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Temats: Ārkārtas euroobligācijas

Pašreizējā pandēmija ir pierādījusi, ka reaģēšanu uz ārkārtas situāciju nevar atstāt atsevišķu 
dalībvalstu ziņā: ES ir jānodrošina koordinācija operatīvajā līmenī un finanšu jautājumos. Ārkārtas 
situācijas radīto ekonomisko slogu nevar uzņemties tikai viena vai dažas dalībvalstis. Turklāt būtu 
jāpanāk, lai pēc krīzes iespējami mazāka būtu tās ekonomiskā ietekme uz dalībvalstu bilancēm — 
gan attiecībā uz pieņemamu valsts parāda līmeni, kā to nosaka Stabilitātes un izaugsmes pakts, gan 
saistībā ar nepieciešamo primāro pārpalikumu. Turklāt tas, ka fiskālie ierobežojumi ir oficiāli atviegloti, 
nenozīmē, ka tie neradīs slogu dalībvalstīm.

Tādēļ ES būtu jāizveido kopīgs ārkārtas parāda instruments, ko provizoriski varētu saukt par “ārkārtas 
euroobligācijām” un ko varētu izmantot tikai COVID-19 ārkārtas situācijas laikā. Šis parāda 
instruments būs izšķiroši svarīgs, lai pēc krīzes pārvaldītu dalībvalstu makroekonomiskos rādītājus, jo 
tas stabilizēs to sniegumu saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu un nodrošinās vitāli svarīgu 
fiskālo telpu.

Kā Komisija vērtētu pagaidu ārkārtas euroobligāciju lietderību un kādi pasākumi Parlamentam jāveic, 
lai paātrinātu to nekavējošu ieviešanu?


