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Директива относно закъснелите плащания
Нуждаем се от строги правила за държавните власти
Преди гласуванията в Европейския парламент по предложението на Комисията за
поправка на Директивата относно закъснелите плащания, БИЗНЕСЕВРОПА и
ЕВРОПАЛАТИ изтъкват следните моменти:
-

Намерението да се наложи “еднакво третиране” по отношение на плащането,
както в междуфирмените взаимоотношения, така и във взаимотношенията
между бизнеса и държавните власти, се основава на погрешно схващане.
Частните фирми и държавните власти са принципно различни видове
юридически единици и следователно не трябва да се подчиняват на еднакви
правни изисквания, когато се касае за аспекти на търговски сделки.
Държавните власти се ползуват с привилегии, непознати на частните фирми – те
не могат да банкрутират, ползуват се със стабилен приход и имат по-лесен
достъп до финанси.
Предложението на Комисията, което БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ
подкрепят, правилно гради върху тази обосновка. Европейският парламент
следва да поддържа същата насока.

-

БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ твърдо отхвърлят всякакво вмешателство в
принципа на договорна свобода в междуфирмените взаимоотношения, една от
основите на европейското частно право. Определянето на условията за плащане
е съществен елемент на гъвкавостта при договаряне на търговски споразумения.

-

Конкретните случаи на злоупотреба с пазарната власт при договарянето на
условията на плащане не би трябвало да се уреждат чрез налагане на неизменни
условия за всички междуфирмени взаимоотношения, а по-скоро да почиват
върху условията споменати в член 6 на директивата за изменение или стриктно
прилагане на закон за конкуренцията.

-

БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ силно подкрепят навременното плащане.
Това би инжектирало милиарди евро в бизнес цикъла в момент, когато
източниците на допустимо външно финансиране все още са редки, особено за
МСП.
Ето защо, ние приветстваме акцента на Парламентарния докладчик Барбара
Вилър върху полезността на кодексите на бързо разплащане и процедурите на
посредничество.

И накрая, парламентираните поправки като обсъжданите във връзка с това
предложение, които целят да променят основата на европейската частна практика,
следва да се подложат на цялостна оценка на въздействието, особено по отношение на
разходите и ползите за МСП.

