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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства зелената книга на Комисията, озаглавена „Ефективно изпълнение на 
решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото 
състояние на длъжниците” (COM(2008)0128), заради приноса й за Лисабонската 
стратегия;

2. уточнява, че липсата на прозрачност на необходимата информация, за да бъде 
принуден длъжникът да изпълни своите задължения, противоречи на общите 
принципи на добросъвестност и имуществена отговорност; заявява, че 
непознаването на националните законодателства относно способите за изпълнение 
или тяхната неефективност спират осъществяването на единен вътрешен пазар и 
води до необосновани разходи;

3. посочва, че просрочените плащания, неплащането и трудностите при събиране на 
задълженията увреждат интересите както на предприятията, така и на 
потребителите, намаляват доверието във вътрешния пазар и отслабват действието 
на правосъдието;

4. изразява подкрепа за интегрирана и ефикасна стратегия, основана на принципите на 
„по-добро законотворчество”, и счита, че целта за плащане на задълженията трябва 
да се постигне, като същевременно се гарантира отсъствие на дискриминация, 
защита на чувствителни данни и на процесуални гаранции чрез пропорционални 
мерки, които осигуряват необходимата прозрачност и значително намаляват  
разходите за информация и управление;

5. поддържа становището, че, освен до публична информация, кредиторите трябва да 
могат да имат достъп, под контрола или с посредничеството на компетентен орган и 
по лесен начин в рамките на целия общ пазар, до необходимите им данни, за да 
могат да образуват изпълнително производство и да получат дължимите им суми;

6. подкрепя изработването на наръчник за нормите и практиките за изпълнение, 
увеличаването и подобряването на информацията в регистрите и на достъпността до 
тези регистри съобразно предвидените норми на общностно или национално 
равнище, обмена на информация между компетентните органи и проучването на 
други подходящи мерки;

7. предлага цесионерите на признати със съдебно решение имуществени права да 
могат да упражняват правата си при същите условия като цедентите .
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