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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą, kuri yra tinkamas pagrindas vertinti galimus 
sprendimus, kuriais siekiama skatinti finansinį stabilumą, biudžetinę drausmę ir 
ekonomikos augimą ES; primena, kad stabilumo obligacijos yra vidutinės trukmės 
stabilumo užtikrinimo priemonė, taip pat primena, kad reikia imtis papildomų priemonių 
siekiant veiksmingai kovoti su valstybių skolos krize;

2. pabrėžia, kad tarp pateiktų pasiūlymų pats tinkamiausias pasiūlymas būtų nacionalinę 
emisiją visiškai pakeisti stabilumo obligacijų emisija būtų tinkamiausias atsakas į 
valstybių skolos krizę; tačiau mano, kad vis dar reikia įgyvendinti atitinkamas būtinas 
išankstines sąlygas siekiant ekonominės, finansinės ir politinės integracijos; todėl mano, 
kad veikiausiai tikslinga laipsniškai imtis veiksmų, visų pirma siekiant įgyvendinti teisines 
priemones stabilumo obligacijoms leisti; ragina Komisiją nedelsiant išaiškinti visus su 
stabilumo obligacijų įgyvendinimo teisine sistema susijusius klausimus ir prireikus, 
bendradarbiaujant su Taryba ir Europos Parlamentu, pateikti atitinkamus pasiūlymus;

3. mano, kad suderinamumas su ES teise yra būtina sąlyga siekiant pradėti naudoti stabilumo 
obligacijas; todėl pabrėžia, kad būtina tvirta teisinė sistema siekiant užtikrinti finansų 
rinkos stabilumą taikant metodą, kuris būtų suderinamas su Sutartimi, kartu sumažinant 
neatsakingo elgesio riziką ir taip pat paliekant erdvės kitoms priemonėms, padedančioms 
stabilizuoti rinkas ir prisidedančioms prie valstybių skolos tvarumo;

4. žino, kad pradėjus naudoti stabilumo obligacijas gali būti patobulintas biudžeto politikos 
įgyvendinimas valstybių narių lygmeniu; kita vertus, pabrėžia, kad dėl kitų su ekonomikos 
valdysena susijusių priemonių gali prireikti iš dalies pakeisti Sutartį; ragina Komisiją 
įvertinti tolesnes priemones, siekiant nedelsiant kovoti su valstybių skolos krize;

5. pritaria Komisijos išsakytam susirūpinimui dėl apskaitos klausimų, susijusių su stabilumo 
obligacijų traktavimu pagal nacionalinę teisę; primygtinai ragina Komisiją visapusiškai 
įvertinti stabilumo obligacijų įvairių garantijų struktūrų poveikį nacionaliniam skolos ir 
BVP santykiui; 

6. atkreipia dėmesį į Komisijos žaliojoje knygoje nurodytą moralinės rizikos problemą, 
tačiau mano, kad reikia išsamios moralinės rizikos problemos analizės, kad būtų galima 
daryti teisingas išvadas ir priimti galimus tinkamus sprendimus;

7. ragina Komisiją toliau tirti galimą metodų derinį juos laipsniškai pritaikant; šiuo atžvilgiu 
mano, kad sukūrus stabilumo obligacijas remiantis daliniu metodu galbūt būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos stabilumo obligacijų pripažinimui rinkoje ir kartu įveikiami teisiniai 
apribojimai.
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