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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства изготвената от Комисията Зелена книга, която представлява добра 
отправна точка за оценка на възможните решения за подпомагане на финансовата 
стабилност, бюджетната дисциплина и икономическия растеж в ЕС; припомня, че 
стабилизационните облигации могат да представляват средство за средносрочна 
стабилност и че са необходими допълнителни мерки с цел ефективна борба с 
кризата с държавните дългове;

2. подчертава, че сред представените предложения най-подходящият ответен ход по 
отношение на кризата с държавния дълг е пълното заместване на националните 
емисии с емисии на стабилизационни облигации; въпреки това счита, че остава 
необходимостта да бъдат изпълнени съответните предварителни условия от гледна 
точка на икономическа, финансова и политическа интеграция; поради това счита, че 
би било уместно да се действа постепенно, особено по отношение на правните 
аспекти на въвеждането на стабилизационните облигации; приканва Комисията да 
изясни бързо всички правни въпроси, които предизвикват загриженост във връзка с 
правната рамка за въвеждане на стабилизационните облигации, и да представи 
съответните предложения с участието на Парламента и Съвета, доколкото това е 
необходимо;

3. счита, че съответствието с изискванията на правото на ЕС е необходимо условие за 
въвеждането на стабилизационни облигации; поради това подчертава 
необходимостта от солидна правна рамка, чрез която стабилността на финансовите 
пазари да бъде осигурена по начин, съвместим с Договора, като същевременно се 
намалят моралните рискове, увеличи се фискалната дисциплина и се създаде 
пространство за по-нататъшни мерки, които да допринесат за стабилност на 
пазарите и устойчивост по отношение на държавния дълг;

4. съзнава, че въвеждането на стабилизационни облигации може да подобри 
изпълнението на бюджетните политики на равнище държави членки; от друга 
страна посочва, че по-нататъшни мерки по отношение на икономическото 
управление вероятно биха наложили промени в Договора; призовава Комисията 
бързо да направи оценка на възможни по-нататъшни мерки за борба с кризата с 
държавния дълг;

5. споделя опасенията на Комисията по отношение на счетоводните въпроси, свързани 
с работата със стабилизационни облигации в рамките на националното право; 
призовава Комисията да направи цялостна оценка на въздействието на различните 
гаранционни структури за стабилизационните облигации върху съотношението 
национален дълг – БВП;

6. отбелязва моралния риск, посочен от Комисията в Зелената книга, но въпреки това 
счита за необходимо да се направи задълбочен анализ на проблема с моралния риск, 
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за да могат да се изведат правилни заключения и ако е възможно, да се намерят 
подходящи решения;

7. приканва Комисията да проучи допълнително възможността за съчетаване на 
подходи посредством постепенно изпълнение; за целта счита, че въвеждането на 
стабилизационни облигации чрез прилагането на частичен подход би могло да 
улесни приемането им на пазара, като същевременно ще бъдат преодолени правните 
ограничения;
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