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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki je dobro izhodišče za oceno možnih rešitev za 
okrepitev finančne stabilnosti, proračunske discipline in gospodarske rasti v EU; opozarja, 
da bi bile lahko stabilnostne obveznice sredstvo za srednjeročno stabilnost in da je treba 
za učinkovito spopadanje s krizo državnega dolga sprejeti še dodatne ukrepe;

2. poudarja, da bi bil najprimernejši odziv na krizo državnega dolga od vsega predlaganega 
popolna nadomestitev državnih obveznic s stabilnostnimi; vendar meni, da je treba prej 
izpolniti ustrezne pogoje v smislu gospodarskega, finančnega in političnega povezovanja; 
zato meni, da bi bil ustrezen postopni pristop, zlasti v zvezi s pravno uvedbo tovrstnih 
obveznic; poziva Komisijo, naj hitro razjasni vsa pravna vprašanja v zvezi s pravnim 
okvirjem za uvedbo stabilnostnih obveznic ter v skladu s tem vloži predloge, k čemur naj 
po potrebi prritegne tudi Parlament in Svet;

3. meni, da je pogoj za uvedbo stabilnostnih obveznic skladnost s pravom EU; zato poudarja, 
da je potreben trden pravni okvir, da bi zagotovili stabilnost finančnega trga skladno s 
Pogodbo, zmanjšali moralno tveganje, obenem pa tudi okrepili fiskalno disciplino in 
ustvarili prostor za nadaljnje ukrepe, ki bodo pripomogli k stabilnosti trga in vzdržnosti 
državnega dolga;

4. se zaveda, da lahko uvedba stabilnostnih obveznic izboljša izvajanje proračunskih politik 
na ravni držav članic; po drugi pa strani poudarja, da bi bile za nadaljnje ukrepe v smislu 
gospodarskega upravljanja morda potrebne spremembe Pogodbe; poziva Komisijo, naj 
hitro ovrednoti nadaljnje ukrepe za spopadanje z dolžniško krizo;

5. se pridružuje pomislekom Komisije v zvezi z računovodskimi vprašanji, povezanimi z 
obravnavanjem stabilnostnih obveznic v skladu z nacionalno zakonodajo; poziva jo, naj 
natančno oceni učinek različnih struktur jamstev za stabilnostne obveznice na razmerje 
med državnim dolgom in BDP; 

6. je seznanjen z moralnim tveganjem, ki ga Komisija omenja v zeleni knjigi, vendar se mu 
zdi potrebna temeljita analiza tega tveganja, da bi lahko sprejeli pravilne sklepe v zvezi s 
tem in po potrebi našli ustrezne rešitve;

7. poziva Komisijo, naj še dodatno preuči možno kombinacijo pristopov v procesu 
postopnega izvajanja; v zvezi s tem meni, da bi lahko uvedba stabilnostnih obveznic na 
podlagi delnega pristopa olajšala njihovo sprejetje na trgu in hkrati presegla pravne 
omejitve.
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