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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва комисията по 
икономически и парични въпроси, която е водеща, да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

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;

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;

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;

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;

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;

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.


