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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że obligacje stabilnościowe mogą być kluczowym elementem pogłębienia rynku 
wewnętrznego i dynamizacji gospodarki, w szczególności jako czynnik rozwoju małych i 
średnich przedsiębiorstw;

2. z zadowoleniem przyjmuje włączenie różnych możliwych systemów obligacji 
stabilnościowych, ale uważa jednocześnie, że konieczne jest zbadanie wszystkich 
wniosków przedstawionych w załączniku 2 do zielonej księgi oraz wniosku niedawno 
złożonego przez niemiecką Radę Ekspertów Gospodarczych (GCEE); ważne jest, aby 
wiedzieć w jaki sposób zróżnicowanie stóp procentowych w państwach może 
przeciwdziałać zwiększonemu ryzyku nadużycia związanemu z podejściem nr 1, oraz czy 
zwiększone stopy procentowe „obligacji czerwonych” nie staną się szybko niemożliwe do 
podtrzymania dla państw, których budżety finansowane są właśnie z tych środków;

3. wzywa Komisję do tego, aby miała na uwadze prawa posiadaczy obligacji, jeśli nowo 
wyemitowane obligacje stabilnościowe mają status uprzywilejowanych względem tych 
pierwszych; 

4. zachęca Komisję do doprecyzowania kontekstów, w których państwa członkowskie 
niewywiązujące się z zobowiązań mogą zostać objęte pewnego rodzaju „zarządem 
komisarycznym” Unii Europejskiej, oraz określenia jakie są możliwości działania takiego 
zarządu;

5. prosi Komisję o wyjaśnienie systemu prawnego związanego z obligacjami oraz o 
określenie organów właściwych, jeśli dojdzie do postępowania sądowego, w celu 
umożliwienia wcześniejszego ustalenia mechanizmów obronnych obywateli-inwestorów; 

6. w celu uporządkowania warunków dostępu państw członkowskich do tych obligacji 
zaleca Komisji, aby wzięła pod uwagę kontekst kryzysu i trudności budżetowe różnych 
państw strefy euro, gdy wymaga ona spełnienia „twardych warunków budżetowych” w 
celu dołączenia do systemu obligacji stabilnościowych.


