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Poprawka 1
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że istnienie solidnych ram 
budżetowych oraz znaczne ograniczenie 
obecnego deficytu i zadłużenia państw 
członkowskich są niezbędnymi 
warunkami wspólnej emisji obligacji;

Or. en

Poprawka 2
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że obligacje stabilnościowe 
mogą być kluczowym elementem 
pogłębienia rynku wewnętrznego i 
dynamizacji gospodarki, w szczególności 
jako czynnik rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw;

skreślony

Or. en

Poprawka 3
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że obligacje stabilnościowe 
mogą być kluczowym elementem 

1. uważa, że perspektywa wprowadzenia 
obligacji stabilnościowych w przypadku 
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pogłębienia rynku wewnętrznego i 
dynamizacji gospodarki, w szczególności
jako czynnik rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw;

wiarygodnej kultury stabilności może 
przyczynić się do stabilności w strefie 
euro, która ma istotne znaczenie dla 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
oraz powrotu na ścieżkę wzrostu, w 
szczególności w odniesieniu do rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 4
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że obligacje stabilnościowe 
mogą być kluczowym elementem 
pogłębienia rynku wewnętrznego i 
dynamizacji gospodarki, w szczególności 
jako czynnik rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw;

1. uważa, że obligacje stabilnościowe 
wiążą się z większą liczbą zagrożeń niż 
szans oraz że raczej ukrywają 
problematykę zadłużenia w strefie euro, 
aniżeli przyczyniają się do jej rozwiązania;

Or. de

Poprawka 5
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że obligacje stabilnościowe 
mogą być kluczowym elementem 
pogłębienia rynku wewnętrznego i 
dynamizacji gospodarki, w szczególności 
jako czynnik rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw;

1. uważa, że obligacje stabilnościowe 
mogą być kluczowym elementem 
pogłębienia rynku wewnętrznego, 
dynamizacji gospodarki oraz tym samym 
tworzenia nowych miejsc pracy, w 
szczególności jako czynnik rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
poprzez odciążenie niektórych państw w 
odniesieniu do obligacji skarbowych w 
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celu stworzenia warunków dla wzrostu i 
konsolidacji;

Or. en

Poprawka 6
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że obligacje stabilnościowe 
mogą być kluczowym elementem 
pogłębienia rynku wewnętrznego i 
dynamizacji gospodarki, w szczególności 
jako czynnik rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw;

1. uważa, że obligacje stabilnościowe 
spowodują, że państwa członkowskie, 
które nie radzą sobie ze swoimi finansami, 
będą czerpały z obligacji stabilnościowych 
korzyści, ponieważ będą mogły pobierać 
środki pieniężne po niższym 
oprocentowaniu, podczas gdy państwa 
członkowskie, których stan finansów jest 
prawidłowy, będą musiały płacić wyższe 
oprocentowanie za swoje obligacje 
stabilnościowe, co zaszkodzi ich interesom 
finansowym; poza tym wprowadzenie 
obligacji stabilnościowych zmniejszy 
zaufanie do całej Unii Europejskiej, 
ponieważ różne stopy procentowe muszą 
odzwierciedlać sytuację gospodarczą i 
finansową poszczególnych państw 
członkowskich, a rynki finansowe muszą 
być w stanie reagować na panujące w 
nich warunki gospodarcze i finansowe; 
uważa zatem, że obligacje stabilnościowe 
nie powinny być wprowadzane;

Or. nl

Poprawka 7
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że emisja obligacji 
stabilnościowych mogłaby przynieść 
większe korzyści związane z korzystaniem 
ze wspólnej waluty, ponieważ poprawiłaby 
się przez to pozycja euro jako waluty 
rezerwowej oraz ukształtowałby się 
większy wspólny rynek europejskich 
obligacji, w związku z czym należy się
zająć tą kwestią możliwie szybko;

Or. pt

Poprawka 8
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że obligacje stabilnościowe 
mogłyby stworzyć dodatkowe zachęty do 
zapewnienia zgodności z paktem 
stabilności, gdyby w tych ramach 
rozwiązano problem pokusy nadużycia;

Or. en

Poprawka 9
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że wprowadzenie 
wspólnych obligacji stabilnościowych 
wiąże się z uwspólnotowieniem ryzyka 
stopy procentowej oraz intensyfikacją 
typowych problemów pokusy nadużycia, z 
jakimi borykają się ubezpieczeni, 
ponieważ obligacje stabilnościowe 
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chronią zadłużone państwa przed 
mobilizującą presją rynków oraz likwidują 
zachęty ekonomiczne do dbania o solidne 
finanse państwowe. W rezultacie 
uwspólnotowienia zadłużenia państwa 
członkowskie mogłyby ulec pokusie 
zmniejszenia wysiłków na rzecz 
przestrzegania dyscypliny budżetowej;

Or. de

Poprawka 10
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że w art. 125 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zakazano państwom członkowskim 
przyjmowania zobowiązań innego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 11
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że obligacje stabilnościowe 
mogłyby wspierać zrównoważoną i 
odpowiedzialną praktykę budżetową 
poprzez włączenie wymogów dotyczących 
dyscypliny budżetowej oraz poprawę 
zarządzania gospodarką;

Or. en
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Poprawka 12
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że wprowadzeniu 
wspólnych obligacji stabilnościowych 
muszą koniecznie towarzyszyć działania 
ukierunkowane na trwałą redukcję 
zadłużenia, reformy strukturalne w 
państwach członkowskich oraz na solidną 
politykę fiskalną;

Or. de

Poprawka 13
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że uwspólnotowienie długu 
publicznego nie jest w stanie powstrzymać 
utraty konkurencyjności i ze względu na 
istnienie pokusy nadużycia wiąże się z 
zagrożeniem dezintegracji strefy euro w 
wyniku osłabienia dyscypliny rynkowej, 
które to zagrożenie powstrzymuje państwa 
członkowskie należące do strefy euro od 
wdrożenia niezbędnych reform 
strukturalnych i przyjęcia środków 
konsolidacji budżetowej;

Or. en

Poprawka 14
Louis Grech
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że obligacje stabilnościowe są 
podstawą odbudowy stabilności 
gospodarczej, zmniejszenia niepewności 
oraz poprawy dostępu do środków 
finansowych dla MŚP, przyczyniając się 
tym samym do zwiększenia ich udziału w 
rynku wewnętrznym, pod warunkiem że 
obligacje stabilnościowe byłyby 
wprowadzane zgodnie ze zrównoważoną 
polityką budżetową;

Or. en

Poprawka 15
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wspólne obligacje stabilnościowe 
postrzega jako wynik procesu 
konwergencji gospodarczej i budżetowej; 
jest jednak zdania, że krótkoterminowa 
emisja wspólnych obligacji nie jest w 
stanie wnieść znaczącego wkładu w 
przezwyciężenie obecnego kryzysu 
zadłużenia oraz że inne instrumenty 
budżetowe służące wsparciu małych i 
średnich przedsiębiorstw lepiej nadają się 
do zwiększenia ich płynności; 

Or. de

Poprawka 16
Olle Schmidt
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, 
że konieczne jest zbadanie wszystkich 
wniosków przedstawionych w załączniku 2 
do zielonej księgi oraz wniosku niedawno 
złożonego przez niemiecką Radę 
Ekspertów Gospodarczych (GCEE); ważne 
jest, aby wiedzieć w jaki sposób 
zróżnicowanie stóp procentowych w 
państwach może przeciwdziałać 
zwiększonemu ryzyku nadużycia 
związanemu z podejściem nr 1, oraz czy 
zwiększone stopy procentowe „obligacji 
czerwonych” nie staną się szybko 
niemożliwe do podtrzymania dla państw, 
których budżety finansowane są właśnie z 
tych środków;

2. z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, 
że konieczne jest zbadanie wszystkich 
wniosków przedstawionych w załączniku 2 
do zielonej księgi oraz wniosku niedawno 
złożonego przez niemiecką Radę 
Ekspertów Gospodarczych (GCEE); ważne 
jest, aby wiedzieć w jaki sposób 
zróżnicowanie stóp procentowych w 
państwach może przeciwdziałać 
zwiększonemu ryzyku nadużycia 
związanemu z podejściem nr 1;

Or. en

Poprawka 17
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje włączenie
różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, 
że konieczne jest zbadanie wszystkich 
wniosków przedstawionych w załączniku 2 
do zielonej księgi oraz wniosku niedawno 
złożonego przez niemiecką Radę 
Ekspertów Gospodarczych (GCEE);
ważne jest, aby wiedzieć w jaki sposób 
zróżnicowanie stóp procentowych w 
państwach może przeciwdziałać 
zwiększonemu ryzyku nadużycia 

2. z zadowoleniem przyjmuje zbadanie
różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, 
że konieczne jest, aby Komisja przedłożyła 
wniosek dotyczący sporządzenia 
wiążącego planu działania w zakresie 
obligacji stabilnościowych strefy euro, 
przewidującego odpowiedzialność 
solidarną, który obejmowałby również 
środki krótkoterminowe takie jak 
natychmiastowa emisja wspólnych 
krótkoterminowych instrumentów w 
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związanemu z podejściem nr 1, oraz czy 
zwiększone stopy procentowe „obligacji 
czerwonych” nie staną się szybko 
niemożliwe do podtrzymania dla państw, 
których budżety finansowane są właśnie z 
tych środków;

formie europejskich bonów skarbowych, 
ustanowienie tymczasowego 
europejskiego funduszu amortyzacji 
mającego na celu redukcję zadłużenia w 
oparciu o możliwe do podtrzymania i 
osiągalne stopy procentowe oraz 
koordynację pozostałego długu 
publicznego;

Or. en

Poprawka 18
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje włączenie
różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, 
że konieczne jest zbadanie wszystkich 
wniosków przedstawionych w załączniku 2 
do zielonej księgi oraz wniosku niedawno 
złożonego przez niemiecką Radę 
Ekspertów Gospodarczych (GCEE); ważne 
jest, aby wiedzieć w jaki sposób 
zróżnicowanie stóp procentowych w 
państwach może przeciwdziałać 
zwiększonemu ryzyku nadużycia 
związanemu z podejściem nr 1, oraz czy 
zwiększone stopy procentowe „obligacji 
czerwonych” nie staną się szybko 
niemożliwe do podtrzymania dla państw, 
których budżety finansowane są właśnie z 
tych środków;

2. z zadowoleniem przyjmuje analizę
różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, 
że konieczne jest dokładniejsze zbadanie 
wszystkich wniosków przedstawionych w 
załączniku 2 do zielonej księgi oraz 
wniosku niedawno złożonego przez 
niemiecką Radę Ekspertów Gospodarczych 
(GCEE); ważne jest, aby wiedzieć w jaki 
sposób zróżnicowanie stóp procentowych 
w państwach może przeciwdziałać 
zwiększonemu ryzyku nadużycia 
związanemu z podejściem nr 1, oraz czy 
zwiększone stopy procentowe „obligacji 
czerwonych” nie staną się szybko 
niemożliwe do podtrzymania dla państw, 
których budżety finansowane są właśnie z 
tych środków;

Or. de

Poprawka 19
Ashley Fox
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, 
że konieczne jest zbadanie wszystkich 
wniosków przedstawionych w załączniku 2 
do zielonej księgi oraz wniosku niedawno 
złożonego przez niemiecką Radę 
Ekspertów Gospodarczych (GCEE); ważne 
jest, aby wiedzieć w jaki sposób 
zróżnicowanie stóp procentowych w 
państwach może przeciwdziałać 
zwiększonemu ryzyku nadużycia 
związanemu z podejściem nr 1, oraz czy 
zwiększone stopy procentowe „obligacji 
czerwonych” nie staną się szybko 
niemożliwe do podtrzymania dla państw, 
których budżety finansowane są właśnie z 
tych środków;

2. przyjmuje do wiadomości włączenie 
różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, 
że konieczne jest zbadanie wszystkich 
wniosków przedstawionych w załączniku 2 
do zielonej księgi oraz wniosku niedawno 
złożonego przez niemiecką Radę 
Ekspertów Gospodarczych (GCEE), a 
także wniosków dotyczących likwidacji 
nierówności strukturalnych 
występujących w strefie euro poprzez 
uregulowane zniesienie euro; ważne jest, 
aby wiedzieć w jaki sposób zróżnicowanie 
stóp procentowych w państwach może 
przeciwdziałać zwiększonemu ryzyku 
nadużycia związanemu z podejściem nr 1, 
oraz czy zwiększone stopy procentowe 
„obligacji czerwonych” nie staną się 
szybko niemożliwe do podtrzymania dla 
państw, których budżety finansowane są 
właśnie z tych środków;

Or. en

Poprawka 20
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że problem pokusy nadużycia 
można rozwiązać poprzez opracowanie 
dobrej definicji gwarancji i mechanizmów 
zachęt do przestrzegania dyscypliny 
fiskalnej;

Or. pt
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Poprawka 21
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że tylko emisja 
zagwarantowana w ramach europejskiego 
semestru, oparta na gwarancjach 
solidarnych, które wiążą się ze ścisłym 
stosowaniem się do wniosków 
budżetowych, może przynieść wszelkie 
korzyści wynikające z obligacji 
stabilnościowych;

Or. pt

Poprawka 22
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do tego, aby miała na 
uwadze prawa posiadaczy obligacji, jeśli 
nowo wyemitowane obligacje 
stabilnościowe mają status
uprzywilejowanych względem tych 
pierwszych;

3. wzywa Komisję do tego, aby podczas 
sporządzania planu działania w zakresie 
obligacji stabilnościowych zdefiniowała i 
wyjaśniła zrównoważony zbiór warunków 
gospodarczych i instytucjonalnych 
odnoszących się do poszczególnych 
etapów planu działania oraz regulacje 
dotyczące statusu uprzywilejowania 
wspólnie wyemitowanych instrumentów 
dłużnych;

Or. en

Poprawka 23
Emilie Turunen
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca Komisję do doprecyzowania 
kontekstów, w których państwa 
członkowskie niewywiązujące się z 
zobowiązań mogą zostać objęte pewnego 
rodzaju „zarządem komisarycznym” Unii 
Europejskiej, oraz określenia jakie są 
możliwości działania takiego zarządu;

4. zachęca Komisję do doprecyzowania 
mechanizmów koordynacji i nadzoru, 
które są niezbędne w celu niezwłocznego 
spełnienia warunków gospodarczych i 
instytucjonalnych wymaganych w celu 
skutecznej i zrównoważonej realizacji 
planu działania;

Or. en

Poprawka 24
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca Komisję do doprecyzowania 
kontekstów, w których państwa 
członkowskie niewywiązujące się z 
zobowiązań mogą zostać objęte pewnego 
rodzaju „zarządem komisarycznym” Unii 
Europejskiej, oraz określenia jakie są 
możliwości działania takiego zarządu;

4. zachęca Komisję do doprecyzowania 
kontekstów, w których państwa 
członkowskie niewywiązujące się z 
zobowiązań mogą zostać objęte pewnego 
rodzaju „zarządem komisarycznym” Unii 
Europejskiej, oraz określenia jakie są 
możliwości działania takiego zarządu;
podkreśla wezwanie Komisji do 
zainicjowania potrzebnej dyskusji 
politycznej i konsultacji społecznych na 
temat wykonalności wprowadzenia 
obligacji stabilnościowych; zwraca przy 
tym uwagę, że działania niezbędne w celu 
uniknięcia pokusy nadużycia mogą mieć 
wpływ na suwerenność budżetową państw 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 25
António Fernando Correia de Campos
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że spójność z prawem unijnym 
stanowi warunek konieczny 
wprowadzenia obligacji stabilnościowych. 
W wyjątkowej sytuacji kryzysowej, która 
wymaga nadzwyczajnych środków, 
właściwa jest jednak albo sensowna 
interpretacja umów, albo ich niezwłoczna 
aktualizacja, tak aby znaleźć rozwiązanie 
problemów dotyczących Unii;

Or. pt

Poprawka 26
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do wyjaśnienia, w jaki 
sposób odbywałoby się wprowadzenie 
wspólnych obligacji stabilnościowych 
zgodnie z umownie ustalonym 
wyłączeniem odpowiedzialności zawartym 
w art. 125 TFUE oraz jak dalece 
wymagane byłyby zmiany prawa 
krajowego państw członkowskich;

Or. de

Poprawka 27
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. prosi Komisję o wyjaśnienie systemu 
prawnego związanego z obligacjami oraz o 
określenie organów właściwych, jeśli 
dojdzie do postępowania sądowego, w celu 
umożliwienia wcześniejszego ustalenia
mechanizmów obronnych obywateli-
inwestorów;

5. prosi Komisję o wyjaśnienie systemu 
prawnego związanego ze wspólnie 
emitowanymi instrumentami dłużnymi 
oraz o określenie właściwych regulacji 
wymaganych w odniesieniu do każdego 
etapu planu działania w celu 
umożliwienia wcześniejszego przyjęcia 
niezbędnych uzgodnień dotyczących 
ochrony obywateli-inwestorów;

Or. en

Poprawka 28
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w celu uporządkowania warunków 
dostępu państw członkowskich do tych 
obligacji zaleca Komisji, aby wzięła pod 
uwagę kontekst kryzysu i trudności 
budżetowe różnych państw strefy euro, 
gdy wymaga ona spełnienia „twardych 
warunków budżetowych” w celu 
dołączenia do systemu obligacji 
stabilnościowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 29
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w celu uporządkowania warunków 6. w celu uporządkowania warunków 
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dostępu państw członkowskich do tych 
obligacji zaleca Komisji, aby wzięła pod 
uwagę kontekst kryzysu i trudności 
budżetowe różnych państw strefy euro, 
gdy wymaga ona spełnienia „twardych 
warunków budżetowych” w celu 
dołączenia do systemu obligacji 
stabilnościowych.

dostępu państw członkowskich do 
możliwego systemu obligacji 
stabilnościowych zaleca Komisji, aby 
wyjaśniła kryteria przystąpienia do tego
systemu oraz jego opuszczenia, oparte na 
twardych warunkach, w tym na 
warunkach dyscypliny budżetowej oraz 
wysokiej konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 30
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w celu uporządkowania warunków 
dostępu państw członkowskich do tych 
obligacji zaleca Komisji, aby wzięła pod 
uwagę kontekst kryzysu i trudności 
budżetowe różnych państw strefy euro, 
gdy wymaga ona spełnienia „twardych 
warunków budżetowych” w celu 
dołączenia do systemu obligacji 
stabilnościowych.

6. w celu szczegółowego zdefiniowania
warunków dostępu państw członkowskich 
do tych obligacji zaleca Komisji, aby 
wymagała spełnienia „twardych warunków 
budżetowych” w celu dołączenia do 
systemu obligacji stabilnościowych.

Or. de


