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FÖRSLAG
Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok, som utgör en bra utgångspunkt
för att undersöka möjliga lösningar att skapa finansiell stabilitet, budgetdisciplin och
ekonomisk tillväxt inom EU. Stabilitetsobligationer kan vara ett sätt att uppnå stabilitet på
medellång sikt, men ytterligare åtgärder är nödvändiga för att effektivt bekämpa
statsskuldkrisen.
2. Bland de förslag som nämns skulle stabilitetsobligationer som fullt ut ersätter nationell
emittering utgöra den lämpligaste motåtgärden mot statsskuldkrisen, men
Europaparlamentet anser att de relevanta villkoren i fråga om ekonomisk, finansiell och
politisk integration fortfarande måste uppfyllas. Därför verkar det lämpligt att gå vidare i
etapper, särskilt när det gäller det rättsliga genomförandet av stabilitetsobligationerna.
Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast räta ut alla juridiska frågetecken i fråga
om den rättsliga ramen för genomförandet av stabilitetsobligationerna och att i enlighet
med detta lägga fram förslag, vid behov i samarbete med parlamentet och rådet.
3. Europaparlamentet anser att överensstämmelse med EU-lagstiftningen är en förutsättning
för att stabilitetsobligationer ska kunna införas och understryker därför behovet av en
stabil rättslig ram som skapar stabilitet på finansmarknaderna på ett sätt som är förenligt
med fördraget, samtidigt som moraliska risker undviks, budgetdisciplinen skärps och
förutsättningar skapas för ytterligare åtgärder som bidrar till marknadsstabilitet och en
hållbar situation för statsskulderna.
4. Europaparlamentet är medvetet om att införandet av stabilitetsobligationer kan förbättra
genomförandet av budgetpolitiken på medlemsstatsnivå. Parlamentet påpekar å andra
sidan att ytterligare åtgärder som rör ekonomisk styrning kan kräva ändring av fördraget.
Kommissionen uppmanas att undersöka ytterligare åtgärder i syfte att snabbt ta itu med
statsskuldkrisen.
5. Europaparlamentet delar kommissionens oro när det gäller redovisningsfrågor som rör
behandlingen av stabilitetsobligationer enligt nationell lagstiftning. Parlamentet uppmanar
kommissionen att göra en heltäckande bedömning av hur olika garantistrukturer för
stabilitetsobligationer påverkar nationella skuldkvoter i förhållande till BNP.
6. Europaparlamentet noterar det problem med moraliska risker som kommissionen tar upp i
grönboken, och anser att det är nödvändigt med en ingående analys av problemet med
moraliska risker för att man ska kunna dra riktiga slutsatser och om möjligt finna lämpliga
lösningar.
7. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att utforska möjligheten att kombinera
strategier genom ett genomförande i etapper. Parlamentet anser att ett införande av
stabilitetsobligationer som bygger på en partiell strategi skulle kunna underlätta
marknadens acceptans samtidigt som rättsliga hinder undviks.
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