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Amendement 1
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er voor een 
gemeenschappelijke emissie van obligaties 
als noodzakelijke voorwaarde een 
duurzaam fiscaal kader aanwezig dient te 
zijn en dat de lidstaten hun huidige 
niveaus van tekorten en schulden 
aanzienlijk dienen te hebben verminderd;

Or. en

Amendement 2
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties 
een essentieel onderdeel kunnen vormen 
van de uitdieping van de interne markt en 
het herstel van de economie, in het 
bijzonder als factor die de ontwikkeling 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
kan bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties
een essentieel onderdeel kunnen vormen 
van de uitdieping van de interne markt en 
het herstel van de economie, in het 
bijzonder als factor die de ontwikkeling 
van kleine en middelgrote ondernemingen
kan bevorderen;

1. is van mening dat het vooruitzicht van
stabiliteitsobligaties, indien er een 
geloofwaardige stabiliteitscultuur is 
gevestigd, stabiliteit in de eurozone kan 
bevorderen, hetgeen belangrijk is voor de 
voltooiing van de interne markt en een 
terugkeer naar groei, in het bijzonder met
betrekking tot de ontwikkeling van kleine 
en middelgrote ondernemingen;

Or. en

Amendement 4
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties 
een essentieel onderdeel kunnen vormen 
van de uitdieping van de interne markt en 
het herstel van de economie, in het 
bijzonder als factor die de ontwikkeling 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
kan bevorderen;

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties
meer risico's dan kansen inhouden en de
schuldenproblematiek in het Eurogebied 
eerder versluieren dan uit de weg ruimen;

Or. de

Amendement 5
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties 
een essentieel onderdeel kunnen vormen 
van de uitdieping van de interne markt en 

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties 
een essentieel onderdeel kunnen vormen 
van de uitdieping van de interne markt en 
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het herstel van de economie, in het 
bijzonder als factor die de ontwikkeling 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
kan bevorderen;

het herstel van de economie, en derhalve 
verhoging van de werkgelegenheid, in het 
bijzonder als factor die de ontwikkeling 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
kan bevorderen en die de druk op 
staatsobligaties in bepaalde landen kan 
verminderen teneinde ruimte te creëren 
voor groei en versterking;

Or. en

Amendement 6
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties 
een essentieel onderdeel kunnen vormen
van de uitdieping van de interne markt en 
het herstel van de economie, in het 
bijzonder als factor die de ontwikkeling 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
kan bevorderen;

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties 
ervoor zorgen dat lidstaten die hun 
financiën slecht op orde hebben door de 
stabiliteitsobligaties worden "beloond" 
omdat ze tegen een lagere rente geld aan
kunnen trekken, terwijl lidstaten die hun 
financiën juist wel op orde hebben, een 
hogere rente gaan betalen op hun 
staatsobligaties waardoor hun financiële 
belangen worden geschaad; bovendien 
wordt door invoering van 
stabiliteitsobligaties het vertrouwen in de
Europese Unie als geheel ondermijnd, 
omdat het verschil in rentestanden de 
nodige weerslag vormt van de
economische en financiële posities van de 
lidstaten en de financiële markten op deze 
economische en financiële posities moeten 
kunnen inspelen; vindt derhalve dat 
stabiliteitsobligaties niet ingevoerd moeten 
worden;

Or. nl
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Amendement 7
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat middels uitgifte 
van stabiliteitsobligaties meer voordelen 
aan de deelname aan de 
gemeenschappelijke munt worden 
ontleend, door middel van het versterken 
van de positie van de euro als reservemunt 
en het creëren van een grote 
gemeenschappelijke markt voor Europese 
obligaties en dit zo veel mogelijk dient te 
worden gecontinueerd;

Or. pt

Amendement 8
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat 
stabiliteitsobligaties een aanvullende 
stimulans kunnen vormen voor de 
naleving van het stabiliteits- en groeipact, 
mits hierbij rekening wordt gehouden met 
moreel risico;

Or. en

Amendement 9
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat gemeenschappelijke 
stabiliteitsobligaties een 
vergemeenschappelijking van de 
renterisico's betekenen en de typische 
problemen van moral hazard de 
verzekerde versterken, omdat deze 
obligaties landen met schulden 
beschermen tegen de disciplinerende druk 
van de markt en de economische prikkel 
wegnemen om voor een gezonde 
overheidsbegroting te zorgen; meent dat 
de lidstaten door de 
vergemeenschappelijking van de schulden 
geneigd zouden kunnen zijn om te weinig 
inspanningen te leveren voor de 
begrotingsdiscipline;

Or. de

Amendement 10
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat krachtens 
artikel 125 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie een 
lidstaat geen verplichtingen van een 
andere lidstaat mag overnemen;

Or. en

Amendement 11
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat 
stabiliteitsobligaties duurzame en 
verantwoorde begrotingspraktijken 
kunnen ondersteunen door daar vereisten 
in op te nemen met betrekking tot 
begrotingsdiscipline en een betere 
economische governance;

Or. en

Amendement 12
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat de invoering van 
gemeenschappelijke stabiliteitsobligaties 
vergezeld moeten gaan van flankerende 
maatregelen die zowel een duurzame 
vermindering van de staatsschuld en 
structurele hervormingen in de lidstaten 
alsook een gezond begrotingsbeleid ten 
doel hebben;

Or. de

Amendement 13
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat onderlinge verdeling 
van staatsschuld een verlies aan 
concurrentievermogen niet kan 
wegnemen, en, door het scheppen van 
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moreel risico, de ondermijning van de 
eurozone riskeert door de marktdiscipline 
te verzwakken, hetgeen lidstaten in de 
eurozone verhindert zeer noodzakelijke 
structurele hervormingen en budgettaire 
consolidatiemaatregelen uit te voeren;

Or. en

Amendement 14
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat 
stabiliteitsobligaties,indien deze in 
combinatie met een duurzaam 
begrotingsbeleid worden uitgevoerd, een 
terugkeer naar economische stabiliteit 
kunnen steunen, onzekerheden kunnen 
verminderen en uiteindelijk de toegang tot 
financiering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen kunnen verbeteren, 
waarmee hun deelname aan de interne 
markt zal worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 15
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van mening dat 
gemeenschappelijke stabiliteitsobligaties 
aan het einde van een proces van 
economische en budgettaire convergentie 
staan; is echter van mening dat de emissie 
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van gemeenschappelijke obligaties in de 
nabije toekomst geen doorslaggevende 
bijdrage tot het aanpakken van de huidige 
schuldencrisis kan leveren en dat andere 
financiële beleidsinstrumenten beter 
geschikt zijn om kleine en middelgrote 
ondernemingen te bevorderen en hun 
liquiditeit te versterken;

Or. de

Amendement 16
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de opname van 
verschillende opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het 
noodzakelijk om een studie uit te voeren 
naar de bestaande voorstellen waarvan 
sprake in het groenboek en het recente 
voorstel van de German Council of 
Economic Experts; het is belangrijk om te 
weten in welke mate het hoge morele risico 
dat wordt toegeschreven aan optie 1 
gecompenseerd kan worden door een 
onderscheid te maken in de rentevoeten die 
aan de landen aangerekend worden, en of 
de hogere rentevoeten bij de "rode 
obligaties" niet snel ondraaglijk zouden 
worden voor de landen die zich daarop 
beroepen voor hun financiering;

2. is ingenomen met de opname van 
verschillende opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het 
noodzakelijk om een studie uit te voeren 
naar de bestaande voorstellen waarvan 
sprake in het groenboek en het recente 
voorstel van de German Council of 
Economic Experts; het is belangrijk om te 
weten in welke mate het hoge morele risico 
dat wordt toegeschreven aan optie 1 
gecompenseerd kan worden door een 
onderscheid te maken in de rentevoeten die 
aan de landen aangerekend worden;

Or. en

Amendement 17
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de opname van 
verschillende opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het 
noodzakelijk om een studie uit te voeren 
naar de bestaande voorstellen waarvan 
sprake in het groenboek en het recente 
voorstel van de German Council of 
Economic Experts; het is belangrijk om te 
weten in welke mate het hoge morele 
risico dat wordt toegeschreven aan optie 1 
gecompenseerd kan worden door een 
onderscheid te maken in de rentevoeten 
die aan de landen aangerekend worden, 
en of de hogere rentevoeten bij de "rode 
obligaties" niet snel ondraaglijk zouden 
worden voor de landen die zich daarop 
beroepen voor hun financiering;

2. is ingenomen met de evaluatie van 
verschillende opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het 
dringend dat de Commissie met een 
voorstel komt om een bindende routekaart 
op te stellen ten behoeve van 
stabiliteitsobligaties onder hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de eurozone, 
waarin inbegrepen 
kortetermijnmaatregelen zoals een 
onmiddellijke emissie van de 
gemeenschappelijke kortlopende schulden 
in de vorm van euro-obligaties, het 
opzetten van een tijdelijk Europees 
aflossingsfonds om de schulden tegen 
betaalbare rentevoeten tot werkbare 
niveaus te verminderen, evenals het 
coördineren van de resterende 
staatschulden onder nationale emissie;

Or. en

Amendement 18
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de opname van 
verschillende opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het 
noodzakelijk om een studie uit te voeren 
naar de bestaande voorstellen waarvan 
sprake in het groenboek en het recente 
voorstel van de German Council of 
Economic Experts; het is belangrijk om te 
weten in welke mate het hoge morele risico 
dat wordt toegeschreven aan optie 1 
gecompenseerd kan worden door een 
onderscheid te maken in de rentevoeten die 
aan de landen aangerekend worden, en of 

2. is ingenomen met de analyse van 
verschillende opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het 
noodzakelijk om een diepgaandere studie 
uit te voeren naar de bestaande voorstellen 
waarvan sprake in het groenboek en het 
recente voorstel van de German Council of 
Economic Experts; het is belangrijk om te 
weten in welke mate het hoge morele risico 
dat wordt toegeschreven aan optie 1 
gecompenseerd kan worden door een 
onderscheid te maken in de rentevoeten die 
aan de landen aangerekend worden, en of 
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de hogere rentevoeten bij de "rode 
obligaties" niet snel ondraaglijk zouden 
worden voor de landen die zich daarop 
beroepen voor hun financiering;

de hogere rentevoeten bij de "rode 
obligaties" niet snel ondraaglijk zouden 
worden voor de landen die zich daarop 
beroepen voor hun financiering;

Or. de

Amendement 19
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de opname van 
verschillende opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het 
noodzakelijk om een studie uit te voeren 
naar de bestaande voorstellen waarvan 
sprake in het groenboek en het recente 
voorstel van de German Council of 
Economic Experts; het is belangrijk om te 
weten in welke mate het hoge morele risico 
dat wordt toegeschreven aan optie 1 
gecompenseerd kan worden door een 
onderscheid te maken in de rentevoeten die 
aan de landen aangerekend worden, en of 
de hogere rentevoeten bij de "rode 
obligaties" niet snel ondraaglijk zouden 
worden voor de landen die zich daarop 
beroepen voor hun financiering;

2. merkt de opname op van verschillende 
opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het 
noodzakelijk om een studie uit te voeren 
naar de bestaande voorstellen waarvan 
sprake in het groenboek evenals het 
recente voorstel van de German Council of 
Economic Experts en voorstellen om de 
bestaande structurele 
onevenwichtigheden binnen de eurozone 
terug te brengen door middel van een 
gecontroleerde opsplitsing van de euro; 
het is belangrijk om te weten in welke mate 
het hoge morele risico dat wordt 
toegeschreven aan optie 1 gecompenseerd 
kan worden door een onderscheid te maken 
in de rentevoeten die aan de landen 
aangerekend worden, en of de hogere 
rentevoeten bij de "rode obligaties" niet 
snel ondraaglijk zouden worden voor de 
landen die zich daarop beroepen voor hun 
financiering;

Or. en

Amendement 20
António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het moral hazard 
probleem kan worden overwonnen met 
een juiste definitie van garanties en 
stimulerende maatregelen voor fiscale 
discipline;

Or. pt

Amendement 21
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat uitsluitend 
uitgifte waaraan solidaire garanties 
worden gesteld gericht op strikte naleving 
van de begrotingsvoorstellen daarbij 
gewaarborgd door het Europees semester, 
alle voordelen van de  
stabiliteitsverplichtingen zou kunnen 
opleveren;

Or. pt

Amendement 22
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst de Commissie erop dat er rekening 
moet worden gehouden met de rechten 
van de huidige houders van 
schuldobligaties als de nieuwe 

3. wijst de Commissie erop dat bij de 
opstelling van een routekaart ten behoeve 
van stabiliteitsobligaties een evenwichtige 
reeks economische en institutionele 
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stabiliteitsobligaties die worden 
uitgegeven een hogere rangorde krijgen 
dan die schuldobligaties;

voorwaarden vastgesteld en expliciet 
gemaakt moet worden die bij elke stap in 
de routekaart geldt evenals regelingen 
betreffende de hogere rangorde van 
gezamenlijk uitgegeven instrumenten;

Or. en

Amendement 23
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om een licht te 
werpen op de situaties waarin in gebreke 
blijvende lidstaten onder "bestuur" van 
de Europese Unie geplaatst zouden 
kunnen worden en welke bevoegdheden 
om in te grijpen de Unie in die gevallen 
zou krijgen;

4. verzoek de Commissie om een licht te 
werpen op de benodigde coördinatie- en 
toezichtsmechanismen voor een prompte 
handhaving van de economische en 
institutionele voorwaarden die 
noodzakelijk zijn om de routekaart 
doeltreffend en duurzaam in te voeren;

Or. en

Amendement 24
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om een licht te 
werpen op de situaties waarin in gebreke 
blijvende lidstaten onder "bestuur" van de 
Europese Unie geplaatst zouden kunnen 
worden en welke bevoegdheden om in te 
grijpen de Unie in die gevallen zou krijgen;

4. verzoekt de Commissie om een licht te 
werpen op de situaties waarin in gebreke 
blijvende lidstaten onder "bestuur" van de 
Europese Unie geplaatst zouden kunnen 
worden en welke bevoegdheden om in te 
grijpen de Unie in die gevallen zou krijgen;
onderstreept de eis van de Commissie dat
een proces van politieke discussie en 
openbare raadpleging over de 
haalbaarheid van staatsobligaties op gang 
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moet worden gebracht; wijst er in dit 
verband op dat de noodzakelijke 
maatregelen ter voorkoming van moral 
hazard gevolgen kunnen hebben voor de 
budgettaire soevereiniteit van de lidstaten;

Or. de

Amendement 25
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpversie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat voor het 
doorvoeren stabiliteitsverplichtingen een 
consistente communautaire wetgeving 
verlangd wordt; echter tijdens een crisis 
die haar weerga niet kent en de roep om 
uitzonderlijke maatregelen, houdt de 
juiste procedure in dat of de verdragen 
begrijpend worden geïnterpreteerd of dat 
deze versneld worden geëvalueerd, dit om 
te voorkomen dat een antwoord uitblijft 
op de problemen die de Unie treffen;

Or. pt

Amendement 26
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie toe te lichten 
hoe stabiliteitsobligaties gezien de in 
artikel 125 VWEU bedoelde niet-
aansprakelijkheid van de Unie zouden 
worden ingevoerd en in hoeverre hiervoor 
wijzigingen van de nationale wetgeving 
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van de lidstaten vereist zouden zijn;

Or. de

Amendement 27
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie om te 
verduidelijken welk rechtskader geldt voor
de obligaties en hoe bepaald wordt welke
instantie bevoegd is bij geschillen om een 
idee te krijgen van welke mechanismen 
vastgesteld kunnen worden voor de 
verdediging van burgers met beleggingen;

5. vraagt de Commissie om te 
verduidelijken welk rechtskader geldt voor
gezamenlijk uitgegeven instrumenten en 
hoe bepaald wordt welke gepaste 
regelingen benodigd zijn voor elke stap in 
de routekaart om een idee te krijgen van
de bescherming van burgers met 
beleggingen;

Or. en

Amendement 28
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beveelt de Commissie aan om, met het 
oog op de harmonisatie van de 
voorwaarden voor toegang van de 
lidstaten tot deze obligaties, rekening te 
houden met de crisissituatie en de 
begrotingsmoeilijkheden in verschillende 
landen van de eurozone wanneer zij 
"strenge begrotingsvoorwaarden" eist in 
ruil voor toegang tot het stelsel van 
stabiliteitsobligaties.

Schrappen

Or. en
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Amendement 29
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beveelt de Commissie aan om, met het 
oog op de harmonisatie van de 
voorwaarden voor toegang van de lidstaten 
tot deze obligaties, rekening te houden 
met de crisissituatie en de 
begrotingsmoeilijkheden in verschillende 
landen van de eurozone wanneer zij 
"strenge begrotingsvoorwaarden" eist in 
ruil voor toegang tot het stelsel van 
stabiliteitsobligaties.

6. beveelt de Commissie aan om, met het 
oog op de harmonisatie van de 
voorwaarden voor toegang van de lidstaten 
tot een mogelijk stelsel voor 
stabiliteitsobligaties, te verduidelijken 
welke uitstap- en instapcriteria er worden 
gesteld op grond van strenge 
voorwaarden, waaronder 
begrotingsdiscipline en een groot 
concurrentievermogen.

Or. en

Amendement 30
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beveelt de Commissie aan om, met het 
oog op de harmonisatie van de 
voorwaarden voor toegang van de lidstaten 
tot deze obligaties, rekening te houden 
met de crisissituatie en de 
begrotingsmoeilijkheden in verschillende 
landen van de eurozone wanneer zij 
"strenge begrotingsvoorwaarden" eist in 
ruil voor toegang tot het stelsel van 
stabiliteitsobligaties.

6. beveelt de Commissie aan de 
voorwaarden voor toegang van de lidstaten 
tot deze obligaties gedetailleerd vast te 
leggen, wanneer zij "strenge 
begrotingsvoorwaarden" eist in ruil voor 
toegang tot het stelsel van 
stabiliteitsobligaties.

Or. de


