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Przedmiot: Euroobligacje kryzysowe

W obliczu trwającej pandemii widać wyraźnie, że reakcji na związany z nią kryzys nie można 
pozostawić kilku państwom członkowskim. Od UE wymaga się koordynacji działań zarówno na 
poziomie operacyjnym, jak i w kwestiach finansowych. Również związany z kryzysem ciężar 
ekonomiczny nie powinien spoczywać tylko na jednym lub kilku państwach UE. Wpływ kryzysu na 
bilanse państw członkowskich, czy to w kwestii akceptowalnego poziomu długu państwowego – 
określonego w pakcie stabilności i wzrostu – czy to w odniesieniu do wymaganych nadwyżek 
pierwotnych powinien być utrzymany na możliwie niskim poziomie. Oficjalnie złagodzono 
ograniczenia fiskalne, co jednak nie oznacza, że nie będą one stanowiły obciążenia dla państw 
członkowskich.

Dlatego też UE powinna stworzyć wspólny instrument dłużny, który ze względu na swój tymczasowy 
charakter – to jest na okres trwania kryzysu związanego z COVID‑19 – można by nazwać 
„euroobligacjami kryzysowymi”. Instrument ten będzie miał zasadnicze znaczenie dla zarządzania 
wskaźnikami makroekonomicznymi państw członkowskich po kryzysie, ponieważ wpłynie na 
stabilizację ich wyników w ramach paktu stabilności i wzrostu oraz umożliwi stworzenie niezbędniej 
przestrzeni fiskalnej.

Jak Komisja ocenia użyteczność tymczasowych euroobligacji kryzysowych i jakie kroki powinien 
podjąć Parlament, aby umożliwić ich natychmiastowe wdrożenie?


