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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută Cartea verde a Comisiei, care reprezintă un punct de plecare adecvat în evaluarea 
posibilelor soluții pentru stimularea stabilității financiare, a disciplinei bugetare și a 
creșterii economice în UE; reamintește că obligațiunile de stabilitate reprezintă un 
instrument de stabilitate pe termen mediu și că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a 
combate într-un mod eficace criza datoriilor suverane;

2. subliniază că, printre propunerile făcute, substituirea deplină a emisiunii de obligațiuni de 
stabilitate cu emisiunea națională ar constitui cel mai adecvat răspuns la criza datoriilor 
suverane; cu toate acestea, consideră că trebuie să fie îndeplinite condițiile prealabile 
relevante în materie de integrare economică, financiară și politică; prin urmare, consideră 
că ar fi adecvat ca acest proces să se deruleze treptat, în special în ceea ce privește punerea 
legală în aplicare a obligațiunilor de stabilitate; invită Comisia să clarifice rapid toate 
preocupările de natură juridică în ceea ce privește cadrul juridic pentru punerea în aplicare 
a obligațiunilor de stabilitate și, în consecință, să prezinte propuneri care să implice 
Parlamentul și Consiliul, după caz;

3. consideră că pentru introducerea obligațiunilor de stabilitate, respectarea legislației UE 
reprezintă o condiție prealabilă; în consecință, subliniază necesitatea unui cadru juridic 
solid pentru a oferi stabilitate pe piața financiară într-un mod compatibil cu tratatul, 
limitând în același timp posibilitatea unui risc moral și îmbunătățind disciplina bugetară și 
creând cadrul pentru mai multe măsuri care vor contribui la stabilitatea pieței și la 
sustenabilitatea datoriilor suverane;

4. este conștient, pe de o parte, de faptul că introducerea obligațiunilor de stabilitate poate 
îmbunătăți punerea în aplicare a politicilor bugetare la nivelul statelor membre; subliniază, 
pe de altă parte, că măsurile suplimentare în termeni de guvernanță economică pot impune 
schimbări ale tratatelor; invită Comisia să evalueze și alte măsuri pentru combaterea 
rapidă a crizei datoriilor suverane;

5. împărtășește preocupările Comisiei cu privire la aspectele contabile legate de tratamentul 
obligațiunilor de stabilitate în conformitate cu legislația națională; îndeamnă Comisia să 
evalueze în mod exhaustiv impactul diferitelor structuri ale garanției pentru obligațiunile 
de stabilitate asupra raportului dintre datoria națională și PIB; 

6. ia act de problema riscului moral la care face referire Comisia în Cartea sa verde, dar 
consideră totuși că este necesar să se efectueze o analiză detaliată a acestei probleme 
pentru a putea trage concluziile necesare și a găsi soluțiile adecvate;

7. invită Comisia să analizeze în continuare posibilitatea de a combina strategiile printr-o 
punere în aplicare graduală; în acest scop, consideră că o introducere a obligațiunilor de 
stabilitate bazată pe o strategie parțială ar putea facilita acceptarea pe piață, depășind, în 
același timp, constrângerile juridice.
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