Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2010

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Επιβεβαιώνουµε εκ νέου ότι όλα τα µέρη της ζώνης του ευρώ πρέπει να ασκούν υγιείς εθνικές
πολιτικές βάσει των συµφωνηθέντων κανόνων και πρέπει να έχουν επίγνωση της κοινής ευθύνης
τους για την οικονοµική και δηµοσιονοµική σταθερότητα της ζώνης.
Υποστηρίζουµε πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και επικροτούµε τα
συµπληρωµατικά µέτρα που αναγγέλθηκαν στις 3 Μαρτίου και τα οποία επαρκούν για τη
διασφάλιση των δηµοσιονοµικών στόχων του 2010. Αναγνωρίζουµε ότι οι ελληνικές αρχές έλαβαν
φιλόδοξα και αποφασιστικά µέτρα τα οποία αναµένεται να επιτρέψουν στην Ελλάδα να ανακτήσει
την πλήρη εµπιστοσύνη των αγορών.
Τα µέτρα εξυγίανσης που έλαβε η Ελλάδα αποτελούν σηµαντική συµβολή προς την ενίσχυση της
δηµοσιονοµικής διατηρησιµότητας και της εµπιστοσύνης της αγοράς. Η ελληνική κυβέρνηση δεν
ζήτησε χρηµατοδοτική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, δεν ελήφθη σήµερα απόφαση για την
ενεργοποίηση του µηχανισµού που αναφέρεται κατωτέρω.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ επιβεβαιώνουν εκ νέου την ετοιµότητά τους
να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισµένη δράση, εφόσον χρειασθεί, για να διασφαλίσουν τη
δηµοσιονοµική σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της, όπως αποφασίστηκε την
11η Φεβρουαρίου.
Τα κράτη µέλη της ευρωζώνης είναι έτοιµα να συνεισφέρουν σε συντονισµένο διµερή δανεισµό,
στο πλαίσιο δέσµης η οποία θα περιλαµβάνει ουσιαστική χρηµατοδότηση του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και πλειοψηφική ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση.
Ο µηχανισµός αυτός ο οποίος συµπληρώνει τη χρηµατοδότηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, πρέπει να θεωρείται ως έσχατο µέτρο, το οποίο θα σηµαίνει ιδίως ότι δεν είναι επαρκής η
χρηµατοδότηση της αγοράς. Οποιαδήποτε εκταµίευση σχετική µε τον διµερή δανεισµό θα
αποφασίζεται µε οµοφωνία από τα κράτη µέλη της ευρωζώνης, βάσει αυστηρών προϋποθέσεων
καθώς και αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Αναµένουµε από τα κράτη µέλη του ευρώ να συµµετάσχουν µε βάση την κλείδα κατανοµής της
ΕΚΤ που τους αντιστοιχεί.
Στόχος του µηχανισµού αυτού δεν θα είναι η παροχή χρηµατοδότησης µε βάση ένα µέσο όρο των
επιτοκίων της ευρωζώνης, αλλά να θέτει κίνητρα για επιστροφή στη χρηµατοδότηση από τις
αγορές το συντοµότερο δυνατό, µέσω της κατάλληλης τιµολόγησης κινδύνων. Τα επιτόκια θα
διαµορφώνονται µε µη χαριστικούς όρους, δηλ. δεν θα περιλαµβάνουν στοιχεία επιδότησης. Οι
αποφάσεις που θα λαµβάνονται δυνάµει του µηχανισµού αυτού θα συνάδουν πλήρως µε τη
Συνθήκη και τις εθνικές νοµοθεσίες.

1

EL

Επιβεβαιώνουµε την προσήλωσή µας στην εφαρµογή πολιτικών που αποβλέπουν στην
αποκατάσταση ισχυρής, βιώσιµης και σταθερής ανάπτυξης µε σκοπό την ενίσχυση της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας και της κοινωνικής συνοχής.
Επιπλέον, δεσµευόµαστε να προωθήσουµε ισχυρό συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών στην
Ευρώπη. Θεωρούµε ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει να βελτιώσει την οικονοµική
διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνουµε να ενισχυθεί ο ρόλος του στον οικονοµικό
συντονισµό και στον καθορισµό της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα κατάσταση καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί και να συµπληρωθεί το υφιστάµενο
πλαίσιο για την εξασφάλιση δηµοσιονοµικής διατηρησιµότητας στην ευρωζώνη και την ενίσχυση
της ικανότητάς της να ενεργεί σε περιόδους κρίσης.
Στο µέλλον, πρέπει να ενισχυθεί η επιτήρηση των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών κινδύνων
καθώς και των µέσων για την πρόληψή τους, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείµµατος. Επιπλέον, χρειαζόµαστε ένα εύρωστο πλαίσιο αντιµετώπισης των κρίσεων,
τηρουµένης της αρχής της δηµοσιονοµικής ευθύνης των κρατών µελών.
Ζητούµε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να συστήσει, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, ειδική οµάδα µε αντιπροσώπους των κρατών µελών, της εναλλασσόµενης Προεδρίας και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα υποβάλει στο Συµβούλιο, έως τα τέλη του
τρέχοντος έτους, τα απαιτούµενα µέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού, αφού διερευνήσει όλες
τις εναλλακτικές λύσεις προς ενίσχυση του νοµικού πλαισίου.

________________________
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