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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att stabilitetsobligationer skulle kunna utgöra en viktig del i 
arbetet med att fördjupa den inre marknaden och stimulera ekonomin, bland annat som 
utvecklingsfaktor för små och medelstora företag.

2. Europaparlamentet välkomnar att olika alternativa metoder för stabilitetsobligationer har 
införts, men anser det ändå nödvändigt att en studie genomförs av alla befintliga förslag i 
bilaga 2 i grönboken och i det senaste förslaget från German Council of Economic 
Experts. Det är viktigt att ta reda på i vilken utsträckning de stora moraliska risker som 
tillskrivs alternativ 1 kan begränsas med hjälp av en räntedifferentiering för länderna, och 
om de högre räntesatserna för ”röda obligationer” inte snabbt skulle bli ohållbar för de 
länder som finansieras på detta sätt.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta rättigheterna för de nuvarande 
innehavarna av skuldobligationer i händelse av att de nyemitterade 
stabilitetsobligationerna skulle få förmånsrätt jämfört med skuldobligationerna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga de situationer där fallerande 
medlemsstater skulle kunna sättas under någon form av ”tvångsförvaltning” av 
Europeiska unionen, och även den befogenhet att ingripa som unionen skulle tilldelas.

5. Europaparlamentet ber kommissionen att precisera vilket rättssystem som skulle gälla för 
obligationerna och att ange de behöriga organen vid en tvist, så att man kan börja utforma 
skyddssystem för medborgare som investerar.

6. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att, i syfte att harmonisera 
medlemsstaternas villkor för tillträde till dessa obligationer, uppmärksamma de 
krisförhållanden och budgetsvårigheter som råder i flera länder inom euroområdet när den 
kräver ”strikta finanspolitiska villkor” för anslutning till stabilitetsobligationssystemet.


