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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da bodo lahko stabilnostne obveznice bistveno pripomogle k poglobitvi notranjega 
trga in spodbuditvi dinamičnosti gospodarstva, zlasti kot dejavnik razvoja malih in 
srednjih podjetij;

2. z zadovoljstvom sprejema vključitev različnih možnih sistemov stabilnostnih obveznic, 
vendar hkrati meni, da je treba preučiti vse obstoječe predloge iz Priloge 2 k zeleni knjigi 
in nedavni predlog skupine German Council of Economic Experts; treba je opredeliti, v 
kakšnem obsegu je mogoče veliko moralno tveganje, ki se pripisuje prvi možnosti, omejiti 
z različnimi obrestnimi merami za posamezne države oziroma, in ali višje obrestne mere 
za „rdeče obveznice“ ne bi kmalu postale preveliko breme za države, ki se tako 
financirajo;

3. poziva Komisijo, naj upošteva pravice zdajšnjih imetnikov dolžniških obveznic, če bi na 
novo izdane stabilnostne obveznice pridobile prednostni status v primerjavi z zadevnimi 
dolžniškimi obveznicami; 

4. poziva Komisijo, naj opredeli primere, v katerih bi države članice v težavah prišle pod 
„upravo“ Evropske unije, pa tudi pristojnosti poseganja, ki bi jih s tem pridobila Unija;

5. poziva Komisijo, naj pojasni, kakšna naj bi bila pravna ureditev obveznic, in določi 
organe, pristojne v primeru spora, da bi tako vnaprej opredelili obrambne mehanizme, ki 
bodo na voljo državljanom vlagateljem; 

6. priporoča Komisiji, naj ob postavitvi zahteve po „trdnih fiskalnih pogojih“ za vključitev v 
sistem stabilnostnih obveznic posebej upošteva krizne razmere in proračunske težave več 
držav članic evroobmočja, da bi tako uskladili pogoje za dostop držav članic do teh 
obveznic.


