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Vec: Núdzové eurobondy

Súčasná pandémia dokazuje, že reakciu na núdzové situácie nemožno ponechať len na niekoľko 
členských štátov. Únia musí zabezpečiť koordináciu na operačnej úrovni aj vo finančných otázkach. 
Ekonomickú záťaž núdzovej situácie nemôže znášať len jeden alebo len niekoľko členských štátov. 
Okrem toho treba zabezpečiť, aby sa hospodársky vplyv krízy na súvahy členských štátov, či už na 
prijateľnú úroveň štátneho dlhu vymedzenú v Pakte stability a rastu, alebo na požadované primárne 
prebytky, po kríze udržal na čo najnižšej úrovni. To, že sa oficiálne uvoľnili fiškálne limity, však 
neznamená, že nebudú pre členské štáty záťažou.

Únia by preto mala vytvoriť spoločný núdzový dlhový nástroj, ktorý by sa predbežne mohol nazývať 
núdzové eurobondy, pričom ich použitie by bolo obmedzené na obdobie núdzovej situácie 
spôsobenej ochorením COVID-19. Tento dlhový nástroj bude rozhodujúci pre riadenie 
makroekonomických ukazovateľov členských štátov po kríze, pretože stabilizuje ich výkonnosť v 
rámci Paktu stability a rastu, a vytvorí nevyhnutne potrebný fiškálny priestor.

Ako Komisia posúdi užitočnosť dočasných núdzových eurobondov a aké kroky musí Parlament prijať, 
aby urýchlil ich okamžité zavedenie?


