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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas zaļo grāmatu, kas ir labs iesākums, lai novērtētu iespējamos 
risinājumus nolūkā veicināt finansiālo stabilitāti, budžeta disciplīnu un ekonomikas 
izaugsmi ES; atgādina, ka stabilitātes obligācijas var būt vidēja termiņa stabilitātes 
nodrošināšanas līdzeklis un, lai efektīvā veidā cīnītos pret valstu parādu krīzi, ir jāveic 
papildu pasākumi;

2.  uzsver, ka, izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, valsts obligāciju emisijas pilnīga 
aizstāšana ar stabilitātes obligāciju emisiju būtu atbilstošākā reakcija uz valsts parāda 
krīzi; tomēr uzskata, ka joprojām ir jāizpilda attiecīgie priekšnoteikumi ekonomikas, 
finanšu un politiskās integrācijas ziņā; tādēļ uzskata, ka būtu lietderīgi procesu virzīt 
pakāpeniski, it īpaši attiecībā uz stabilitātes obligāciju juridisku ieviešanu; aicina Komisiju 
operatīvi risināt visus juridiski problemātiskus jautājumus attiecībā uz tiesisko regulējumu 
stabilitātes obligāciju ieviešanai un attiecīgi iesniegt priekšlikumus, nepieciešamības 
gadījumā iesaistot Parlamentu un Padomi;

3. uzskata, ka priekšnosacījums stabilitātes obligāciju ieviešanai ir atbilstība ES tiesību 
aktiem; līdz ar to uzsver stingra tiesiskā regulējuma nepieciešamību, lai nodrošinātu 
finanšu tirgus stabilitāti Līgumam atbilstošā veidā, vienlaikus samazinot morālā kaitējuma 
risku, kā arī uzlabojot fiskālo disciplīnu un izveidojot turpmāku pasākumu kopumu, kas 
veicinātu tirgus stabilitāti un valsts parāda stabilitāti;

4. apzinās, ka stabilitātes obligāciju ieviešana var uzlabot budžeta politikas īstenošanu 
dalībvalstu līmenī; norāda, ka, no otras puses, turpmāki pasākumi attiecībā uz ekonomikas 
pārvaldību var radīt nepieciešamību pēc izmaiņām Līgumā; aicina Komisiju izvērtēt 
turpmākos pasākumus, lai varētu ātri uzsākt valstu parādu krīzes likvidēšanu;

5. atbalsta Komisijas bažas par grāmatvedības jautājumiem saistībā ar stabilitātes obligāciju 
regulējumu valstu tiesību aktos; mudina Komisiju vispusīgi novērtēt ietekmi, kāda būtu 
dažādām stabilitātes obligāciju garantiju struktūrām uz valsts parāda attiecību pret 
iekšzemes kopproduktu;

6. atzīmē bezatbildīgas rīcības risku, ko Komisija minējusi zaļajā grāmatā, tomēr uzskata, ka 
vajadzīga padziļināta bezatbildīgas rīcības risku analīze, lai varētu izdarīt pareizos 
secinājumus un attiecīgi rast atbilstīgus risinājumus;

7. aicina Komisiju turpināt izpēti par iespējamo pieeju apvienošanu pakāpeniskas ieviešanas 
ceļā; šajā sakarībā uzskata, ka stabilitātes obligāciju ieviešana, pamatojoties uz daļēju 
pieeju, varētu atvieglot akceptēšanu tirgū, vienlaikus pārvarot juridiskos ierobežojumus.
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