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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την πράσινη βίβλο της Επιτροπής η οποία αποτελεί σημαντικό σημείο 
εκκίνησης για την αξιολόγηση των πιθανών λύσεων με σκοπό την ενίσχυση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της οικονομικής 
ανάπτυξης εντός της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα ομόλογα σταθερότητας μπορούν να 
αποτελέσουν ένα μέσον εξασφάλισης της σταθερότητας μεσοπρόθεσμα και ότι 
καθίσταται αναγκαία η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κρίσης του δημόσιου χρέους·

2. επισημαίνει ότι, μεταξύ των διαφόρων προτάσεων, η πλήρης αντικατάσταση των εθνικών 
ομολόγων με τα ομόλογα σταθερότητας, θα συνιστούσε την καλύτερη απάντηση στην 
κρίση του δημόσιου χρέους· θεωρεί, ωστόσο, ότι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι σχετικές 
προϋποθέσεις από άποψη οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και πολιτικής ενοποίησης· 
φρονεί, συνεπώς, ότι η πρόοδος πρέπει να είναι σταδιακή, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
νομική εφαρμογή των ομολόγων σταθερότητας· καλεί την Επιτροπή να διασαφήσει το 
ταχύτερο δυνατόν όλες τις νομικές πτυχές που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή των ομολόγων σταθερότητας, και εν συνεχεία να υποβάλει σχετικές προτάσεις, 
με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εάν αποδειχθεί αναγκαίο·

3. θεωρεί ότι προϋπόθεση για την έκδοση ομολόγων σταθερότητας είναι η συμβατότητα με 
το δίκαιο της ΕΕ· ως εκ τούτου, υπογραμμίζει την ανάγκη ενός στερεού νομικού πλαισίου 
με στόχο τη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, κατά τρόπο που να 
συμβιβάζεται με τη Συνθήκη, μειώνοντας τους ηθικούς κινδύνους, καθώς και την ανάγκη 
ενίσχυσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και να τεθεί η βάση για περαιτέρω μέτρα, τα 
οποία θα συμβάλουν στην σταθερότητα της αγοράς και στη βιωσιμότητα του δημοσίου 
χρέους·

4. κατανοεί ότι η έκδοση ομολόγων σταθερότητας μπορεί να βελτιώσει την εφαρμογή των 
δημοσιονομικών πολιτικών σε επίπεδο κρατών μελών· υπογραμμίζει παράλληλα ότι η 
λήψη περαιτέρω μέτρων στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης θα μπορούσε να 
απαιτήσει τροποποιήσεις της Συνθήκης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει ενδεχόμενα 
νέα μέτρα με γνώμονα την αντιμετώπιση της κρίσης του δημοσίου χρέους·

5. συμμερίζεται τους προβληματισμούς της Επιτροπής σχετικά με λογιστικά ζητήματα που 
αφορούν τη διαχείριση των ομολόγων σταθερότητας βάσει του εθνικού δικαίου· ζητεί 
επιτακτικά από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν οι 
διάφορες δομές εγγυήσεων των ομολόγων σταθερότητας στους εθνικούς δείκτες χρέους 
προς το ΑΕΠ· 

6. λαμβάνει υπόψη το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου που θίγει στην πράσινη βίβλο η 
Επιτροπή, θεωρεί ωστόσο αναγκαία μια διεξοδική ανάλυση του εν λόγω προβλήματος 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η συναγωγή των σωστών συμπερασμάτων γι’ αυτό και 
να βρεθούν ενδεχομένως κατάλληλες λύσεις·
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7. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τους πιθανούς συνδυασμούς 
προσεγγίσεων μέσω μιας σταδιακής εφαρμογής· προς τούτο, κρίνει ότι η καθιέρωση των 
ομολόγων σταθερότητας βασισμένη σε μια μερική προσέγγιση θα μπορούσε να 
διευκολύνει την αποδοχή της αγοράς, υπερπηδώντας συγχρόνως ορισμένους νομικούς 
περιορισμούς.



AD\903550EL.doc 5/5 PE487.686v02-00

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 31.5.2012

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

20
1
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Francesco 
Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, 
Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, 
Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabeth Morin-Chartier


