Bryssel, 30. tammikuuta 2012

Euroalueen jäsenvaltioiden sovitut viestit

Olemme tänään edistyneet merkittävästi yleisen kriisinvastaisen strategiamme täytäntöönpanossa:

1.

Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta
on viimeistelty. Se allekirjoitetaan maaliskuussa. Samalla päätetään järjestelystä, joka koskee
menettelyä, jota noudatetaan saatettaessa sopimuksen noudattamatta jättäminen unionin
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tämä on huomattava askel kohti entistä tiiviimpää ja peruuttamatonta finanssipoliittista ja
taloudellista yhdentymistä sekä euroalueen vahvempaa ohjausta ja hallintaa. Se parantaa
merkittävästi julkisen talouden kestävyyden ja euroalueen valtionvelan näkymiä ja lisää
kasvua.

2.

Sopimus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta on valmis allekirjoitettavaksi, ja
tavoitteena on, että se tulee voimaan heinäkuussa 2012. Tämä pysyvä kriisimekanismi tulee
edistämään luottamuksen, solidaarisuuden ja rahoitusvakauden lisäämistä euroalueella. Sen
käytettävissä on lukuisia välineitä, ja sillä on vahva rahoituspohja.

Joulukuussa sovitun mukaisesti arvioimme maaliskuussa uudelleen Euroopan
rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) resurssien
riittävyyttä.
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3.

Kreikan osalta toteamme edistymistä yksityisen sektorin kanssa käytävissä neuvotteluissa,
joissa pyritään lokakuussa sovittujen tekijöiden mukaiseen sopimukseen. Kehotamme Kreikan
viranomaisia ja kaikkia asianomaisia osapuolia saattamaan uutta ohjelmaa koskevat
neuvottelut päätökseen lähipäivinä. Uskottavuuden palauttaminen edellyttää sitä, että kaikki
poliittiset puolueet sitoutuvat uuteen ohjelmaan peruuttamattomasti. Kehotamme
valtiovarainministereitämme toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotta yksityisen sektorin
osallistumista koskeva sopimus voidaan panna täytäntöön ja uusi ohjelma sekä ensisijaiset
toimet hyväksyä hyvissä ajoin ennen yksityisen sektorin osallistumisen aloittamista
helmikuun puolivälissä. Palautamme mieliin, että yksityisen sektorin osallistuminen
Kreikassa on ainutkertainen poikkeustapaus.

4.

Panemme tyytyväisinä merkille Irlannin ja Portugalin ohjelmista esitetyt viimeisimmät
myönteiset arviot, joiden mukaan määrälliset tulostavoitteet ja rakenteelliset vertailuarvot on
saavutettu. Jatkamme maiden tukemista ohjelman avulla siihen saakka, kunnes ne ovat jälleen
päässeet markkinoille, kunhan ne toteuttavat ohjelmansa onnistuneesti.

5.

Suhtaudumme myönteisesti Italian ja Espanjan päättämiin ja jo toteuttamiin toimenpiteisiin
julkisen talouden alijäämän pienentämiseksi ja kasvun ja kilpailukyvyn lisäämiseksi ja
kehotamme niitä jatkamaan merkittäviä toimiaan julkisen talouden vakauttamiseksi ja
rakenneuudistusten toteuttamiseksi. Uudistukset ja niiden pikainen toteuttaminen vahvistavat
rahoitusvakautta Italiassa ja Espanjassa, kuten koko euroalueella.
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