
AD\903550PL.doc PE487.686v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Prawna

2012/2028(INI)

4.6.2012

OPINIA
Komisji Prawnej

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych

(2012/2028(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Raffaele Baldassarre



PE487.686v02-00 2/5 AD\903550PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\903550PL.doc 3/5 PE487.686v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji, która stanowi dobry punkt wyjścia 
do oceny dostępnych rozwiązań na rzecz wspierania stabilności finansowej, dyscypliny 
budżetowej i wzrostu gospodarczego w ramach UE; przypomina, że obligacje 
stabilnościowe mogą być środkiem zapewniającym stabilność w perspektywie 
średnioterminowej oraz że do skutecznego zwalczania kryzysu związanego z długiem 
państwowym niezbędne jest przedsięwzięcie dalszych środków;

2. podkreśla, że wśród zaproponowanych rozwiązań całkowite zastąpienie emisji obligacji 
krajowych emisją obligacji stabilnościowych stanowiłoby najwłaściwszą odpowiedź na 
kryzys związany z długiem państwowym; uważa jednak, że należy spełnić odpowiednie 
przesłanki dotyczące integracji gospodarczej, finansowej i politycznej; uważa więc, że 
stosowne wydaje się stopniowe postępowanie, zwłaszcza w odniesieniu do wdrażania 
prawa dotyczącego obligacji stabilnościowych; zwraca się do Komisji, żeby szybko 
wyjaśniła wszystkie wątpliwości natury prawnej w odniesieniu do prawnych ram 
wdrożenia obligacji stabilnościowych oraz żeby odpowiednio przedstawiła wnioski, w 
razie potrzeby z udziałem Parlamentu i Rady;

3. uważa, że spójność z prawem unijnym stanowi warunek konieczny wprowadzenia 
obligacji stabilnościowych; podobnie podkreśla, że należy ustanowić solidne ramy prawne 
w celu zapewnienia stabilności rynku finansowego w sposób zgodny z Traktatem przy 
jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wystąpienia nadużyć, a także zwiększeniu dyscypliny 
fiskalnej i uwzględnieniu możliwości przedsięwzięcia dalszych środków przyczyniających 
się do ustabilizowania rynków i opanowania długu państwowego;

4. jest świadoma, że wprowadzenie obligacji stabilnościowych może poprawić wdrażanie 
polityk budżetowych na poziomie państw członkowskich; z drugiej strony zaznacza, 
że dalsze środki w odniesieniu do zarządzania gospodarczego mogą spowodować 
konieczność zmian w Traktacie; wzywa Komisję, żeby przeanalizowała dalsze środki w 
celu szybkiego przeciwdziałania kryzysowi długu państwowego;

5. podziela obawy Komisji w odniesieniu do kwestii rachunkowych związanych 
ze sposobem ujmowania obligacji stabilnościowych zgodnie z prawem krajowym; wzywa 
Komisję do dokonania oceny wpływu różnych struktur gwarancji dla obligacji 
stabilnościowych na krajowe wskaźniki zadłużenia; 

6. dostrzega problem pokusy nadużycia wskazany przez Komisję w zielonej księdze; uważa 
jednak, że konieczna jest pogłębiona analiza tego problemu, aby umożliwić 
sformułowanie stosownych wniosków i ewentualnie odnalezienie odpowiednich 
rozwiązań;

7. ponadto zachęca Komisję do badania możliwych zestawów rozwiązań poprzez stopniowe 
wdrażanie; uważa, że wprowadzenie obligacji stabilnościowych opartych na podejściu 
częściowym mogłoby ułatwić ich przyjęcie przez rynek przy przezwyciężaniu ograniczeń 
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prawnych.
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