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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι τα ομόλογα σταθερότητας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως 
προς την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς και την ενδυνάμωση της οικονομίας, 
λειτουργώντας ιδίως ως παράγοντας ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

2. εκφράζει ικανοποίηση διότι εισήχθησαν διάφορες επιλογές ομολόγων σταθερότητας, 
ωστόσο, θεωρεί ότι πρέπει να διεξαχθεί μελέτη όλων των προτάσεων που αναφέρονται 
στο παράρτημα 2 της πράσινης βίβλου καθώς και της πρότασης που υπέβαλε προσφάτως 
το Γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων· είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό μπορεί να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος που συνεπάγεται η 
προσέγγιση 1 μέσω της επιβολής διαφοροποιημένων επιτοκίων στις διάφορες χώρες ή εάν 
τα υψηλότερα επιτόκια των κόκκινων ομολόγων θα καθίσταντο άμεσα επαχθή για τις 
χώρες που χρηματοδοτούνται κατά αυτόν τον τρόπο·

3. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα δικαιώματα των τωρινών κατόχων ομολόγων 
εξασφάλισης, σε περίπτωση που τα νέα ομόλογα σταθερότητας που θα εκδοθούν έχουν 
προτεραιότητα σε σχέση με τα ομόλογα εξασφάλισης·

4. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 
τοποθέτηση των κρατών μελών που αθετούν τις υποχρεώσεις τους υπό την «επιτήρηση» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις δυνατότητες παρέμβασης που θα διαθέτει η 
τελευταία·

5. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει το νομικό καθεστώς των ομολόγων και να 
καθορίσει τα όργανα που θα είναι αρμόδια σε περίπτωση διαφοράς, διευκολύνοντας έτσι 
την έγκαιρη πρόβλεψη προστατευτικών μηχανισμών για τους πολίτες-επενδυτές·

6. συνιστά στην Επιτροπή, προκειμένου να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις πρόσβασης των 
κρατών μελών στα ομόλογα σταθερότητας, να λάβει υπόψη τις συνθήκες κρίσης και τις 
δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ όταν 
ζητά να ικανοποιήσουν αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους για να ενταχθούν στο 
σύστημα των ομολόγων σταθερότητας.


