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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá zelenou knihu Komise, která je dobrým výchozím bodem pro posouzení možných 
řešení toho, jak v EU posílit finanční stabilitu, rozpočtovou kázeň a hospodářský růst; 
připomíná, že dluhopisy stability mohou představovat prostředek k zajištění střednědobé 
stability a že je zapotřebí dalších opatření, aby bylo možné účinným způsobem bojovat
s krizí státního dluhu;

2. zdůrazňuje, že z navrhovaných možností by nejvhodnější reakcí na krizi státního dluhu 
bylo zcela nahradit emise dluhopisů členských států emisemi dluhopisů stability; domnívá 
se však, že nejdříve budou muset být splněny základní předpoklady, pokud jde
o hospodářskou, finanční a politickou integraci; proto se domnívá, že by bylo vhodné 
postupovat pozvolna, zejména pokud jde o právní provádění dluhopisů stability; vybízí 
Komisi, aby rychle vyjasnila veškeré právní připomínky týkající se právního rámce pro 
provádění dluhopisů stability a v souladu s tím předkládala návrhy, případně se zapojením 
Parlamentu a Rady;

3. domnívá se, že základním předpokladem pro zavedení dluhopisů stability je jejich 
slučitelnost s právními předpisy EU; proto zdůrazňuje potřebu pevného právního rámce, 
aby byla zajištěna stabilita finančního trhu způsobem, který je slučitelný se Smlouvou,
a aby se zároveň omezila rizika morálního hazardu, posílila fiskální kázeň a vytvořil 
prostor pro další opatření, která přispějí ke stabilitě trhu a udržitelnosti státního dluhu;

4. je si vědom toho, že zavedení dluhopisů stability může zlepšit provádění rozpočtových 
politik na úrovni členských států; současně však upozorňuje, že přijetí dalších opatření
v oblasti správy ekonomických záležitostí by si mohlo vyžádat změny Smlouvy; vyzývá 
Komisi, aby zvážila přijetí dalších opatření s cílem urychleně vyřešit krizi státního dluhu;

5. sdílí obavy Komise, pokud jde o otázky účetnictví, které se týkají nakládání s dluhopisy 
stability podle vnitrostátních právních předpisů; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
komplexním způsobem posoudila dopad různých záručních mechanismů pro dluhopisy 
stability na poměr státního dluhu k HDP; 

6. bere na vědomí problém morálního hazardu, o němž se zmiňuje zelená kniha Komise, 
nicméně považuje za nutné provést podrobnou analýzu tohoto problému, aby bylo možné 
vyvodit správné závěry a pokud možno nalézt vhodná řešení;

7. vybízí Komisi, aby dále zkoumala možnost kombinovat různé přístupy prostřednictvím 
postupného zavádění; domnívá se proto, že pokud by se dluhopisy stability zavedly na 
základě částečného přístupu, mohlo by to usnadnit jejich přijetí na trhu a zároveň by se tak 
překonala právní omezení.
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