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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu „Spriedumu efektīva izpilde Eiropas Savienībā:
parādnieku īpašumu pārredzamība” COM(2008)0128), jo tā sekmē Lisabonas stratēģijas 
izpildi;

2. precizē, ka tādas informācijas trūkums, kura nepieciešama, lai piespiestu debitoru pildīt 
saistības, ir pretrunā kopējiem labticības un finansiālās atbildības principiem; norāda, ka 
zināšanu trūkums par valstu tiesību aktiem saistībā ar izpildes pasākumiem vai to 
neefektivitāti, var kavēt vienota iekšējā tirgus izveidi un radīt nepamatotas izmaksas;

3. norāda, ka novēloti vai nesamaksāti maksājumi un parādu atgūšanas problēma kaitē 
kreditoru uzņēmējdarbības un kredītu patērētāju interesēm, mazina uzticēšanos iekšējam 
tirgum un kavē tiesvedību;

4. atbalsta integrētu un efektīvu stratēģiju, kuras pamatā ir „labākas tiesību aktu izstrādes” 
principi, un uzskata, ka kredītu atgūšanas mērķis jāsasniedz, nodrošinot, ka nebūs 
diskriminācijas, jutīgu datu aizsardzību un tiesiskās garantijas, izmantojot samērīgus 
pasākumus, kas nodrošina vajadzīgo pārredzamību un ievērojami samazina izskatīšanas 
un pārvaldības izmaksas;

5. uzskata, ka kreditoriem jābūt iespējai piekļūt ne tikai publiskai informācijai, bet –
atbildīgās iestādes pārraudzībā vai ar tās starpniecību un vienkāršā veidā visā iekšējā tirgū 
— arī tiem datiem, kas nepieciešami izpildes procedūras uzsākšanai un parāda atgūšanai;

6. atbalsta rokasgrāmatas izstrādi par tiesību aktiem un praksi izpildes jomā, reģistros 
pieejamās informācijas apjoma palielināšanu un tās uzlabošanu, piekļuves šiem reģistriem 
uzlabošanu atbilstīgi darbības noteikumiem valstu un Kopienas līmenī, informācijas 
apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un citu piemērotu pasākumu izskatīšanu;

7. ierosina, lai pusei, kuras īpašuma tiesības ir atzītas ar tiesas spriedumu, tiktu nodrošināta 
iespēja šīs tiesības īstenot atbilstīgi tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz pusi, no 
kuras tās atgūst.
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