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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zelenú knihu Komisie, ktorá je dobrým východiskovým bodom na posúdenie 
možných riešení, ktoré posilnia finančnú stabilitu, rozpočtovú disciplínu a hospodársky 
rast v rámci EÚ; pripomína, že stabilizačné dlhopisy môžu byť prostriedkom na 
zabezpečenie strednodobej stability a že v záujme účinného boja proti kríze štátneho dlhu 
sú potrebné dodatočné opatrenia;

2. zdôrazňuje, že medzi návrhmi, ktoré boli podané, by najvhodnejšou reakciou na krízu 
štátneho dlhu bolo úplné nahradenie emisie štátnych dlhopisov emisiou stabilizačných 
dlhopisov; domnieva sa však, že ešte je potrebné splniť potrebné podmienky, čo sa týka 
hospodárskej, finančnej a politickej integrácie; preto sa nazdáva, že je predovšetkým 
vzhľadom na zákonné zavedenie stabilizačných dlhopisov vhodné konať postupne; 
vyzýva Komisiu, aby pružne objasnila všetky právne otázky týkajúce sa právneho rámca 
na zavedenie stabilizačných dlhopisov a aby následne predložila návrhy, prípadne so 
zapojením Parlamentu a Rady;

3. domnieva sa, že predpokladom zavedenia stabilizačných dlhopisov je súlad s právnymi 
predpismi EÚ; preto zdôrazňuje potrebu pevného právneho rámca, ktorým sa zabezpečí 
stabilita finančných trhov spôsobom, ktorý je v súlade so zmluvou, pričom sa zníži riziko 
morálneho nebezpečenstva, posilní sa fiškálna disciplína a vytvorí sa priestor pre ďalšie 
opatrenia, ktoré prispejú k stabilite trhu a udržateľnosti štátneho dlhu;

4. uvedomuje si, že zavedenie stabilizačných dlhopisov môže zlepšiť vykonávanie 
rozpočtových politík na úrovni členských štátov; poukazuje aj na to, že ďalšie opatrenia v 
oblasti hospodárskeho riadenia by si mohli vyžiadať zmeny zmluvy; vyzýva Komisiu, aby 
zhodnotila ďalšie opatrenia s cieľom rýchlo bojovať s krízou štátneho dlhu;

5. stotožňuje sa s Komisiou, ktorá vyjadruje obavy v súvislosti s otázkami účtovníctva 
týkajúcimi sa spravovania stabilizačných dlhopisov podľa vnútroštátnych zákonov; 
naliehavo žiada Komisiu, aby komplexne zhodnotila vplyv rôznych záručných 
mechanizmov pre stabilizačné dlhopisy na pomer štátneho dlhu k HDP;

6. berie na vedomie problém morálneho nebezpečenstva, ktorý uvádza Komisia vo svojej 
zelenej knihe, ale napriek tomu považuje za potrebné urobiť hĺbkovú analýzu tohto 
problému, aby bolo možné vyvodiť správne závery a ak to bude možné, nájsť správne 
riešenia;

7. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom postupného zavádzania naďalej skúmala možnú 
kombináciu prístupov; preto sa domnieva, že zavedenie stabilizačných dlhopisov na 
základe čiastkového prístupu by mohlo uľahčiť ich prijatie na trhu a prekonať právne 
obmedzenia.
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