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Subiect: Euro-obligațiuni de urgență

Pandemia actuală demonstrează că răspunsul într-o situație de urgență nu poate fi lăsat în seama 
doar câtorva state membre: UE trebuie să asigure coordonarea la nivel operațional și pentru 
chestiunile financiare. Povara economică a unei situații de urgență nu poate fi suportată numai de un 
stat membru sau de câteva state membre. În plus, impactul economic al crizei asupra bilanțurilor 
statelor membre, fie în ceea ce privește un nivel acceptabil al datoriei de stat (astfel cum este stabilit 
de Pactul de stabilitate și de creștere), fie în ceea ce privește excedentele primare necesare, trebuie 
menținut la un nivel cât mai redus după terminarea crizei. Cu toate acestea, chiar dacă limitelor 
bugetare li s-a conferit în mod oficial o anumită flexibilitate, acestea ar putea, totuși, să împovăreze 
statele membre.

De aceea, UE ar trebui să creeze un instrument de datorie comun pentru situațiile de urgență, care ar 
putea fi numit provizoriu „euro-obligațiuni de urgență” și care să fie utilizat numai pe durata situației de 
urgență generate de COVID-19. Acest instrument de datorie va avea un rol critic pentru gestionarea 
indicatorilor macroeconomici ai statelor membre după terminarea crizei, deoarece le va stabiliza 
performanța în contextul Pactului de stabilitate și de creștere și va asigura o flexibilitate bugetară, 
care este vital necesară.

Cum apreciază Comisia utilitatea euro-obligațiunilor de urgență temporare și ce trebuie să întreprindă 
Parlamentul pentru a asigura realizarea lor imediată?


