorilor și
aplicarea legii; în consecință, solicită Comisiei să ia măsuri pentru a armoniza sursele de
informație din statele membre, precum registrele comerciale;

5.

subliniază faptul că băncile și alte instituții ar trebui să își acopere costurile pentru
servicii, dar că aceste costuri ar trebui să reflecte în mod veridic cheltuielile necesare și
reale;

6.

susține punerea în aplicare a unor măsuri provizorii sau tranzitorii care ar putea rezolva
cazurile de recuperare a datoriilor sau disputele privind acest proces înainte ca acestea să
ajungă în instanță, reducând astfel costul recuperării datoriilor;

7.

propune să fie introduse instrumente standardizate pentru dezvăluirea și înghețarea
activelor debitorilor în litigiile comerciale transfrontaliere, având în vedere că aceste
instrumente au fost deja acceptate de către statele membre pentru cazurile de recuperare a
datoriilor fiscale;

8.

subliniază faptul că divulgarea patrimoniului trebuie să se limiteze la activele necesare
acoperirii creanțelor pecuniare și faptul că trebuie să fie scutite de confiscare sumele
necesare acoperirii nevoilor vitale ale debitorului; observă că ar trebui să se presupună o
egalitate de participare în caz de proprietate comună dacă nu se demonstrează contrariul;

9.

insistă ca orice măsuri provizorii sau tranzitorii și orice alte instrumente obligatorii din
punct de vedere juridic pentru divulgarea și/sau înghețarea activelor debitorilor să fie
comunicate în format electronic;

10. propune intensificarea cooperării între autoritățile de aplicare a legii din statele membre
pentru a accelera procesul de recuperare a datoriilor;
11. solicită Comisiei să accelereze inițiativa legislativă privind transparența activelor
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debitorilor, care este prevăzută pentru 2013.
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