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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság zöld könyvét, amely megfelelő kiindulási alapot jelent az Unión belüli 
pénzügyi stabilitás, költségvetési fegyelem és gazdasági növekedés erősítését szolgáló 
lehetséges megoldások felméréséhez; emlékeztet arra, hogy a stabilitási kötvények 
középtávon a stabilitás biztosításának eszközei lehetnek, és az államadósság-válság 
hatékony leküzdése érdekében további pótlólagos intézkedésekre van szükség;

2. hangsúlyozza, hogy az előterjesztett javaslatok közül az államadósság-válságra a 
legmegfelelőbb választ a tagállami kibocsátás stabilitási kötvények kibocsátásával való 
teljes kiváltása jelentené; úgy véli azonban, hogy még teljesíteni kell a gazdasági, 
pénzügyi és politikai integrációval kapcsolatos vonatkozó előfeltételeket; úgy véli ezért, 
hogy a megvalósításnak fokozatosnak kell lennie, különösen a stabilitási kötvények jogi 
végrehajtása tekintetében; felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen tisztázza a stabilitási 
kötvények végrehajtására vonatkozó jogi kerettel kapcsolatos valamennyi jogi aggályt, és 
ennek megfelelően tegyen javaslatokat, adott esetben a Parlament és a Tanács 
bevonásával;

3. úgy véli, hogy az uniós joggal való összhang a stabilitási kötvények bevezetésének 
előfeltétele; ennek megfelelően hangsúlyozza, hogy az erkölcsi kockázat veszélyének 
csökkentése és a költségvetési fegyelem erősítése mellett szilárd jogi keretre van szükség 
a pénzügyi piac stabilitásának a Szerződéssel összhangban történő biztosítása érdekében;

4. tisztában van azzal, hogy a stabilitási kötvények bevezetése javíthatja a költségvetési 
politikák tagállami szintű végrehajtását; másrészt rámutat arra, hogy a gazdasági 
kormányzással kapcsolatos további intézkedések szükségessé tehetik a Szerződés 
módosítását; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgáljon meg az államadósság-válság gyors 
leküzdésére irányuló további intézkedéseket;

5. osztja a Bizottság aggodalmait a stabilitási kötvényeknek a tagállami számviteli szabályok 
szerinti kezelésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban; sürgeti a Bizottságot, hogy 
végezze el a stabilitási kötvényekre vonatkozó különböző garanciális struktúrák GDP-
arányos nemzeti államadósságra gyakorolt hatásának átfogó értékelését; 

6. tudomásul veszi a Bizottság által a zöld könyvben említett erkölcsi kockázat problémáját, 
azonban szükségesnek tartja az erkölcsi kockázat problémájának részletes elemzését 
annak érdekében, hogy ezzel kapcsolatban le lehessen vonni a helyes következtetéseket és 
adott esetben meg lehessen találni a megfelelő megoldásokat;

7. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg alaposabban a különböző megközelítések 
fokozatos bevezetésen keresztül történő lehetséges kombinációját; úgy véli, hogy e célból 
a stabilitási kötvények részleges megközelítésen alapuló bevezetése a jogi korlátok 
leküzdése mellett megkönnyíthetné a piac részéről való elfogadást;
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