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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens grønbog, som er et godt udgangspunkt for vurdering af de 
mulige løsninger med henblik på at fremme finansiel stabilitet, budgetdisciplin og 
økonomisk vækst i EU; minder om, at stabilitetsobligationer kan være et middel til at opnå 
stabilitet på mellemlang sigt, og at det er nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at 
bekæmpe statsgældskrisen på effektiv måde;

2. understreger, at blandt de fremsatte forslag ville fuldstændig substitution af nationale 
udstedelser med stabilitetsobligationer være det bedste svar på statsgældskrisen; mener 
dog, at de relevante betingelser med hensyn til økonomisk, finansiel og politisk 
integration fortsat skal være opfyldt; mener derfor, at det virker hensigtsmæssigt at gå 
gradvist frem, især med hensyn til den juridiske gennemførelse af 
stabilitetsobligationerne; opfordrer Kommissionen til hurtigt at afklare alle juridiske 
spørgsmål med hensyn til de retlige rammer for gennemførelsen af 
stabilitetsobligationerne og i overensstemmelse hermed fremsætte forslag, idet den 
inddrager Parlamentet og Rådet i det nødvendige omfang;

3. mener, at overensstemmelse med EU-lovgivningen er en forudsætning for indførelse af 
stabilitetsobligationer; understreger derfor behovet for et solidt retsgrundlag med henblik 
på at sikre stabilitet på finansmarkederne på en måde, der er forenelig med traktaten, og 
samtidig mindske risiciene for moralsk risiko samt styrke budgetdisciplinen og skabe rum 
for yderligere foranstaltninger, der kan bidrage til markedsstabilitet og en bæredygtig 
statsgæld;

4. er bevidst om, at indførelsen af stabilitetsobligationer kan forbedre gennemførelsen af 
budgetpolitikkerne på medlemsstatsplan; påpeger på den anden side, at yderligere 
foranstaltninger med hensyn til økonomisk styring kan kræve traktatændringer; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere yderligere foranstaltninger med henblik på hurtig 
bekæmpelse af statsgældskrisen;

5. deler Kommissionens bekymringer med hensyn til regnskabsspørgsmålene i forbindelse 
med behandlingen af stabilitetsobligationer i henhold til national ret; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at vurdere virkningen af forskellige garantistrukturer for 
stabilitetsobligationer på de nationale gældskvoter; 

6. noterer sig problemet med den moralske risiko, som Kommissionen behandler i 
grønbogen; mener dog, at der er behov for en grundig analyse af den moralske risiko for at 
kunne drage de rigtige konklusioner og evt. finde passende løsninger;

7. opfordrer Kommissionen til yderligere at undersøge mulighederne for at kombinere 
fremgangsmåderne via gradvis gennemførelse; mener i denne henseende, at indførelsen af 
stabilitetsobligationer baseret på en delvis substitution kunne lette markedets accept og 
overvinde juridiske hindringer.
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