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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het groenboek van de Commissie, dat een goed uitgangspunt vormt voor het 
beoordelen van mogelijke oplossingen om de financiële stabiliteit, de begrotingsdiscipline 
en economische groei binnen de EU te bevorderen; wijst erop dat stabiliteitsobligaties een 
instrument kunnen vormen om de stabiliteit op middellange termijn te waarborgen en dat 
aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om de schuldencrisis op doeltreffende 
wijze aan te pakken;

2. benadrukt dat van alle voorstellen de volledige vervanging van nationaal uitgegeven 
obligaties door stabiliteitsobligaties het beste antwoord op de staatsschuldencrisis vormt; 
is evenwel van mening dat de noodzakelijke voorwaarden voor economische, financiële 
en politieke integratie nog steeds moeten worden vervuld; meent daarom dat het passend 
lijkt om voor een geleidelijke invoering te kiezen, met name wat betreft de wettelijke 
uitvoering van stabiliteitsobligaties; verzoekt de Commissie snel duidelijkheid te scheppen 
ten aanzien van alle juridische vraagstukken met betrekking tot het rechtskader voor de 
implementatie van stabiliteitsobligaties en in verband daarmee voorstellen in te dienen, en 
het Parlement en de Raad zo nodig daarbij te betrekken;

3. is van mening dat consistentie met het recht van de EU een absolute voorwaarde is voor 
de invoering van stabiliteitsobligaties; benadrukt dat een deugdelijk wettelijk kader 
noodzakelijk is om voor stabiliteit op de financiële markten te zorgen op een wijze die 
verenigbaar is met het Verdrag, waarbij het gevaar van moral hazard moet worden 
verminderd, de begrotingsdiscipline moet worden versterkt en speelruimte moet worden 
gecreëerd voor verdere maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de stabiliteit van 
de markt en de houdbaarheid van staatsschulden;

4. is zich ervan bewust dat de invoering van stabiliteitsobligaties de tenuitvoerlegging van 
begrotingsbeleid op het niveau van de lidstaten kan verbeteren; wijst er echter op dat voor 
verdere maatregelen om de economische governance te versterken mogelijk 
Verdragswijzigingen noodzakelijk zijn; spoort de Commissie aan onderzoek te doen naar 
andere manieren om de staatsschuldencrisis op korte termijn aan te pakken;

5. deelt de bezorgdheid van de Commissie met betrekking tot de boekhoudkundige 
behandeling van stabiliteitsobligaties volgens de nationale boekhoudregels; dringt er bij 
de Commissie op aan om de gevolgen van verschillende garantiestructuren voor 
stabiliteitsobligaties voor de verhouding staatsschuld/BBP uitgebreid te beoordelen; 

6. neemt nota van het probleem van moral hazard, dat door de Commissie in het groenboek 
wordt genoemd; acht evenwel een grondige analyse van het probleem van moral hazard 
noodzakelijk om de juiste conclusies te kunnen trekken en zo mogelijk passende 
oplossingen te vinden;

7. verzoekt de Commissie om de mogelijke combinatie van benaderingen door middel van 
een geleidelijke invoering verder te onderzoeken; is met het oog hierop van mening dat 
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invoering van stabiliteitsobligaties op basis van een gedeeltelijke benadering de 
marktacceptatie zal vergemakkelijken en juridische knelpunten zal ondervangen.
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