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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că obligațiunile de stabilitate ar putea constitui un element esențial în vederea 
consolidării pieței interne și a dinamizării economiei, în special ca factor de dezvoltare a 
întreprinderilor mici și mijlocii;

2. salută includerea diferitelor opțiuni privind sistemele de obligațiuni de stabilitate, însă 
consideră necesară realizarea unei analize a tuturor propunerilor existente, menționate în 
anexa 2 la Cartea verde și la propunerea făcută recent de Consiliul german al experților 
economici; este important să se cunoască măsura în care poate fi limitat riscul moral 
ridicat atribuit opțiunii 1 printr-o diferențiere a ratelor dobânzii impuse statelor sau dacă 
ratele dobânzii care sunt mai ridicate în cadrul „obligațiunilor roșii” nu vor deveni rapid 
imposibil de susținut pentru statele care sunt finanțate în acest mod;

3. îndeamnă Comisia să țină cont de drepturile deținătorilor actuali de obligațiuni de plată, în 
cazul în care noile obligațiuni de stabilitate emise ar avea un statut prioritar în comparație 
cu aceste obligațiuni de plată; 

4. invită Comisia să clarifice situațiile care pot plasa statele membre aflate în incapacitate de 
plată sub „administrarea” Uniunii Europene, precum și puterile de ingerință cu care ar fi 
delegată aceasta din urmă;

5. solicită Comisiei să menționeze care ar fi regimul juridic al obligațiunilor și să numească 
organismele competente în caz de litigiu, pentru a putea anticipa definirea mecanismelor 
de apărare a cetățenilor investitori; 

6. recomandă Comisiei, în vederea armonizării condițiilor de acces pentru statele membre la 
aceste obligațiuni, să acorde atenție contextului de criză și dificultăților bugetare cu care 
se confruntă mai multe state din zona euro, atunci când este nevoie de „condiții fiscale 
stricte” pentru aderarea la un sistem de obligațiuni de stabilitate.


