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13.2.2012 B7-0016/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Elisa Ferreira 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B7-0016/2012 

Sharon Bowles, Sylvie Goulard 

v mene Výboru pre hospodárske a menové veci 

Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov  

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. obzvlášť poznamenáva, že trh so 

štátnymi dlhopismi v USA a celkový trh so 

štátnymi dlhopismi v eurozóne sú 

veľkosťou porovnateľné, avšak nie čo sa 

týka likvidity, rozmanitosti a ceny; 

upozorňuje na to, že vytvorenie spoločného 

likvidného a diverzifikovaného trhu s 

dlhopismi by mohlo byť v záujme 

eurozóny a že po tom, ako sa zavedie 

dôveryhodná kultúra stability v eurozóne, 

stabilný trh s dlhopismi by ponúkal 

realizovateľnú alternatívu k trhu s 

dlhopismi v amerických dolároch a euro by 

bolo celosvetovým „bezpečným 

prístavom"; 

4. obzvlášť poznamenáva, že trh so 

štátnymi dlhopismi v USA a celkový trh so 

štátnymi dlhopismi v eurozóne sú 

veľkosťou porovnateľné, avšak nie čo sa 

týka likvidity, rozmanitosti a ceny; 

upozorňuje na to, že vytvorenie spoločného 

likvidného a diverzifikovaného trhu 

s dlhopismi by mohlo byť v záujme 

eurozóny spolu so zavedenou 

dôveryhodnou kultúrou stability a že 

v dôsledku toho by stabilný trh s dlhopismi 

ponúkal realizovateľnú alternatívu k trhu 

s dlhopismi v amerických dolároch a euro 

by bolo celosvetovým „bezpečným 

prístavom“; 

Or. en 
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13.2.2012 B7-0016/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Elisa Ferreira 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B7-0016/2012 

Sharon Bowles, Sylvie Goulard 

v mene Výboru pre hospodárske a menové veci 

Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov  

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. znovu opakuje svoju pozíciu, že 

nevyhnutnou podmienkou na spoločné 

vydávanie dlhopisov je zavedenie 

udržateľného fiškálneho rámca, ktorý bude 

zameraný na lepšiu správu ekonomických 

záležitostí a hospodárskeho rastu v 

eurozóne, a že kľúčovou záležitosťou je 

usporiadanie, ktoré zahŕňa záväzný plán 

realizácie, ktorý by bol podobný k 

maastrichtským kritériám pre zavedenie 

jednotnej meny a využil by skúsenosti 

nadobudnuté pri ich uplatňovaní; 

9. znovu opakuje svoju pozíciu, že 

podmienkou pre spoločné vydávanie 

dlhopisov je zavedenie udržateľného 

fiškálneho rámca, ktorý bude zameraný na 

lepšiu správu ekonomických záležitostí 

a hospodárskeho rastu v eurozóne, a že 

kľúčovou záležitosťou je usporiadanie, 

ktoré zahŕňa záväzný plán realizácie, ktorý 

by bol podobný maastrichtským kritériám 

pre zavedenie jednotnej meny a využil by 

skúsenosti nadobudnuté pri ich 

uplatňovaní; 

Or. en 

 

 


