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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat stabiliteitsobligaties een essentieel onderdeel kunnen vormen van de 
uitdieping van de interne markt en het herstel van de economie, in het bijzonder als factor 
die de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen kan bevorderen;

2. is ingenomen met de opname van verschillende opties voor stelsels van 
stabiliteitsobligaties, maar acht het noodzakelijk om een studie uit te voeren naar de 
bestaande voorstellen waarvan sprake in het groenboek en het recente voorstel van de 
German Council of Economic Experts; het is belangrijk om te weten in welke mate het 
hoge morele risico dat wordt toegeschreven aan optie 1 gecompenseerd kan worden door 
een onderscheid te maken in de rentevoeten die aan de landen aangerekend worden, en of 
de hogere rentevoeten bij de "rode obligaties" niet snel ondraaglijk zouden worden voor 
de landen die zich daarop beroepen voor hun financiering;

3. wijst de Commissie erop dat er rekening moet worden gehouden met de rechten van de 
huidige houders van schuldobligaties als de nieuwe stabiliteitsobligaties die worden 
uitgegeven een hogere rangorde krijgen dan die schuldobligaties;

4. verzoekt de Commissie om een licht te werpen op de situaties waarin in gebreke blijvende 
lidstaten onder "bestuur" van de Europese Unie geplaatst zouden kunnen worden en welke 
bevoegdheden om in te grijpen de Unie in die gevallen zou krijgen;

5. vraagt de Commissie om te verduidelijken welk rechtskader geldt voor de obligaties en 
hoe bepaald wordt welke instantie bevoegd is bij geschillen om een idee te krijgen van 
welke mechanismen vastgesteld kunnen worden voor de verdediging van burgers met 
beleggingen;

6. beveelt de Commissie aan om, met het oog op de harmonisatie van de voorwaarden voor 
toegang van de lidstaten tot deze obligaties, rekening te houden met de crisissituatie en de 
begrotingsmoeilijkheden in verschillende landen van de eurozone wanneer zij "strenge 
begrotingsvoorwaarden" eist in ruil voor toegang tot het stelsel van stabiliteitsobligaties.


