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Θέμα: Ευρωομόλογα έκτακτης ανάγκης

Η σημερινή πανδημία έχει αποδείξει ότι μια έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από λίγα 
μόνο κράτη μέλη: η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τον συντονισμό τόσο στο επιχειρησιακό επίπεδο όσο 
και για τα ζητήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Το οικονομικό βάρος μιας έκτακτης ανάγκης δεν είναι 
δυνατόν να επιβαρύνει ένα ή λίγα μόνο κράτη μέλη. Επιπλέον, ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης 
στους ισολογισμούς των κρατών μελών, είτε όσον αφορά τα αποδεκτά επίπεδα δημόσιου χρέους — 
όπως ορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης — είτε όσον αφορά τα απαιτούμενα 
πρωτογενή πλεονάσματα, θα πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος μετά την 
κρίση. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επίσημα χαλαρώσει δε σημαίνει 
ότι δεν θα δημιουργήσουν επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει ένα κοινό χρεωστικό μέσο έκτακτης ανάγκης, 
το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί προσωρινά «ευρωομόλογα έκτακτης ανάγκης» και να 
χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του COVID 19. Αυτό το 
χρεωστικό μέσο θα έχει κρίσιμη σημασία για τη διαχείριση των μακροοικονομικών δεικτών των 
κρατών μελών μετά την κρίση, δεδομένου ότι θα σταθεροποιήσει τις επιδόσεις τους για το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα εξασφαλίσει ζωτικά δημοσιονομικά περιθώρια.

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τη χρησιμότητα των προσωρινών ευρωομολόγων έκτακτης ανάγκης και 
ποια μέτρα πρέπει να λάβει το Κοινοβούλιο για να επισπεύσει την άμεση εφαρμογή τους;


