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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad stabilumo obligacijos galėtų būti pagrindinis veiksnys vidaus rinkos plėtros ir 
ekonomikos dinamiškumo skatinimo srityse, būtent kaip mažųjų ir vidutinių įmonių 
plėtros veiksnys;

2. palankiai vertina faktą, kad įtraukiamos įvairios stabilumo obligacijų sistemų galimybės, 
tačiau mano, kad reikia atlikti tyrimą ir išnagrinėti visus žaliosios knygos 2 priede 
esančius pasiūlymus ir neseniai pateiktą Vokietijos ekonomikos ekspertų tarybos (angl. 
German Council of Economic Experts) pasiūlymą; svarbu išsiaiškinti, ar prie 1 galimybės 
priskiriama didelė moralinė rizika gali būti apribojama naudojant šalims taikomų 
palūkanų normų diferencijavimą arba ar didelės palūkanų normos „raudonosioms 
obligacijoms“ negali tapti nepakeliamos šaliai, kuri šiuo būdu finansuojama;

3. įpareigoja Komisiją atsižvelgti į dabartinių skolos vertybinių popierių turėtojų teises tuo 
atveju, jeigu išleistos naujos stabilumo obligacijos būtų prioritetinės, palyginti su šiais 
skolos vertybiniais popieriais;

4. ragina Komisiją patikslinti, kokiais atvejais įsipareigojimų nevykdančioms valstybėms 
narėms Europos Sąjunga galės taikyti tam tikrą administravimo formą, taip pat 
intervencinius įgaliojimus, kurie jai būtų suteikiami;

5. prašo Komisijos patikslinti, kokia būtų taikoma su obligacijomis susijusi teisinė tvarka ir 
nustatyti institucijas, kurių kompetencija būtų spręsti kilusius ginčus, siekiant iš anksto 
numatyti, kokia bus naudojama piliečių investuotojų gynimo sistema;

6. rekomenduoja Komisijai, siekiant suderinti sąlygas, pagal kurias valstybės narės galės 
leisti šias obligacijas, atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu išgyvenama krizė, o kelios euro 
zonos šalys susiduria su biudžeto sunkumais, nes norint dalyvauti stabilumo obligacijų 
sistemoje reikalaujama laikytis griežtų fiskalinių sąlygų.


