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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan "Tuomioiden tehokas täytäntöönpano 
Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden läpinäkyvyys"(KOM(2008)0128), koska sillä 
edistetään osaltaan Lissabonin strategiaa;

2. toteaa, että välttämättömiä tietoja koskeva avoimuuden puute estää velallista täyttämästä 
velvoitteitaan ja on vilpittömyyden ja varallisuusoikeudellisen yhteisvastuun vastaista; 
katsoo, että kansallisten velkojen perintää koskevien lainsäädäntöjen tuntemuksen puute 
tai niiden tehottomuus hidastavat yhtenäisten sisämarkkinoiden toteuttamista ja 
aiheuttavat perusteettomia kuluja;

3. panee merkille, että maksujen viivästyminen, maksamatta jättäminen ja hankaluudet 
näiden velkojen perimisessä vahingoittavat velkojina olevien yritysten ja kuluttajien etuja, 
vähentävät luottamusta sisämarkkinoihin ja heikentävät oikeuden toimintaa;

4. tukee integroitua ja tehokasta lähestymistapaa "paremman säädöskäytännön" periaatteiden 
mukaisesti ja katsoo, että saatavien perintää koskeva tavoite on saavutettava takaamalla 
syrjimättömyys, arkaluontoisten tietojen suojelu ja oikeudelliset takeet oikein 
suhteutetuilla toimenpiteillä, joilla varmistetaan tarvittava avoimuus ja vähennetään 
huomattavasti tiedotus- ja hallintokustannuksia;

5. kannattaa sitä, että velkojan on julkisen tiedon lisäksi voitava toimivaltaisen viranomaisen 
välityksellä tai valvonnan alaisuudessa päästä vaivatta tarvittaviin tietoihin 
täytäntöönpanomenettelyn aloittamiseksi ja velkansa perimiseksi soveltaen helposti 
toteutettavia menettelyjä koko sisämarkkinoiden alueella;

6. tukee käsikirjaa täytäntöönpanosäännöksistä ja -käytänteistä, tietorekisterissä saatavilla 
olevien tietojen lisäämistä ja näiden tietojen saatavuuden parantamista yhteisössä ja 
jäsenvaltioissa voimassa olevien toimintasäännösten mukaisesti, toimivaltaisten 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa sekä muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
tutkimista;

7. ehdottaa, että oikeuden päätöksellä myönnettyjen taloudellisten oikeuksien hankkija voi 
käyttää oikeuttaan samoin edellytyksin kuin siirtävä osapuoli.
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