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Predlog spremembe 1
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da mora biti kot nujni pogoj 
za skupno izdajo obveznic vzpostavljen 
trajnostni fiskalni okvir, države članice pa 
so morale bistveno zmanjšati svoje 
trenutne ravni primanjkljaja in dolga;

Or. en

Predlog spremembe 2
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bodo lahko stabilnostne 
obveznice bistveno pripomogle k 
poglobitvi notranjega trga in spodbuditvi 
dinamičnosti gospodarstva, zlasti kot 
dejavnik razvoja malih in srednjih 
podjetij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 3
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bodo lahko stabilnostne 
obveznice bistveno pripomogle k 
poglobitvi notranjega trga in spodbuditvi 
dinamičnosti gospodarstva, zlasti kot 
dejavnik razvoja malih in srednje velikih
podjetij;

1. meni, da bi lahko možnost stabilnostnih 
obveznic, če je kultura stabilnosti trdno 
zasidrana, povečala stabilnost 
euroobmočja, kar je pomembno za 
dokončno oblikovanje notranjega trga in 
obnovitev rasti, zlasti v zvezi z razvojem
malih in srednje velikih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 4
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bodo lahko stabilnostne 
obveznice bistveno pripomogle k 
poglobitvi notranjega trga in spodbuditvi 
dinamičnosti gospodarstva, zlasti kot 
dejavnik razvoja malih in srednjih 
podjetij;

1. meni, da stabilnostne obveznice v sebi 
skrivajo več tveganj kot priložnosti in da
problem dolgov v euroobmočju prej 
prikrivajo kot odpravljajo.

Or. de

Predlog spremembe 5
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bodo lahko stabilnostne 
obveznice bistveno pripomogle k 
poglobitvi notranjega trga in spodbuditvi 
dinamičnosti gospodarstva, zlasti kot 
dejavnik razvoja malih in srednje velikih
podjetij;

1. meni, da bodo lahko stabilnostne 
obveznice bistveno pripomogle k 
poglobitvi notranjega trga, spodbuditvi 
dinamičnosti gospodarstva in s tem k 
povečanju zaposlenosti, zlasti kot dejavnik 
razvoja malih in srednje velikih podjetij in
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z zmanjšanjem pritiska na državne 
obveznice v nekaterih državah, da se 
oblikuje prostor za rast in konsolidacijo;

Or. en

Predlog spremembe 6
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bodo lahko stabilnostne 
obveznice pomembno pripomogle k
poglobitvi notranjega trga in h 
gospodarskemu okrevanju, zlasti kot
dejavnik spodbujanja razvoja malih in 
srednjih podjetij;

1. meni, da stabilnostne obveznice 
povzročajo, da so države članice, ki slabo 
obvladujejo svoje finance, „nagrajene“, 
ker lahko dobijo denar po nižji obrestni 
meri, države članice, ki imajo urejene 
finance, pa morajo plačevati višje obresti 
za državne obveznice, kar škoduje 
njihovim finančnim interesom; poleg tega 
uvedba stabilnostnih obveznic spodkopava 
zaupanje v celotno Evropsko unijo, ker 
mora različna raven obresti izražati 
gospodarski in finančni položaj držav 
članic, finančni trgi pa se morajo znati 
nanj odzvati;zato meni, da se stabilnostne 
obveznice ne bi smele uvesti;

Or. nl

Predlog spremembe 7
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je mogoče z izdajo 
stabilnostnih obveznic pridobiti več koristi 
iz vključenosti v skupno valuto, ker se bo s 
tem okrepil položaj evra kot rezervne 
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valute in se ustvaril velik skupni trg 
evropskih obveznic, zato je to treba začeti 
kar najhitreje izvajati.

Or. pt

Predlog spremembe 8
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi lahko stabilnostne 
obveznice dodatno spodbudile upoštevanje 
pakta stabilnosti in rasti, če bodo 
povezane z vprašanjem moralnega 
tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da se bodo obrestna tveganja 
s skupnimi stabilnostnimi obveznicami 
prenesla na raven EU in okrepila značilne 
težave v zvezi z moralnim tveganjem 
zavarovancev, ker države dolžnice ščitijo 
pred disciplinskim pritiskom trgov in 
odpravljajo ekonomsko spodbudo za 
zdrave državne finance.Države članice bi 
lahko s prenosom dolgov na raven EU 
zapadle v skušnjavo premajhnega 
prizadevanja za proračunsko disciplino;

Or. de
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Predlog spremembe 10
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da člen 125 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije državam 
članicam prepoveduje prevzemanje 
obveznosti druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 11
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi lahko stabilnostne 
obveznice podprle trajnostne in odgovorne 
proračunske prakse z vključitvijo zahtev 
za proračunsko disciplino in izboljšano 
gospodarsko upravljanje;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja, da bi morali uvedbo skupnih 
stabilnostnih obveznic nujno spremljati 
ukrepi za trajno znižanje državnega dolga 
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in strukturne reforme v državah članicah 
ter zdravo proračunsko politiko.

Or. de

Predlog spremembe 13
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da vzajemno prevzemanje 
državnega dolga ne more odpraviti izgube 
konkurenčnosti in da bi lahko z 
oblikovanjem moralnega tveganja 
spodkopalo euroobmočje s slabljenjem 
tržne discipline, kar bi državam članicam 
euroobmočja preprečilo, da bi izvedle tako 
zelo potrebne strukturne reforme in 
ukrepe fiskalne konsolidacije;

Or. en

Predlog spremembe 14
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da bi lahko stabilnostne 
obveznice, če bi se izvedle v povezavi s 
trajnostnimi proračunskimi praksami, 
podprle obnovitev gospodarske stabilnosti, 
zmanjšale negotovost in nazadnje 
izboljšale dostop do sredstev za MSP ter 
tako spodbudile njihovo sodelovanje na 
enotnem trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. meni, da so skupne stabilnostne 
obveznice rezultat procesa gospodarskega 
in finačnopolitičnega zbliževanja, vendar 
še meni, da kratkoročna izdaja skupnih 
obveznic ne more odločilno prispevati k 
obvladovanju dolžniške krize in da so 
drugi finančnopolitični instrumenti za 
spodbujanje malih in srednjih podjetij 
primernejši za povečanje njihove 
likvidnosti;

Or. de

Predlog spremembe 16
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom sprejema vključitev 
različnih možnih sistemov stabilnostnih 
obveznic, vendar hkrati meni, da je treba 
preučiti vse obstoječe predloge iz Priloge 2 
k zeleni knjigi in nedavni predlog skupine 
German Council of Economic 
Experts;treba je opredeliti, v kakšnem 
obsegu je mogoče veliko moralno tveganje, 
ki se pripisuje prvi možnosti, omejiti z 
različnimi obrestnimi merami za 
posamezne države oziroma, in ali višje 
obrestne mere za „rdeče obveznice“ ne bi 
kmalu postale preveliko breme za države, 
ki se tako financirajo;

2. z zadovoljstvom sprejema vključitev 
različnih možnih sistemov stabilnostnih 
obveznic, vendar hkrati meni, da je treba 
preučiti vse obstoječe predloge iz Priloge 2 
k zeleni knjigi in nedavni predlog skupine 
German Council of Economic Experts; 
treba je opredeliti, v kakšnem obsegu je 
mogoče veliko moralno tveganje, ki se 
pripisuje prvi možnosti, omejiti z 
različnimi obrestnimi merami za 
posamezne države;
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Or. en

Predlog spremembe 17
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom sprejema vključitev 
različnih možnih sistemov stabilnostnih 
obveznic, vendar hkrati meni, da je treba 
preučiti vse obstoječe predloge iz Priloge 2 
k zeleni knjigi in nedavni predlog skupine 
German Council of Economic 
Experts;treba je opredeliti, v kakšnem 
obsegu je mogoče veliko moralno
tveganje, ki se pripisuje prvi možnosti, 
omejiti z različnimi obrestnimi merami za 
posamezne države oziroma, in ali višje 
obrestne mere za „rdeče obveznice“ ne bi 
kmalu postale preveliko breme za države, 
ki se tako financirajo;

2. z zadovoljstvom sprejema oceno
različnih možnih sistemov stabilnostnih 
obveznic, vendar hkrati meni, da je nujno, 
da Komisija predstavi predlog za 
vzpostavitev obvezujočega časovnega 
načrta za stabilnostne obveznice 
euroobmočja na podlagi solidarne 
odgovornosti, vključno s kratkoročnimi 
ukrepi, kot so takojšnja izdaja skupnega 
kratkoročnega dolga v obliki kratkoročnih 
obveznic (eurobills), ustanovitev 
začasnega evropskega sklada za odkup 
dolga za zmanjšanje zadolženosti do 
vzdržnih ravni po dostopnih obrestnih 
merah in usklajevanje preostalega 
državnega dolga na podlagi nacionalne 
izdaje;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom sprejema vključitev 
različnih možnih sistemov stabilnostnih 
obveznic, vendar hkrati meni, da je treba 
preučiti vse obstoječe predloge iz Priloge 2 
k zeleni knjigi in nedavni predlog skupine 
German Council of Economic Experts; 

2. z zadovoljstvom sprejema analizo 
različnih možnih sistemov stabilnostnih 
obveznic, vendar hkrati meni, da je treba 
dodatno poglobljeno preučiti vse obstoječe 
predloge iz Priloge 2 k zeleni knjigi in 
nedavni predlog skupine German Council 
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treba je opredeliti, v kakšnem obsegu je 
mogoče veliko moralno tveganje, ki se 
pripisuje prvi možnosti, omejiti z 
različnimi obrestnimi merami za 
posamezne države oziroma, in ali višje 
obrestne mere za „rdeče obveznice“ ne bi 
kmalu postale preveliko breme za države, 
ki se tako financirajo;

of Economic Experts; treba je opredeliti, v 
kakšnem obsegu je mogoče veliko moralno 
tveganje, ki se pripisuje prvi možnosti, 
omejiti z različnimi obrestnimi merami za 
posamezne države oziroma, in ali višje 
obrestne mere za „rdeče obveznice“ ne bi 
kmalu postale preveliko breme za države, 
ki se tako financirajo;

Or. de

Predlog spremembe 19
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom sprejema vključitev
različnih možnih sistemov stabilnostnih 
obveznic, vendar hkrati meni, da je treba 
preučiti vse obstoječe predloge iz Priloge 2 
k zeleni knjigi in nedavni predlog skupine 
German Council of Economic 
Experts;treba je opredeliti, v kakšnem 
obsegu je mogoče veliko moralno tveganje, 
ki se pripisuje prvi možnosti, omejiti z 
različnimi obrestnimi merami za 
posamezne države oziroma, in ali višje 
obrestne mere za „rdeče obveznice“ ne bi 
kmalu postale preveliko breme za države, 
ki se tako financirajo;

2. je seznanjen z vključitvijo različnih 
možnih sistemov stabilnostnih obveznic, 
vendar hkrati meni, da je treba preučiti vse 
obstoječe predloge iz Priloge 2 k zeleni 
knjigi ter nedavni predlog skupine German 
Council of Economic Experts in predloge 
za uravnoteženje obstoječih strukturnih 
neravnovesij v euroobmočju z urejenim 
razpadom eura;treba je opredeliti, v 
kakšnem obsegu je mogoče veliko moralno 
tveganje, ki se pripisuje prvi možnosti, 
omejiti z različnimi obrestnimi merami za 
posamezne države oziroma, in ali višje 
obrestne mere za „rdeče obveznice“ ne bi 
kmalu postale preveliko breme za države, 
ki se tako financirajo;

Or. en

Predlog spremembe 20
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je mogoče moralno tveganje 
odpraviti z dobro opredelitvijo jamstev in 
mehanizmov za spodbujanje finančne 
discipline.

Or. pt

Predlog spremembe 21
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da lahko vse koristi 
stabilnostnih obveznic prinese le izdaja, 
zagotovljena v evropskem semestru, na 
podlagi solidarnih jamstev, ki so vezana 
na strogo spoštovanje predlogov za 
proračun.

Or. pt

Predlog spremembe 22
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj upošteva pravice 
zdajšnjih imetnikov dolžniških obveznic, 
če bi na novo izdane stabilnostne 
obveznice pridobile prednostni status v 
primerjavi z zadevnimi dolžniškimi 
obveznicami;

3. poziva Komisijo, da je treba pri 
vzpostavitvi časovnega načrta za 
stabilnostne obveznice opredeliti in 
izrecno določiti uravnotežen niz 
gospodarskih in institucionalnih pogojev, 
povezanih z vsakim korakom časovnega 
načrta, ter dogovore v zvezi s prednostnim 
statusom skupno izdanih instrumentov;
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Or. en

Predlog spremembe 23
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj opredeli primere, v 
katerih bi države članice v težavah prišle 
pod „upravo“ Evropske unije, pa tudi 
pristojnosti poseganja, ki bi jih s tem 
pridobila Unija;

4. poziva Komisijo, naj opredeli 
mehanizme usklajevanja in spremljanja, 
potrebne za hitro izvrševanje 
gospodarskih in institucionalnih pogojev 
za učinkovito in trajnostno izvajanje 
časovnega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj opredeli primere, v 
katerih bi države članice v težavah prišle 
pod „upravo“ Evropske komisije, pa tudi 
pristojnosti poseganja, ki bi jih s tem 
pridobila;

4. poziva Komisijo, naj opredeli primere, v 
katerih bi države članice v težavah prišle 
pod „upravo“ Evropske komisije, pa tudi 
pristojnosti poseganja, ki bi jih s tem 
pridobila; poudarja zahteve Komisije po 
začetku potrebne politične razprave in 
javnega posvetovanja o izvedljivosti 
stabilnostnih obveznic, pri tem pa 
opozarja, da bi lahko potrebni ukrepi za 
preprečitev moralnega tveganja vplivali 
na finančnopolitično suverenost držav 
članic.

Or. de
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Predlog spremembe 25
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. Meni, da je za uvedbo stabilnostnih 
obveznic potrebno konsistentno pravo EU. 
V kriznem položaju brez primere, ki 
zahteva izredne ukrepe, pa je prav, da se 
Pogodbi bodisi razlagata razumno bodisi 
hitro predelata, da bi se našla rešitev za 
težave, ki zadevajo Unijo.

Or. pt

Predlog spremembe 26
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo k pojasnilu, kako bi 
potekala uvedba skupnih stabilnostnih 
obveznic v zvezi s pogodbeno omejitvijo 
odgovornosti iz člena 125 PDEU in koliko 
bi bile potrebne spremembe v 
nacionalnem pravu držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 27
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pojasni, kakšna 5. poziva Komisijo, naj pojasni pravno 
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naj bi bila pravna ureditev obveznic, in 
določi organe, pristojne v primeru spora, 
da bi tako vnaprej opredelili obrambne 
mehanizme, ki bodo na voljo državljanom 
vlagateljem;

ureditev, ki bo veljala za skupno izdane 
instrumente, in določi ustrezne dogovore 
za vsak korak časovnega načrta, da bi 
tako vnaprej zagotovili varstvo za 
državljane vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 28
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priporoča Komisiji, naj ob postavitvi 
zahteve po „trdnih fiskalnih pogojih“ za 
vključitev v sistem stabilnostnih obveznic 
posebej upošteva krizne razmere in 
proračunske težave več držav članic 
euroobmočja, da bi tako uskladili pogoje 
za dostop držav članic do teh obveznic.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 29
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priporoča Komisiji, naj ob postavitvi 
zahteve po „trdnih fiskalnih pogojih“ za 
vključitev v sistem stabilnostnih obveznic 
posebej upošteva krizne razmere in 
proračunske težave več držav članic 
euroobmočja, da bi tako uskladili pogoje 
za dostop držav članic do teh obveznic.

6. priporoča Komisiji, naj pojasni merila 
vstopa in izstopa, temelječa na močni 
pogojenosti, vključno s proračunsko 
disciplino in visoko konkurenčnostjo, da 
bi tako uskladili pogoje za dostop držav 
članic do mogočega sistema stabilnostnih 
obveznic;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priporoča Komisiji, naj ob postavitvi 
zahteve po „trdnih fiskalnih pogojih“ za 
vključitev v sistem stabilnostnih obveznic 
posebej upošteva krizne razmere in 
proračunske težave različnih držav članic 
evroobmočja, da bi tako uskladili pogoje 
za dostop držav članic do teh obveznic.

6. priporoča Komisiji, naj ob postavitvi 
zahteve po „trdnih fiskalnih pogojih“ za 
vključitev v sistem stabilnostnih obveznic 
podrobno opredeli pogoje za dostop držav 
članic do teh obveznic.

Or. de


