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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-opinjonijiet li ġejjin 
fil-proposta tiegħu għal riżoluzzjoni:

1. iqis li l-bonds ta’ stabilità jistgħu jikkostitwixxu element essenzjali fir-rigward tat-tisħiħ 
tas-Suq Intern u tal-istimolu tal-ekonomija, b’mod partikolari bħala fattur fl-iżvilupp tal-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;

2. jilqa’ b’sodisfazzjoni l-inklużjoni ta’ għażliet differenti fis-sistemi tal-bonds ta’ stabilità, 
imma jqis li huwa neċessarju li jiġu eżaminati l-proposti kollha eżistenti li jidhru fl-
Anness 2 tal-Green Paper u l-proposta reċenti tal-German Council of Economic Experts; 
huwa importanti li wieħed ikun jaf safejn jista’ jkun illimitat il-periklu morali għoli 
attribwit għall-għażla 1 permezz ta’ differenzjazzjoni tar-rati tal-interess li għandhom 
ikunu imposti fuq il-pajjiżi, jew jekk ir-rati ta’ interess l-aktar għolja fil-“bonds ħomor” 
humiex ser jirriżultaw malajr f'rati insostenibbli għall-pajjiżi li jiffinanzjaw ruħhom b'dan 
il-mod;

3. jimpenja lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra d-drittijiet tad-detenturi attwali tal-bonds ta’ 
dejn, fil-każ fejn bonds ta’ stabilità oħra maħruġa jista’ jkollhom stat prijoritarju meta 
mqabbla mal-bonds tad-dejn;

4. jistieden lill-Kummissjoni biex tiċċara s-sitwazzjonijiet li jistgħu jpoġġu lill-Istati Membri 
li jonqsu mill-obbligi tagħhom taħt “amministrazzjoni” mill-Unjoni Ewropea, kif ukoll is-
setgħat ta’ intervent li ser ikollha din tal-aħħar;

5. jistieden lill-Kummissjoni tippreċiża liema ser tkun l-iskema ġuridika tal-bonds u biex 
tidentifika l-awtoritajiet kompetenti f’każ ta’ tilwim, sabiex tkun tista’ tiġi antiċipata l-
identifikazzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ difiża għaċ-ċittadini li jinvestu;

6. jirrakkomanda lill-Kummissjoni, bl-għan li jiġu armonzzati l-kundizzjonijiet ta' aċċess tal-
Istati Membri għal dawn il-bonds, biex tagħti attenzjoni għall-kuntest ta' kriżi u għad-
diffikultajiet baġitarji ta' diversi pajjiżi fiż-żona euro meta din tkun tirrikjedi 
"kundizzjonijiet baġitarji stretti" għall-adeżjoni fis-sistema ta’ bonds ta’ stabilità.


