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Изменение 1
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава, че една от 
необходимите предпоставки за общо 
издаване на ценни книжа е наличието 
на устойчива фискална рамка, както 
и значителното намаляване от 
страна на държавите членки на
текущия им дефицит и равнищата на 
дълг;

Or. en

Изменение 2
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че стабилизационните 
облигации могат да бъдат съществен 
елемент за задълбочаване на 
вътрешния пазар и съживяване на 
икономиката, по-специално като 
фактор за развитието на малките и 
средните предприятия;

заличава се

Or. en

Изменение 3
Olle Schmidt
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че стабилизационните 
облигации могат да бъдат съществен 
елемент за задълбочаване на 
вътрешния пазар и съживяване на 
икономиката, по-специално като 
фактор за развитието на малките и 
средните предприятия;

1. счита, че ако е създадена надеждна 
стабилизационна култура, 
перспективата за стабилизационните 
облигации може да подпомогне 
стабилността в еврозоната, която е 
важна за завършването на вътрешния 
пазар и за връщането към растежа, 
по-специално по отношение на
развитието на малките и средните 
предприятия;

Or. en

Изменение 4
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че стабилизационните облигации 
могат да бъдат съществен елемент за 
задълбочаване на вътрешния пазар и 
съживяване на икономиката, по-
специално като фактор за развитието на 
малките и средните предприятия;

1. счита, че стабилизационните 
облигации крият повече рискове, 
отколкото възможности, и 
повече влошават проблема с 
дълговете в Евратома, 
отколкото да го отстраняват;

Or. de

Изменение 5
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че стабилизационните 1. счита, че стабилизационните 
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облигации могат да бъдат съществен 
елемент за задълбочаване на вътрешния 
пазар и съживяване на икономиката, по-
специално като фактор за развитието на 
малките и средните предприятия;

облигации могат да бъдат съществен 
елемент за задълбочаване на вътрешния 
пазар, за съживяване на икономиката и 
следователно за повишаване на 
заетостта, по-специално като фактор 
за развитието на малките и средните 
предприятия и чрез намаляване на
натиска върху държавните ценни 
книжа в някои държави за създаване 
на пространство за растеж и 
консолидация;

Or. en

Изменение 6
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че стабилизационните облигации 
могат да бъдат съществен елемент за 
задълбочаване на вътрешния пазар и
съживяване на икономиката, по-
специално като фактор за развитието на
малките и средните предприятия;

1. счита, че стабилизационните 
облигации гарантират, че 
държавите членки, които се 
справят зле с контрола върху
финансите си, са „възнаградени“
от стабилизационните 
облигации, тъй като могат да
вземат пари при по-нисък лихвен 
процент, като в същото време
държавите членки, които се 
справят добре, трябва да 
плащат по-високи лихви за 
своите държавни облигации, 
което накърнява техните 
финансови интереси; освен това 
чрез въвеждането на 
стабилизационните облигации се 
подронва доверието в 
Европейския съюз като цяло, 
тъй като различните лихвени 
проценти трябва да отразяват 
икономическото и финансовото 
положение на държавите членки 
и финансовите пазари трябва да 
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могат да реагират на тези 
разлики в икономическото и 
финансовото положение; поради 
това счита, че 
стабилизационните облигации 
не следва да бъдат въведени;

Or. nl

Изменение 7
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че емитирането на 
стабилизационни облигации 
позволява да се извлече по-
голяма полза от единната 
валута чрез засилване на 
позицията на еврото като 
резервна валута и създаването 
на голям общ пазар на 
еврооблигации, следователно
емитирането следва да 
продължи възможно най-дълго;

Or. pt

Изменение 8
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че стабилизационните 
облигации биха могли да бъдат 
допълнително средство за 
стимулиране на спазването на Пакта 
за стабилност и растеж, при условие 



AM\905133BG.doc 7/18 PE491.254v01-00

BG

че се отнасят за проблема с моралния 
риск;

Or. en

Изменение 9
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че общите 
стабилизационни облигации 
представляват обединяване на 
лихвения риск и засилват 
типичните проблеми на 
поведението на моралния риск на 
застрахованите, тай като те 
защитават държавите длъжници 
от дисциплиниращия пазарен 
натиск и намаляват икономическия 
стимул за стабилни публични 
финанси. При обединяване на дълга 
държавите членки биха се 
изкушили да не полагат особени 
усилия по отношение на 
бюджетната дисциплина;

Or. de

Изменение 10
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че член 125 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз забранява на държавите членки 
да поемат задължения на друга 



PE491.254v01-00 8/18 AM\905133BG.doc

BG

държава членка.

Or. en

Изменение 11
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че стабилизационните 
облигации биха могли да подпомогнат 
устойчивите и отговорни бюджетни 
практики, като включат изисквания 
за бюджетна дисциплина и подобрено 
икономическо управление.

Or. en

Изменение 12
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. посочва, че въвеждането на 
общи стабилизационни 
облигации трябва задължително 
да бъде придружено от мерки, 
които включват дълготрайно 
връщане на дълга и структурни 
реформи в държавите членки, 
както и стабилна бюджетна 
политика.

Or. de
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Изменение 13
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че обединяването на 
държавния дълг не може да 
компенсира загубата на 
конкурентоспособност и създавайки 
морален риск, застрашава еврозоната, 
като отслабва пазарната 
дисциплина, възпрепятствайки 
държавите – членки на еврозоната, да 
осъществят така необходимите 
структурни реформи и мерки за 
фискална консолидация;

Or. en

Изменение 14
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че ако бъдат прилагани в 
комбинация с устойчиви бюджетни 
политики, стабилизационните 
облигации биха могли да подпомогнат 
връщането към икономическата 
стабилност, намаляването на 
несигурността и в крайна сметка да 
подобрят достъпа до финансиране за 
МСП, като по този начин насърчат 
тяхното участие на единния пазар;

Or. en
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Изменение 15
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. вижда в общите 
стабилизационни облигации 
резултатът от един процес на 
икономическо и финансово 
сближаване, счита въпреки
това, че една краткосрочна
емисия на общите облигации не 
може да допринесе съществено 
за преодоляване на настоящата
криза с дълга и че други 
финансови инструменти за 
подпомагане на малките и 
средните предприятия са по-
подходящи за повишаване на 
тяхната ликвидност;

Or. de

Изменение 16
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства включването на различни 
варианти на системи от 
стабилизационни облигации, но счита, 
че е необходимо да се направи оценка 
на всички съществуващи предложения, 
включени в приложение 2 към Зелената 
книга, и на неотдавнашното 
предложение на германския съвет на 
икономическите експерти (German 
Council of Economic Experts); важно е да 
се знае в каква степен повишеният риск 
от недобросъвестно поведение, 

2. приветства включването на различни 
варианти на системи от 
стабилизационни облигации, но счита, 
че е необходимо да се направи оценка 
на всички съществуващи предложения, 
включени в приложение 2 към Зелената 
книга, и на неотдавнашното 
предложение на германския съвет на 
икономическите експерти (German 
Council of Economic Experts); важно е да 
се знае в каква степен повишеният риск 
от недобросъвестно поведение, 
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определен във вариант 1, може да бъде 
ограничен от налагането на различни 
лихвени проценти на страните и дали 
по-високите лихвени проценти на 
„червените“ облигации няма бързо да 
станат непосилни за страните, 
които се финансират по този начин;

определен във вариант 1, може да бъде 
ограничен от налагането на различни 
лихвени проценти на страните;

Or. en

Изменение 17
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства включването на различни 
варианти на системи от 
стабилизационни облигации, но счита, 
че е необходимо да се направи оценка
на всички съществуващи 
предложения, включени в 
приложение 2 към Зелената книга, и 
на неотдавнашното предложение на 
германския съвет на икономическите 
експерти (German Council of Economic 
Experts); важно е да се знае в каква 
степен повишеният риск от 
недобросъвестно поведение, определен 
във вариант 1, може да бъде 
ограничен от налагането на различни
лихвени проценти на страните и дали 
по-високите лихвени проценти на 
„червените“ облигации няма бързо да 
станат непосилни за страните, 
които се финансират по този начин;

2. приветства оценяването на различни 
варианти на системи от 
стабилизационни облигации, но счита, 
че е наложително Комисията да 
изготви предложение, за да установи 
правнообвързваща пътна карта за 
стабилизационни облигации на 
еврозоната при споделена и солидарна 
отговорност, включващо 
краткосрочни мерки като 
незабавното емитиране на общ 
краткосрочен дълг под формата на 
евробанкноти, създаването на 
временен европейски фонд за обратно 
изкупуване за намаляване на дълга до 
устойчиви равнища при достъпни
лихвени проценти, както и 
координиране на оставащия държавен 
дълг при националните емисии;

Or. en

Изменение 18
Sabine Verheyen
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства включването на различни
варианти на системи от стабилизационни
облигации, но счита, че е необходимо да
се направи оценка на всички
съществуващи предложения, включени в
приложение 2 към Зелената книга, и на
неотдавнашното предложение на
германския съвет на икономическите
експерти (German Council of Economic 
Experts); важно е да се знае в каква степен
повишеният риск от недобросъвестно
поведение, определен във вариант 1, може
да бъде ограничен от налагането на
различни лихвени проценти на страните и
дали по-високите лихвени проценти на
„червените“ облигации няма бързо да
станат непосилни за страните, които се
финансират по този начин;

2. приветства анализирането на 
различни варианти на системи от 
стабилизационни облигации, но 
счита, че е необходимо да се направи 
задълбочена оценка на всички 
съществуващи предложения, 
включени в приложение 2 към 
Зелената книга, и на неотдавнашното 
предложение на германския съвет на 
икономическите експерти (German
Council of Economic Experts); важно е 
да се знае в каква степен повишеният 
риск от недобросъвестно поведение, 
определен във вариант 1, може да 
бъде ограничен от налагането на 
различни лихвени проценти на 
страните и дали по-високите лихвени 
проценти на „червените“ облигации 
няма бързо да станат непосилни за 
страните, които се финансират по 
този начин;

Or. de

Изменение 19
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства включването на 
различни варианти на системи от 
стабилизационни облигации, но счита, 
че е необходимо да се направи оценка 
на всички съществуващи предложения, 
включени в приложение 2 към Зелената 
книга, и на неотдавнашното 
предложение на германския съвет на 
икономическите експерти (German 

2. отбелязва включването на различни 
варианти на системи от 
стабилизационни облигации, но счита, 
че е необходимо да се направи оценка 
на всички съществуващи предложения, 
включени в приложение 2 към Зелената 
книга, както и на неотдавнашното 
предложение на германския съвет на 
икономическите експерти (German 
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Council of Economic Experts); важно е да 
се знае в каква степен повишеният риск 
от недобросъвестно поведение, 
определен във вариант 1, може да бъде 
ограничен от налагането на различни 
лихвени проценти на страните и дали 
по-високите лихвени проценти на 
„червените“ облигации няма бързо да 
станат непосилни за страните, които се 
финансират по този начин;

Council of Economic Experts) и 
предложенията за премахване на 
съществуващите структурни 
дисбаланси в еврозоната чрез 
контролирано премахване на 
европейската валута; важно е да се 
знае в каква степен повишеният риск от 
недобросъвестно поведение, определен 
във вариант 1, може да бъде ограничен 
от налагането на различни лихвени 
проценти на страните и дали по-
високите лихвени проценти на 
„червените“ облигации няма бързо да 
станат непосилни за страните, които се 
финансират по този начин;

Or. en

Изменение 20
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че проблемът с 
моралния риск може да бъде 
преодолян чрез адекватно 
определяне на гаранции и 
механизми за стимулиране на 
фискалната дисциплина.

Or. pt

Изменение 21
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че единствено 
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емисията със солидарни гаранции, 
обусловени от строгото 
придържане към бюджетните 
предложения, осигурена от 
европейския семестър, може да 
доведе до извличане на 
максимална полза от 
стабилизационните облигации.

Or. pt

Изменение 22
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва Комисията да вземе под 
внимание правата на настоящите 
притежатели на дългови облигации, в 
случай че новите емитирани 
стабилизационни облигации имат
първостепенен ранг спрямо тези 
дългови облигации;

3. посочва на Комисията, че 
изготвянето на пътна карта за 
стабилизационните облигации следва 
да определя и да съдържа ясен набор 
от балансирани икономически и 
институционални условия, свързани с 
всяка стъпка от пътната карта, 
както и ангажименти по отношение 
на първостепенния ранг на съвместно 
емитираните инструменти;

Or. en

Изменение 23
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да изясни 
ситуациите, при които държавите 
членки, които не се справят, могат да 
бъдат поставени под 

4. призовава Комисията да изясни 
механизмите за координация и
наблюдение, необходими за бързото 
изпълнение на икономическите и 
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„администриране“ от Европейския 
съюз, както и правомощията за 
намеса, които ще бъдат 
предоставени на ЕС;

институционалните условия с цел
ефикасното и устойчиво прилагане на 
пътната карта;

Or. en

Изменение 24
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да изясни 
ситуациите, при които държавите 
членки, които не се справят, могат да 
бъдат поставени под „администриране“ 
от Европейския съюз, както и 
правомощията за намеса, които ще бъдат 
предоставени на ЕС;

4. призовава Комисията да изясни 
ситуациите, при които държавите 
членки, които не се справят, могат да 
бъдат поставени под 
„администриране“ от Европейския 
съюз, както и правомощията за 
намеса, които ще бъдат предоставени 
на ЕС; подчертава изискванията на 
Комисията да бъдат започнати
необходимата политическа 
дискусия и публична консултация за 
приложимостта на 
стабилизационните облигации, 
посочва в този случай, че 
необходимите мерки за избягване на 
поведението на моралния риск 
могат да повлияят върху 
финансовия суверенитет на 
държавите членки;

Or. de

Изменение 25
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. счита, че е необходимо 
законодателството на 
Общността да бъде 
последователно при въвеждането 
на стабилизационни облигации; но 
в условия на безпрецедентна криза, 
която изисква извънредни мерки, 
правилният подход е или 
договорите да се тълкуват с 
разбиране, или да се пристъпи към 
тяхното бързо преразглеждане, за 
да се даде отговор на проблемите, с 
които се сблъсква Съюзът.

Or. pt

Изменение 26
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да 
разясни как би се осъществило 
въвеждането на общи 
стабилизационни облигации с оглед 
на определеното в член 125 от 
ДФЕС освобождаване от 
отговорност и доколко за 
държавите членки биха били 
задължителни промени в 
националното право;

Or. de

Изменение 27
Emilie Turunen
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да уточни какъв 
ще бъде правният режим на 
облигациите и да определи 
компетентните органи в случай на 
спор, за да може да се предвиди 
определянето на механизми за
защита на гражданите инвеститори;

5. приканва Комисията да уточни 
правилата, регулиращи съвместно 
емитираните инструменти и да 
определи подходящите ангажименти, 
необходими за изпълнението на всяка 
стъпка от пътната карта, за да може 
да се предвиди защитата на 
гражданите инвеститори;

Or. en

Изменение 28
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. препоръчва на Комисията, с цел да 
се хармонизират условията за достъп 
на държавите членки до тези 
облигации, да обърне внимание на 
условията на криза и на фискалните 
затруднения на много страни от 
еврозоната, когато изисква „строги 
финансови условия“ за 
присъединяване към системата на 
стабилизационни облигации.

заличава се

Or. en

Изменение 29
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. препоръчва на Комисията, с цел да се 
хармонизират условията за достъп на 
държавите членки до тези облигации, 
да обърне внимание на условията на 
криза и на фискалните затруднения 
на много страни от еврозоната, 
когато изисква „строги финансови
условия“ за присъединяване към 
системата на стабилизационни 
облигации.

6. препоръчва на Комисията, с цел да се 
хармонизират условията за достъп на 
държавите членки до възможна 
система от стабилизационни 
облигации, да изясни критериите за 
влизане и излизане въз основа на
строги условия, включително 
бюджетна дисциплина и висока 
конкурентоспособност;

Or. en

Изменение 30
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. препоръчва на Комисията, с цел да се 
хармонизират условията за достъп на 
държавите членки до тези облигации, да 
обърне внимание на условията на криза и 
на фискалните затруднения на много 
страни от еврозоната, когато изисква 
„строги финансови условия“ за 
присъединяване към системата на 
стабилизационни облигации.

6. препоръчва на Комисията да 
определи по-подробно условията за 
достъп на държавите членки до тези 
облигации, когато изисква „строги 
финансови условия“ за 
присъединяване към системата на 
стабилизационни облигации.

Or. de


