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Amendement  1 

Elisa Ferreira 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0016/2012 

Sharon Bowles, Sylvie Goulard 

namens de Commissie economische en monetaire zaken 

Haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst er met name op dat de markt voor 

VS-schatkistpapier en de totale 

staatsobligatiemarkt van het eurogebied 

vergelijkbaar zijn qua omvang, maar niet 

qua liquiditeit, diversiteit en prijsstelling; 

wijst erop dat het in het belang van de 

eurozone kan zijn om een 

gemeenschappelijke liquide en diverse 

obligatiemarkt te ontwikkelen, en dat, na 

de geloofwaardige invoering van een 

cultuur van stabiliteit in de eurozone, een 

markt voor stabiliteitsobligaties een 

werkbaar alternatief zou kunnen vormen 

voor de VS-dollarobligatiemarkt en de euro 

als mondiale "veilige haven" zou kunnen 

fungeren; 

4. wijst er met name op dat de markt voor 

VS-schatkistpapier en de totale 

staatsobligatiemarkt van het eurogebied 

vergelijkbaar zijn qua omvang, maar niet 

qua liquiditeit, diversiteit en prijsstelling; 

wijst erop dat het in het belang van de 

eurozone kan zijn om een 

gemeenschappelijke liquide en diverse 

obligatiemarkt te ontwikkelen, in 

combinatie met een op geloofwaardige 

wijze tot stand gebrachte cultuur van 

stabiliteit, en dat, in het verlengde 

daarvan, een markt voor 

stabiliteitsobligaties een werkbaar 

alternatief zou kunnen vormen voor de VS-

dollarobligatiemarkt en de euro als 

mondiale "veilige haven" zou kunnen 

fungeren; 

Or. en 
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Amendement  2 

Elisa Ferreira 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0016/2012 

Sharon Bowles, Sylvie Goulard 

namens de Commissie economische en monetaire zaken 

Haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. herhaalt zijn standpunt dat als 

noodzakelijke voorwaarde voor een 

gemeenschappelijke obligatie-emissie een 

duurzaam begrotingskader aanwezig moet 

zijn, zowel gericht op versterkte 

economische governance als op 

economische groei in de eurozone, en dat 

een juiste volgorde van wezenlijk belang 

is, waartoe een bindend tijdpad moet 

worden vastgesteld, analoog aan de criteria 

van Maastricht voor de invoering van de 

gemeenschappelijke munt, en waarbij 

gebruik moet worden gemaakt van de 

opgedane ervaringen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

vertaling)  

Or. en 

 

 


