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Assunto: Euro-obrigações de emergência

A atual pandemia provou que a resposta a uma situação de emergência não pode ser deixada a um 
número reduzido de Estados-Membros: a UE deve assegurar a coordenação a nível operacional e 
para questões financeiras. O encargo económico de uma emergência não pode ser suportado 
apenas por um ou por alguns Estados-Membros. Além disso, o impacto económico da crise nos 
balanços dos Estados-Membros, quer para níveis aceitáveis de dívida soberana — tal como 
definidos no Pacto de Estabilidade e Crescimento — quer em relação aos excedentes primários 
exigidos, deverá ser mantido a um nível tão baixo quanto possível após a crise. Não obstante, o facto 
de os limites orçamentais terem sido oficialmente flexibilizados não significa que não venham a 
constituir um encargo para os Estados-Membros.

A UE deve, por conseguinte, desenvolver um instrumento de dívida de emergência partilhado, que 
poderá ser provisoriamente designado «euro-obrigações de emergência», com uma utilização 
limitada à duração da emergência da COVID-19. Este instrumento de dívida será fundamental para a 
gestão pós-crise dos indicadores macroeconómicos dos Estados-Membros, uma vez que estabilizará 
o seu desempenho no que se refere ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, permitindo uma 
margem de manobra orçamental vital.

Como avaliaria a Comissão a utilidade de euro-obrigações de emergência temporárias, e que 
medidas deve o Parlamento tomar a fim de acelerar a sua execução imediata?


