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13. 2. 2012 B7-0016/1 

Pozměňovací návrh  1 

Elisa Ferreira 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0016/2012 

Sharon Bowles, Sylvie Goulard 

za Hospodářský a měnový výbor 

Proveditelnost zavedení dluhopisů stability 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zejména konstatuje, že trh se státními 

obligacemi USA a celkový trh se státními 

dluhopisy v eurozóně jsou srovnatelné 

velikostí, nikoli však pokud jde o likviditu, 

různorodost a stanovování ceny; poukazuje 

na to, že by mohlo být v zájmu eurozóny 

vytvořit společný likvidní a 

diverzifikovaný trh s dluhopisy, a poté, co 

bude v eurozóně spolehlivě nastolena 

kultura stability, byl by trh s dluhopisy 

stability životaschopnou alternativou k trhu 

dluhopisů denominovaných v amerických 

dolarech a euro by se stalo globálním 

„bezpečným přístavem“; 

4. zejména konstatuje, že trh se státními 

obligacemi USA a celkový trh se státními 

dluhopisy v eurozóně jsou srovnatelné 

velikostí, nikoli však pokud jde o likviditu, 

různorodost a stanovování ceny; poukazuje 

na to, že by mohlo být v zájmu eurozóny 

vytvořit společný likvidní a 

diverzifikovaný trh s dluhopisy, což by 

rovněž díky spolehlivě nastolené kultuře 

stability vedlo k tomu, že by trh s 

dluhopisy stability byl životaschopnou 

alternativou k trhu dluhopisů 

denominovaných v amerických dolarech a 

euro by se stalo globálním „bezpečným 

přístavem“; 

Or. en 
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13. 2. 2012 B7-0016/2 

Pozměňovací návrh  2 

Elisa Ferreira 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0016/2012 

Sharon Bowles, Sylvie Goulard 

za Hospodářský a měnový výbor 

Proveditelnost zavedení dluhopisů stability 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. opakuje svůj postoj, že nezbytným 

předpokladem pro společné emise 

dluhopisů je zavedení udržitelného 

fiskálního rámce, který by měl za cíl jak 

lepší správu ekonomických záležitostí, tak 

hospodářský růst v eurozóně, a klíčovou 

věcí je posloupnost kroků, přičemž jedním 

z nich by měl být závazný plán, který by 

byl podobný maastrichtským kritériím pro 

přijetí jednotné měny a vzal si z jejich 

uplatňování veškeré ponaučení; 

9. opakuje svůj postoj, že nezbytnou 

podmínkou pro společné emise dluhopisů 

je zavedení udržitelného fiskálního rámce, 

který by měl za cíl jak lepší správu 

ekonomických záležitostí, tak hospodářský 

růst v eurozóně, a klíčovou věcí je 

posloupnost kroků, přičemž jedním z nich 

by měl být závazný plán, který by byl 

podobný maastrichtským kritériím pro 

přijetí jednotné měny a vzal si z jejich 

uplatňování veškeré ponaučení; 

Or. en 

 

 


