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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt komisjoni rohelise raamatu üle, mis kujutab endast head lähtealust 
hindamaks võimalikke lahendusi finantsstabiilsuse, eelarvedistsipliini ja majanduskasvu 
edendamiseks ELis; tuletab meelde, et stabiilsusvõlakirjad võivad kujutada endast 
vahendit keskpikas perspektiivis stabiilsuse saavutamiseks ning et riigivõlakriisiga 
tulemuslikuks võitlemiseks tuleb võtta täiendavaid meetmeid;

2. rõhutab, et esitatud ettepanekute hulgas oleks riigivõlakirjade emiteerimise täielik 
asendamine stabiilsusvõlakirjade emiteerimisega kõige sobivam vastus riigivõlakriisile; 
leiab siiski, et vajalikud eeltingimused majandusliku, finants- ja poliitilise integratsiooni 
osas tuleb endiselt täita; on seetõttu arvamusel, et kohane näib olevat liikuda edasi järk-
järgult, eelkõige seoses stabiilsusvõlakirjade õigusliku rakendamisega; palub komisjonil 
selgitada kiiresti kõik õigusalased küsimused seoses stabiilsusvõlakirjade rakendamise 
õigusliku raamistikuga ning esitada vastavad ettepanekud, kaasates vajaduse korral 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu;

3. on seisukohal, et stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu eeltingimuseks on kooskõla ELi 
õigusega; rõhutab vastavalt sellele vajadust kindla õigusraamistiku järele, et tagada 
finantsturu stabiilsus viisil, mis vastab aluslepingule, vähendades samal ajal moraalset 
ohtu, tõhustades samas ka eelarvedistsipliini ja luues võimalused edasisteks meetmeteks, 
mis aitavad saavutada turgude stabiilsust ja riigivõla jätkusuutlikkust;

4. on teadlik sellest, et stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtt võib parandada eelarvepoliitika 
elluviimist liikmesriigi tasandil; juhib tähelepanu sellele, et teisalt võivad edasised 
meetmed majanduse juhtimise seisukohalt vajada aluslepingu muutmist; kutsub komisjoni 
üles hindama edasisi meetmeid kiireks riigivõlakriisi vastu võitlemiseks;

5. jagab komisjoni muret arvestusepidamise küsimuste pärast seoses stabiilsusvõlakirjade 
käsitlemisega siseriikliku õiguse alusel; nõuab tungivalt, et komisjon hindaks igakülgselt 
stabiilsusvõlakirjade erinevate tagatisstruktuuride mõju liikmesriikide riigivõla suhtele 
SKPsse; 

6. võtab teadmiseks moraalse ohu probleemi, millele komisjon rohelises raamatus viitab, 
kuid peab siiski vajalikuks moraalse ohu probleemi põhjalikku analüüsi, et teha sellest 
õiged järeldused ja võimaluse korral leida sobivad lahendused;

7. palub komisjonil täiendavalt uurida võimalikku lähenemisviiside ühendamist järkjärgulise 
rakendamise teel; on arvamusel, et selles osas võiks osalisel lähenemisviisil põhinev 
stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtt lihtsustada nende tunnustamist turul, ületades samas 
õiguslikud piirangud.
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