Brussel, 31 oktober 2011

VERKLARING VAN DE EUROTOP

1.

De afgelopen drie jaar hebben wij ongekende maatregelen genomen om de gevolgen van de
wereldwijde financiële crisis te bestrijden in de Europese Unie als geheel en binnen de
eurozone. Wij hebben een strategie uitgewerkt die een krachtig streven naar begrotingsconsolidatie, steun aan landen in moeilijkheden en een versterking van de governance in de
eurozone behelst en leidt tot méér onderlinge economische integratie en een ambitieuze
agenda voor groei. Tijdens onze bijeenkomst van 21 juli hebben we een aantal belangrijke
besluiten genomen. Nu de 17 lidstaten van de eurozone de maatregelen met betrekking tot de
EFSF hebben bekrachtigd, kunnen wij de crisis veel krachtdadiger aanpakken. Een andere
belangrijke verwezenlijking is een akkoord tussen de drie instellingen over een sterk
wetgevingspakket, binnen de EU-structuren, over betere economische governance. De
invoering van het Europees semester heeft de wijze waarop ons begrotingsbeleid en ons
economisch beleid op Europees niveau worden gecoördineerd, fundamenteel gewijzigd:
alvorens nationale besluiten worden genomen, vindt thans op EU-niveau coördinatie plaats.
De fundamenten van de euro blijven gezond.

2.

Nieuwe maatregelen zijn geboden om het vertrouwen te herstellen. Daarom keuren wij vandaag
een alomvattende reeks additionele maatregelen goed die getuigen van onze vaste wil al het
nodige te doen om de huidige moeilijkheden te boven te komen en de nodige stappen te doen naar
de voltooiing van onze economische en monetaire unie. Het optreden van de ECB om de prijsstabiliteit in de eurozone te handhaven heeft onze volledige steun.

Houdbare overheidsfinanciën en structurele hervormingen met het oog op groei

3.

De Europese Unie moet haar groei- en werkgelegenheidsperspectieven verbeteren, zoals
aangegeven in de agenda voor groei waarover de Europese Raad op 23 oktober 2011
overeenstemming heeft bereikt. Wij herhalen vast van plan te zijn de landenspecifieke
aanbevelingen in het kader van het eerste Europees semester uit te voeren en in de
overheidsuitgaven de klemtoon te leggen op groeisectoren.
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4.

Alle lidstaten van de eurozone hebben het vaste voornemen hun beleid van begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen voort te zetten. Er zal een bijzondere inspanning
worden gevraagd van de lidstaten die blootstaan aan spanningen op de markt voor
staatsschuldpapier.

5.

Wij verwelkomen de belangrijke maatregelen die Spanje heeft genomen om zijn begrotingstekort terug te dringen, zijn banksector te herstructureren en de productenmarkt en arbeidsmarkt te hervormen, en nemen tevens met instemming kennis van de aanneming van een
grondwetswijziging die een evenwichtige begroting moet garanderen. Een stringente
uitvoering van de geplande begrotingsaanpassing is van cruciaal belang - ook op regionaal
niveau - voor het naleven van de afspraken in het stabiliteits- en groeipact en het tot stand
brengen van een sterker begrotingskader door middel van wetgeving, op lager niveau, om de
grondwetswijziging volledig in werking te laten treden. Er moeten nieuwe maatregelen
worden genomen om de groei te stimuleren en aldus de onaanvaardbaar hoge werkloosheid
terug te dringen. Daarbij moet worden gedacht aan veranderingen in de arbeidsmarkt teneinde
de flexibiliteit op het niveau van de ondernemingen en de inzetbaarheid van de
beroepsbevolking te verhogen, alsook aan andere hervormingen om de concurrentiepositie te
verbeteren, en met name een uitbreiding van de hervormingen in de dienstensector.

6.

Wij verwelkomen Italië's plannen voor groeibevorderende structuurhervormingen en met het
oog op de begrotingsconsolidatiestrategie, zoals uiteengezet in de brief aan de voorzitters van
de Europese Raad en de Commissie, en vragen dat Italië dringend een ambitieus tijdschema
voor deze hervormingen presenteert. We hebben lof voor de toezegging van Italië dat het
uiterlijk in 2013 zijn begroting in evenwicht zal hebben en in 2014 een structureel begrotingsoverschot zal verwezenlijken, waardoor de bruto-overheidsschuld in 2014 tot 113% van het
bbp zal zijn teruggebracht, en dat medio 2012 het begrotingsevenwicht in de grondwet zal zijn
verankerd.
Italië zal nu de voorgestelde structuurhervormingen doorvoeren, teneinde het concurrentievermogen te versterken door vermindering van de administratieve rompslomp, afschaffing
van de minimumtarieven in de professionele dienstverlening, en verdere liberalisatie van de
plaatselijke overheidsdiensten en nutsbedrijven. Wij nemen er nota van dat Italië zijn arbeidswetgeving zal hervormen, met name de ontslagregels- en procedures, en dat het voor eind
2011 de momenteel gefragmenteerde regeling inzake werkloosheidsuitkeringen zal herzien,
rekening houdend met de budgettaire vereisten. Wij nemen nota van het plan de pensioenleeftijd uiterlijk in 2026 op 67 jaar te brengen en pleiten ervoor dat voor het eind van dit jaar
wordt bepaald hoe deze doelstelling zal worden verwezenlijkt.
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Wij steunen het voornemen van Italië de structuurfondsprogramma's te herzien, door de
projecten te herprioriteren en vooral in te zetten op onderwijs, werkgelegenheid, de digitale
agenda en spoorwegen/netwerken, teneinde de voorwaarden voor sterkere groei te verbeteren
en de kloof tussen de regio's te verkleinen.
Wij verzoeken de Commissie een gedetailleerde evaluatie van de maatregelen te maken en de
uitvoering ervan te bewaken, en vragen de Italiaanse autoriteiten tijdig alle nodige informatie
voor deze evaluatie te verstrekken.

Landen met een aanpassingsprogramma

7.

Eens te meer beklemtonen wij dat wij vastbesloten zijn steun te blijven verlenen aan alle
landen met programma's tot zij weer markttoegang hebben verkregen, op voorwaarde dat zij
deze programma's volledig uitvoeren.

8.

Wat de programmalanden betreft, zijn wij verheugd over de vorderingen die Ierland maakt
met de volledige uitvoering van zijn aanpassingsprogramma, dat positieve resultaten oplevert.
Ook Portugal maakt goede vorderingen met zijn programma en is vastbesloten maatregelen te
blijven nemen om de houdbaarheid van zijn begroting te schragen en zijn concurrentiepositie
te verbeteren. Wij verzoeken beide landen hun inspanningen vol te houden, de overeengekomen doelstellingen na te leven en zich klaar te houden om alle aanvullende maatregelen
te nemen die nodig zijn om die doelstellingen te halen.

9.

Wij verwelkomen het besluit van de Eurogroep over de uitkering van de zesde tranche van
het EU-IMF-steunprogramma voor Griekenland. Wij zien uit naar de sluiting, uiterlijk eind
dit jaar, van een duurzaam en geloofwaardig nieuw EU-IMF-meerjarenprogramma.
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10.

De mechanismen voor de monitoring van de uitvoering van het programma van Griekenland
moeten worden versterkt, zoals is gevraagd door de Griekse regering. Het programma is in
handen van Griekenland en de uitvoering ervan is de taak van de Griekse autoriteiten. In het
kader van dit nieuwe programma zal de Commissie, in samenwerking met de andere partners
van de trojka, voor de duur van het programma zorgen voor toezichtcapaciteit ter plaatse,
onder meer door een beroep te doen op nationale deskundigen, opdat in nauwe en voortdurende samenwerking met de Griekse regering en de trojka advies en bijstand wordt
verleend teneinde een tijdige en algehele uitvoering van de hervormingen te bewerkstelligen.
De Commissie zal de trojka helpen om de door de Griekse regering te treffen maatregelen te
toetsen aan de toezeggingen uit het programma. Deze nieuwe rol zal in het memorandum van
overeenstemming worden vastgelegd. Om een efficiënte besteding van de aanzienlijke
officiële leningen voor de herkapitalisatie van Griekse banken te vergemakkelijken, zal de
governance van het Griekse fonds voor financiële stabiliteit (HFSF) in overeenstemming met
de Griekse regering en de trojka worden versterkt.

11.

Wij scharen ons geheel achter de door de Commissie ingestelde taskforce voor technische
bijstand.

12.

De betrokkenheid van de particuliere sector zal van cruciaal belang zijn om de Griekse schuld
houdbaar te maken. Daarom verwelkomen wij de huidige besprekingen tussen Griekenland en
zijn particuliere beleggers over een oplossing voor nauwere betrokkenheid van de particuliere
sector. Samen met een ambitieus hervormingsprogramma voor de Griekse economie moet die
betrokkenheid ervoor zorgen dat de Griekse schuldquote afneemt, tot uiteindelijk 120%
in 2020. Te dien einde verzoeken wij Griekenland, de particuliere beleggers en alle betrokken
partijen over te gaan tot vrijwillige obligatieruil met een nominale afwaardering van 50% op
de notionele Griekse schuld die in handen is van particuliere beleggers. De lidstaten van de
eurozone zouden tot 30 miljard euro bijdragen in het betrokkenheidspakket. Op die basis is de
publieke sector bereid additionele programmafinanciering te verstrekken van maximaal
100 miljard euro tot 2014, daaronder begrepen de vereiste herkapitalisatie van de Griekse
banken. Het nieuwe programma moet eind 2011 worden afgesproken en de obligatieruil moet
begin 2012 zijn beslag krijgen. Wij verzoeken het IMF verder bij te dragen in de financiering
van het nieuwe Griekse programma.
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13.

Griekenland zal toekomstige kasstromen uit het Heliosproject of andere privatiseringsinkomsten, boven hetgeen reeds in het aanpassingsprogramma is vervat, gebruiken om de
schuldpositie van de Helleense Republiek verder terug te dringen met maximaal
15 miljard euro en aldus de leencapaciteit van de EFSF te herstellen.

14.

Kredietverbetering zal worden gehanteerd om de kwaliteit van het onderpand te versterken,
zodat Griekse banken het kunnen blijven gebruiken om toegang tot liquiditeitsverstrekking
van het Eurosysteem te verkrijgen.

15.

Wat onze algemene benadering van de betrokkenheid van de particuliere sector bij de
eurozone betreft, bevestigen wij ons besluit van 21 juli 2011 dat Griekenland een
uitzonderlijke en unieke oplossing vereist.

16.

Alle andere lidstaten van de eurozone bevestigen plechtig hun onwrikbare voornemen hun
eigen staatsschuldverplichtingen en al hun toezeggingen inzake een houdbare begrotingspositie en structurele hervormingen volledig na te komen. De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone steunen ten volle deze vastbeslotenheid, aangezien het waarborgen
van de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel staat of valt met de geloofwaardigheid van hun engagement ten aanzien van al hun staatsschuldverplichtingen.

Stabilisatiemechanismen

17.

De herziene EFSF is thans in alle lidstaten van de eurozone bekrachtigd en de Eurogroep
heeft overeenstemming bereikt over de uitvoeringsrichtsnoeren inzake interventies op de
primaire en de secundaire markt, preventieve arrangementen en herkapitalisatie van banken.
Hiermee is volledig uitvoering gegeven aan de besluiten die wij op 21 juli met betrekking tot
de EFSF hebben genomen. Alle beschikbare instrumenten zullen op een doeltreffende manier
worden ingezet om de financiële stabiliteit in de eurozone te waarborgen. Conform de
uitvoeringsrichtsnoeren zullen voor nieuwe (preventieve) programma’s strikte voorwaarden
van toepassing zijn, in overeenstemming met de IMF-praktijk. De Commissie zal het toezicht
op de betrokken lidstaten aanscherpen en op gezette tijden verslag uitbrengen bij de
Eurogroep.
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18.

Wij zijn het erover eens dat de capaciteit van de uitgebreide EFSF zal worden aangewend om
de beschikbare middelen te maximaliseren binnen het volgende raamwerk:

•

het doel is, markttoegang te ondersteunen voor lidstaten van de eurozone die aan druk
vanuit de markt blootstaan en de behoorlijke werking van de markt voor staatsschuldpapier in de eurozone te garanderen, en tegelijkertijd de hoge kredietwaardigheid van de
EFSF volledig in stand houden. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de financiële
stabiliteit te waarborgen en voldoende afscherming te verschaffen teneinde besmetting
te voorkomen;

•

dit zal gebeuren zonder dat de garanties die deze faciliteit ondersteunen, worden verruimd en binnen het bestek van de Verdragsregels en de voorwaarden van de huidige
kaderovereenkomst worden verricht in het kader van de overeengekomen instrumenten,
hetgeen passende conditionaliteit en bewaking inhoudt.

19.

Wij zijn het eens over twee basisopties om aan de middelen van de EFSF een hefboomwerking te geven:

•

verstrekking van een kredietverbetering voor nieuwe uitgiften van schuldpapier door
lidstaten, om op die manier de financieringskosten te verminderen. Het verwerven van
deze risicoverzekering zou als keuzemogelijkheid aan particuliere beleggers worden
aangeboden bij de aankoop van obligaties op de primaire markt;

•

maximalisatie van de financieringsregelingen van de EFSF, met een bundeling van
middelen met particuliere en publieke financiële instellingen en beleggers, waarvoor
kan worden gezorgd door middel van "Special Purpose Vehicles". Daardoor kan het
bedrag worden verhoogd van de middelen die beschikbaar zijn voor het verschaffen van
leningen, met het oog op de herkapitalisatie van banken en het aankopen van obligaties
op de primaire en de secundaire markt.

20.

De EFSF zal de flexibiliteit hebben gelijktijdig van deze twee opties gebruik te maken, en hen
in te zetten afhankelijk van het specifieke doel dat wordt beoogd en de omstandigheden op de
markt. De hefboomwerking van deze opties zal verschillen naargelang van hun specifieke
kenmerken en de omstandigheden op de markt, maar zou de middelen van de EFSF kunnen
vermeerderen met een factor 4 of 5.
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21.

Wij vragen de Eurogroep om de voorwaarden voor de uitvoering van deze regelingen in
november definitief uit te werken in de vorm van richtsnoeren en overeenkomstig de door de
EFSF opgestelde ontwerp-voorwaarden.

22.

Een verdere verhoging van de middelen van de EFSF kan daarnaast worden gerealiseerd door
nog nauwer samen te werken met het IMF. De Eurogroep, de Commissie en de EFSF zullen
alle mogelijke opties bespreken.

Bankwezen

23.

Wij verwelkomen het akkoord dat heden door de leden van de Europese Raad is bereikt over
de herkapitalisatie en de financiering van banken (zie bijlage 2).

Coördinatie en bewaking op economisch gebied en begrotingsgebied

24.

Het pakket wetgevingsmaatregelen inzake economische governance versterkt de coördinatie
en de bewaking van het economisch beleid en het begrotingsbeleid. Het pakket treedt in
januari 2012 in werking en zal nauwgezet worden uitgevoerd, als onderdeel van het Europees
semester. Wij dringen erop aan dat de Commissie en de Raad strak toezicht uitoefenen,
onder meer door middel van collegiale toetsing, en dat de bestaande en nieuwe beschikbare
instrumenten actief worden gebruikt. Wij herinneren ook aan de afspraken die zijn gemaakt in
het kader van het Euro Plus-pact.

25.

Deel uitmaken van een monetaire unie heeft verstrekkende implicaties en houdt een veel
sterkere coördinatie en bewaking in om de stabiliteit en houdbaarheid van de volledige zone
te waarborgen. De huidige crisis maakt duidelijk dat op dit punt een veel effectievere aanpak
noodzakelijk is. Daarom zullen wij niet alleen onze crisisinstrumenten binnen de eurozone
versterken, maar tevens nieuwe vorderingen maken met de integratie van het economisch
beleid en het begrotingsbeleid, door de coördinatie, bewaking en discipline te versterken. Wij
zullen ter ondersteuning van de werking van de muntunie het nodige beleid ontwikkelen.
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26.

Voortbouwend op het recentelijk aangenomen wetgevingspakket, het Europees semester en
het Euro Plus-pact zullen wij de volgende nieuwe maatregelen op nationaal niveau uitvoeren:

a.

alle lidstaten van de eurozone zetten de regels van het stabiliteits- en groeipact inzake
een in structureel opzicht sluitende begroting uiterlijk eind 2012 in hun nationale wetgeving om, bij voorkeur op constitutioneel of vergelijkbaar niveau;

b.

er worden strakkere nationale begrotingskaders vastgesteld dan de richtlijn tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten eist. Meer in het
bijzonder moeten de nationale begrotingen worden gebaseerd op onafhankelijke
groeiprognoses;

c.

de nationale parlementen zal worden verzocht rekening te zullen houden met op EUniveau aangenomen aanbevelingen over de uitvoering van economisch en begrotingsbeleid;

d.

er wordt met de Commissie en met andere lidstaten van de eurozone overlegd voordat
belangrijke hervormingsplannen met betrekking tot het begrotingsbeleid of het
economisch beleid worden aangenomen die overloopeffecten kunnen hebben, zodat kan
worden beoordeeld wat de mogelijke gevolgen voor de volledige eurozone zijn;

e.

de aanbevelingen van de Commissie en het bevoegde Commissielid voor de uitvoering
van het stabiliteits- en groeipact zullen worden uitgevoerd.

27.

Wij zijn het er tevens over eens dat scherpere monitoring en extra handhavingsmaatregelen in
de volgende vorm gewettigd zijn:

a.

in het geval van lidstaten van de eurozone tegen welke een buitensporigtekortprocedure
loopt, zullen de Commissie en de Raad de ontwerpbegrotingen van de lidstaten kunnen
bestuderen en daarover advies kunnen uitbrengen voordat de bevoegde nationale
parlementen die begrotingen vaststellen. Voorts zal de Commissie de uitvoering van de
begroting bewaken en, indien nodig, in de loop van het begrotingsjaar wijzigingen
kunnen voorstellen;
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b.

in het geval van haperende uitvoering van een aanpassingsprogramma zal worden
gezorgd voor een scherpere monitoring en coördinatie van de uitvoering van het
programma.

28.

Wij zien uit naar het komende voorstel van de Commissie over scherpere monitoring, dat
op grond van artikel 136 van het VWEU aan de Raad en het Europees Parlement zal worden
voorgelegd. In dit verband verwelkomen wij het voornemen van de Commissie om, in de
Commissie, de rol van het bevoegde Commissielid te versterken wat betreft nauwer toezicht
en aanvullende handhaving.

29.

Wij zullen de economische pijler van de Economische en Monetaire Unie verder versterken
en het macro- en micro-economisch beleid beter coördineren. Op basis van het Euro Plus-pact
zullen wij het concurrentievermogen verbeteren en aldus voor meer convergentie van het
beleid zorgen om groei en werkgelegenheid te bevorderen. Pragmatische coördinatie van het
belastingbeleid in de eurozone is een essentieel onderdeel van een strakkere coördinatie van
het economisch beleid ter ondersteuning van het proces van begrotingsconsolidatie en de
economische groei. Op basis van voorstellen van de Commissie wordt wetgeving opgesteld
op het gebied van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting en een heffing op financiële transacties.

Governancestructuur van de eurozone
30.

Teneinde de huidige uitdagingen effectiever aan te pakken en tot nauwere integratie te komen,
moet de governancestructuur van de eurozone worden versterkt, met dien verstande dat de
integriteit van de gehele Europese Unie behouden blijft.

31.

Daartoe zullen wij op geregelde tijdstippen - ten minste tweemaal per jaar - bijeenkomen op
ons niveau, in een Eurotop, om strategische richtsnoeren voor het economisch en budgettair
beleid in de eurozone te geven. Zodoende zullen de lidstaten in hun nationaal beleid beter
rekening kunnen houden met de eurozone-dimensie.

32.

De Eurogroep blijft samen met de Commissie en de ECB het hart van het dagelijks bestuur
van de eurozone. De Groep zal een centrale rol spelen bij de uitvoering van het Europees
semester door de lidstaten van de eurozone. De Eurogroep zal kunnen steunen op een sterkere
voorbereidende structuur.
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33.

Nadere regelingen ter zake zijn te vinden in Bijlage 1.

Verdere integratie

34.

De euro staat centraal in het Europese project. Wij zullen de economische unie even sterk
maken als de monetaire unie.

35.

Wij verzoeken de voorzitter van de Europese Raad om in nauwe samenwerking met de
voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Eurogroep te bepalen welke initiatieven
mogelijk zijn om dat doel te bereiken. De aandacht zal in de eerste plaats uitgaan naar een
sterkere economische convergentie in de eurozone, een strakkere begrotingsdiscipline en een
nauwere economische unie, inclusief naar de mogelijkheid om beperkte verdragswijzigingen
door te voeren. In december 2011 zal een eerste tussentijds verslag worden ingediend, met het
oog op een akkoord over de eerste richtsnoeren. Dat verslag zal een routekaart voor de
uitvoering van deze maatregelen bevatten, met volledige eerbiediging van de respectieve
bevoegdheden van de instellingen. Een verslag over de uitvoering van de afgesproken maatregelen zal voor maart 2012 worden voltooid.

____________________
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Bijlage 1
Tien maatregelen ter verbetering van de governance van de eurozone

Er is behoefte aan een sterkere coördinatie van en toezicht op het economisch beleid in de eurozone,
teneinde de besluitvorming efficiënter en de communicatie consistenter te maken. Daartoe worden
de volgende tien maatregelen genomen, waarbij de integriteit van de gehele EU volledig
geëerbiedigd wordt.

1.

Er zullen op geregelde tijdstippen bijeenkomsten van de Eurotop worden belegd, waar de
staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone en de Commissievoorzitter zullen
vergaderen. Deze bijeenkomsten zullen ten minste twee keer per jaar plaatsvinden, op cruciale
tijdstippen in de jaarcyclus van economische governance; deze bijeenkomsten zullen indien
mogelijk na de bijeenkomsten van de Europese Raad plaatsvinden. De voorzitter van de
Eurotop kan indien nodig nog meer bijeenkomsten beleggen. Tijdens de Eurotopbijeenkomsten zullen de strategische richtsnoeren voor het economisch beleid, voor een beter
concurrentievermogen en voor meer convergentie in de eurozone worden vastgesteld. De
voorzitter van de Eurotop zal in nauwe samenwerking met de Commissievoorzitter de
Eurotop voorbereiden.

2.

De voorzitter van de Eurotop zal gelijktijdig met de verkiezing van de voorzitter van de
Europese Raad en voor dezelfde ambtstermijn worden aangewezen door de staatshoofden en
regeringsleiders van de eurozone. In afwachting van de volgende dergelijke verkiezing zal de
Eurotop worden voorgezeten door de huidige voorzitter van de Europese Raad.

3.

De voorzitter van de Eurotop zal de lidstaten die geen lid zijn van de eurozone, nauwgezet
informeren over de voorbereiding en de resultaten van de topbijeenkomsten. De voorzitter zal
ook het Europees Parlement in kennis stellen van de resultaten van die bijeenkomsten.
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4.

Zoals nu al het geval is, zal de Eurogroep zorgen voor steeds nauwere coördinatie van het
economisch beleid en bevordering van financiële stabiliteit. Zonder afbreuk te doen aan de
bevoegdheden waarover de EU-instellingen ter zake beschikken, ijvert de Eurogroep voor een
strakker toezicht op het economisch beleid en het begrotingsbeleid van de lidstaten van de
eurozone. De Eurogroep bereidt tevens de Eurotopbijeenkomsten voor en draagt zorg voor de
follow-up.

5.

De voorzitter van de Eurogroep wordt verkozen conform Protocol nr. 14 bij de verdragen.
Of de voorzitter moet worden verkozen uit de leden van de Eurogroep dan wel voltijds deze
functie zal uitoefenen in Brussel, is een beslissing die zal worden genomen bij het verstrijken
van de ambtstermijn van de huidige voorzitter. De voorzitter van de Eurotop zal worden
geraadpleegd over het werkprogramma van de Eurogroep en kan de voorzitter van de
Eurogroep verzoeken een bijeenkomst van de Eurogroep te beleggen, met name om de
Eurotop voor te bereiden of te zorgen voor de voortgangsbewaking van de tijdens de top
gegeven richtsnoeren. Er zullen duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden voor de
Eurotop, de Eurogroep en de voorbereidende instanties, alsmede duidelijke voorschiften
inzake verslaglegging worden vastgesteld.

6.

De voorzitter van de Eurotop voert regelmatig en ten minste eenmaal per maand overleg met
de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Eurogroep. De president van de ECB
kan worden uitgenodigd om deel te nemen. De voorzitters van de toezichthoudende instanties
en de CEO van de EFSF/de directeur van het ESM kunnen op ad-hocbasis worden
uitgenodigd.

7.

Ook in de toekomst zal het voorbereidend werk worden verricht door de Eurogroepwerkgroep
(EWG), voornamelijk op basis van deskundig advies van de Commissie. De EWG bereidt ook
de bijeenkomsten van de Eurogroep voor. Aan de Groep zou een uit plaatsvervangers/
vertegenwoordigers van de ministers van Financiën bestaande subgroep met een permanenter
karakter moeten worden toegevoegd die vaker bijeenkomt en die werkt onder het gezag van
de voorzitter van de EWG.

8.

De EWG zal worden voorgezeten door een voltijdse voorzitter in Brussel. In beginsel wordt
hij gelijktijdig met de voorzitter van het Economisch en Financieel Comité verkozen.
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9.

De bestaande administratieve structuren (namelijk het secretariaat-generaal van de Raad en
het secretariaat van het Economisch en Financieel Comité) zullen worden versterkt en op
goed gecoördineerde wijze samenwerken om onder leiding van de voorzitter van het
Economisch en Financieel Comité/de EWG adequate ondersteuning te bieden aan de
voorzitter van de Eurotop en de voorzitter van de Eurogroep. Indien nodig zal op ad-hocbasis
een beroep worden gedaan op externe deskundigen.

10.

Er zal worden voorzien in duidelijke voorschriften en mechanismen om de communicatie
te verbeteren en consistenter te maken. De voorzitter van de Eurotop en de voorzitter van de
Eurogroep dragen in dat verband een speciale verantwoordelijkheid. De voorzitter van de
Eurotop zal samen met de voorzitter van de Commissie verantwoordelijk zijn voor het
mededelen van de besluiten van de Eurotop en van de Eurogroep, en de voorzitter van de
Eurogroep zal samen met het Commissielid voor economische en financiële aangelegenheden
verantwoordelijk zijn voor het mededelen van de besluiten van de Eurogroep.

____________________
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Bijlage 2

Consensus over het bankenpakket

1.

Maatregelen om het vertrouwen in de bankensector te herstellen (bankenpakket) dringen zich
op en zijn nodig in de context van de versterking van het prudentieel toezicht op de bankensector van de EU. Deze maatregelen moeten gericht zijn op het volgende:
a.

De noodzaak de middellangetermijnfinanciering van de banken te verzekeren, teneinde
kredietschaarste te voorkomen en de doorstroming van kredieten naar de reële economie
veilig te stellen, en de maatregelen daartoe te coördineren.

b.

De noodzaak de kwaliteit en de kwantiteit van het kapitaal van banken te verhogen om
schokken te kunnen opvangen, en op betrouwbare, geharmoniseerde wijze aan te tonen
dat dit gebeurd is.

Termijnfinanciering
2.

Garanties voor bankverplichtingen zouden nodig zijn om de banken directer te ondersteunen
bij de toegang tot termijnfinanciering (kortetermijnfinanciering is beschikbaar bij de ECB en
de respectieve nationale centrale banken), waar passend. Dit is ook een essentieel onderdeel
van de strategie om "deleveraging" te beperken.

3.

Een loutere herhaling van de ervaring van 2008 met volledige nationale vrijheid in het
opzetten van liquiditeitsstelsels zal bij de huidige markt wellicht geen bevredigende oplossing
vormen. Daarom is er een echt gecoördineerde aanpak op EU-niveau nodig inzake instapcriteria, prijszetting en voorwaarden. De Commissie moet dringend, samen met de EBA,
de EIB en de ECB, onderzoeken welke opties er zijn voor het bereiken van deze doelstelling,
en verslag uitbrengen aan het EFC.
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Kapitalisatie van de banken
4.

Kapitaalstreefcijfer: Er bestaat ruime overeenstemming om een significant hogere kapitaalratio van 9% van het meest kwaliteitsvolle kapitaal te eisen en rekening houdend met de
waardering tegen marktwaarde van risicoposities in staatsschuld, beide per
30 september 2011, een tijdelijke buffer aan te leggen, hetgeen gezien de uitzonderlijke
omstandigheden gerechtvaardigd is. Dit kwantitatieve kapitaalstreefcijfer moet op
30 juni 2012 gehaald zijn, op basis van plannen die worden overeengekomen met de nationale
toezichthouders en worden gecoördineerd door de EBA. Deze prudente waardering zal geen
gevolgen hebben voor de desbetreffende financiële-rapportagevoorschriften. De nationale
toezichthoudende autoriteiten moeten er, onder auspiciën van de EBA, over waken dat de
plannen van de banken ter versterking van het kapitaal niet leiden tot buitensporige
"deleveraging", en dat de kredietstromen naar de reële economie behouden blijven, alsook
rekening houden met de huidige niveaus van blootstelling van de groep, inclusief haar
dochterondernemingen in alle lidstaten, zich bewust van de noodzaak te grote druk op de
kredietverstrekking in gastlanden of op markten voor staatsschuldpapier te voorkomen.

5.

Financiering van de kapitaalverhoging: De banken moeten allereerst particuliere kapitaalbronnen aanspreken, ook door herschikking en conversie van schuld in eigen vermogen.
Zolang deze doelstelling niet is gehaald, moeten de banken aan beperkingen worden onderworpen wat betreft het uitkeren van dividenden en bonussen. Zo nodig moeten de nationale
regeringen voor ondersteuning zorgen, en als deze niet beschikbaar is, moet de
herkapitalisatie worden gefinancierd via een lening van de EFSF in het geval van landen van
de eurozone.

Staatssteun
6.

Voor elke vorm van publieke ondersteuning, hetzij nationaal hetzij op EU-niveau, zullen de
voorwaarden gelden van het bestaande speciale crisiskader voor staatssteun, waarvan de
Commissie heeft aangegeven dat het, gezien het systeemkarakter van de crisis, zal worden
toegepast met de nodige proportionaliteit.

____________________
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