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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a belső piac 
elmélyítéséhez és a gazdaság fellendítéséhez, ezen belül a kis- és középvállalkozások 
fejlesztéséhez;

2. üdvözli, hogy a stabilitási kötvények rendszereit illetően több lehetőséget is felvettek, úgy 
véli azonban, hogy meg kellene vizsgálni a zöld könyv 2. mellékletében felsorolt 
valamennyi meglévő javaslatot, továbbá a German Council of Economic Experts
közelmúltban tett javaslatát; fontos tudni, hogy az egyes országoktól beszedett eltérő 
kamatokkal mennyire lehet ellensúlyozni az 1. lehetőséghez kapcsolódó jelentős erkölcsi 
kockázatot, vagy hogy a finanszírozáshoz ezt alkalmazó országok számára nem válnának-
e hamarosan megfizethetetlenné a „piros kötvényekhez” kapcsolódó magasabb 
kamatlábak;

3. felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy legyen tekintettel a kötvények jelenlegi 
tulajdonosainak jogaira oly módon, hogy új stabilitási kötvényeket előre sorolt 
kötvényként bocsássák ki; 

4. felkéri a Bizottságot annak tisztázására, hogy az érintett tagállamok, milyen esetekben 
kerülhetnek az Európai Unió „gondnoksága” alá, továbbá hogy ebben az esetben milyen 
beavatkozási hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió;

5. felkéri a Bizottságot, hogy fejtse ki a stabilitási kötvények kibocsátásának jogszabályi 
hátterét, továbbá határozza meg az esetleges jogvita esetén joghatósággal rendelkező 
szerveket, amellyel lehetővé teszi a befektetők védelmét biztosító mechanizmusok 
előzetes kialakítását; 

6. ajánlja a Bizottságnak, hogy amikor „szigorú költségvetési feltételeket” vár el a stabilitási 
kötvények rendszerébe való belépéshez, a tagállamok e kötvényekhez való jogosultságára 
vonatkozó feltételek összehangolása érdekében vegye figyelembe a válság összefüggéseit, 
valamint az euróövezet számos országában fennálló költségvetési problémákat.


