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Aihe: Hätätilanteessa liikkeeseenlaskettavat euro-obligaatiot

Käynnissä oleva pandemia on osoittanut, ettei hätätilanteeseen vastaamista voida jättää vain joillekin 
jäsenvaltioille. Unionin on huolehdittava toiminnan koordinoinnista ja rahoitukseen liittyvistä 
kysymyksistä. Hätätilanteen aiheuttama taloudellinen rasite ei saa kohdistua vain yhteen 
jäsenvaltioon tai vain joihinkin jäsenvaltioihin. Lisäksi kriisin taloudellinen vaikutus jäsenvaltioiden 
taseisiin, eli vakaus- ja kasvusopimuksessa määritettyihin valtionvelan hyväksyttyihin tasoihin tai 
vaadittaviin perusylijäämiin, olisi pidettävä mahdollisimman pienenä kriisin jälkeen. Vaikka 
finanssipolitiikan rajoituksia onkin nyt virallisesti höllennetty, tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteivät 
ne aiheuttaisi rasitetta jäsenvaltioille.

Sen vuoksi unionin olisi kehitettävä hätätilannetta varten yhteinen velkainstrumentti, jota voitaisiin 
kutsua alustavasti ”hätätilan euro-obligaatioksi” ja jota käytettäisiin vain covid-19-hätätilan aikana. 
Tämä velkainstrumentti on keskeinen väline jäsenvaltioiden makrotalouden indikaattorien hallinnassa 
kriisin jälkeen, koska se vakauttaa niiden toimintaa vakaus- ja kasvusopimukseen nähden ja 
mahdollistaa välttämättömän finanssipoliittisen liikkumavaran.

Miten komissio arvioi väliaikaisten hätätilanteen euro-obligaatioiden hyödyllisyyttä, ja mihin toimiin 
parlamentin on ryhdyttävä niiden välittömän käyttöönoton mahdollistamiseksi?


