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Tárgy: Vészhelyzeti eurókötvények

A jelenlegi pandémia bebizonyította, hogy a veszélyhelyzetre való reagálást nem lehet néhány 
tagállamra hagyni: az EU-nak mind operatív szinten, mind pénzügyi kérdésekben koordinációt kell 
biztosítania. A vészhelyzet okozta gazdasági teher nem nehezedhet csupán egy vagy néhány 
tagállamra. Ezenkívül a válságnak a tagállamok mérlegére gyakorolt gazdasági hatását – akár a 
Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott elfogadható államadósság-szintek, akár a 
megkívánt elsődleges többletek tekintetében – a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a válság 
után. Mindazonáltal az a tény, hogy a költségvetési korlátokat hivatalosan enyhítették, nem jelenti azt, 
hogy azok ne rónának terhet a tagállamokra.

Az EU-nak ezért ki kellene dolgoznia egy közös vészhelyzeti adósságinstrumentumot, amelyet 
ideiglenesen „vészhelyzeti eurókötvénynek” lehetne nevezni, és amelynek alkalmazása a COVID-19-
vészhelyzet időtartamára korlátozódna. Ez az adósságinstrumentum kritikus fontosságú lesz a 
tagállamok makrogazdasági mutatóinak válság utáni kezelése szempontjából, mivel stabilizálja 
teljesítményüket a Stabilitási és Növekedési Paktum szempontjából, és létfontosságú költségvetési 
mozgásteret tesz lehetővé.

Hogyan értékelné a Bizottság az ideiglenes vészhelyzeti eurókötvények hasznosságát, és milyen 
lépéseket kellene tennie a Parlamentnek azok azonnali végrehajtásának felgyorsítása érdekében?


