
 

   1 
 DQPG     RO 

 
Bruxelles, 26 octombrie 2011 

 

DECLARAȚIA REUNIUNII LA NIVEL ÎNALT A ZONEI EURO 

 

 

1. Pe parcursul ultimilor trei ani, am luat măsuri fără precedent în vederea combaterii efectelor 

crizei financiare mondiale, atât în Uniunea Europeană ca atare, cât și în cadrul zonei euro. 

Strategia pe care am pus-o în practică cuprinde eforturi susținute de asigurare a consolidării 

fiscale, de sprijinire a țărilor aflate în dificultate și de consolidare a guvernanței zonei euro 

care duce la o integrare economică mai aprofundată între statele noastre membre și la o 

agendă de creștere economică ambițioasă. În cadrul reuniunii noastre din 21 iulie am luat o 

serie de decizii majore. Ratificarea de către toate cele 17 state membre ale zonei euro a 

măsurilor legate de FESF consolidează în mod semnificativ capacitatea noastră de reacție la 

criză. Acordul la care au ajuns cele trei instituții cu privire la un pachet legislativ solid în 

cadrul structurilor UE privind o guvernanță economică îmbunătățită reprezintă încă o realizare 

majoră. Introducerea semestrului european a modificat în mod fundamental modul de 

coordonare a politicilor noastre fiscale și economice la nivel european, coordonarea la nivelul 

UE având loc în prezent înaintea adoptării deciziilor la nivel național. Moneda euro continuă 

să se sprijine pe baze solide.  

 

2. Sunt necesare acțiuni suplimentare pentru restabilirea încrederii. Acesta este motivul pentru 

care astăzi convenim asupra unui set de măsuri suplimentare care reflectă hotărârea noastră 

fermă de a întreprinde tot ceea ce este necesar în scopul de a depăși dificultățile actuale și de a 

adopta măsurile necesare pentru finalizarea uniunii noastre economice și monetare. Sprijinim 

întru totul acțiunile BCE în vederea menținerii stabilității prețurilor în zona euro. 

 

Finanțe publice sustenabile și reforme structurale pentru creștere economică 

 

3. Uniunea Europeană trebuie să își îmbunătățească perspectivele de creștere economică și de 

ocupare a forței de muncă, astfel cum s-a subliniat în cadrul agendei de creștere convenite de 

Consiliul European la 23 octombrie 2011. Reafirmăm angajamentul nostru deplin de a pune în 

aplicare recomandările specifice adresate fiecărei țări asumate în cadrul primului semestru 

european și de concentrare a cheltuielilor publice în domeniile de creștere economică.  
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4. Toate statele membre ale zonei euro sunt pe deplin hotărâte să își continue politica de 

consolidare bugetară și de reforme structurale. Va fi necesar un efort deosebit din partea 

statelor membre care se confruntă cu tensiuni pe piețele datoriei suverane. 

 

5. Salutăm pașii importanți făcuți de Spania pentru reducerea deficitului său bugetar, pentru 

restructurarea sectorului său bancar și pentru reformarea piețelor bunurilor și a muncii, 

precum și adoptarea unui amendament constituțional privind un buget echilibrat. Punerea 

strictă în aplicare a ajustării bugetare astfel cum s-a planificat este vitală, inclusiv la nivel 

regional, pentru îndeplinirea angajamentelor Pactului de stabilitate și de creștere și 

consolidarea cadrului fiscal prin dezvoltarea unei legislații cu forță juridică inferioară pentru a 

face ca amendamentul constituțional să fie pe deplin operațional. Sunt necesare acțiuni 

suplimentare pentru intensificarea creșterii economice în scopul reducerii nivelului 

inacceptabil de ridicat al șomajului. Acțiunile ar trebui să includă accelerarea schimbărilor de 

pe piața muncii pentru a crește flexibilitatea la nivelul societăților și rata de ocupare a forței 

de muncă și alte reforme pentru îmbunătățirea competitivității, în special extinderea 

reformelor în sectorul serviciilor.  

 

6. Salutăm planurile Italiei privind reformele structurale de intensificare a creșterii și strategia de 

consolidare fiscală, astfel cum figurează în scrisoarea transmisă președintelui Consiliului 

European și președintelui Comisiei și solicităm Italiei să prezinte de urgență un calendar 

ambițios pentru aceste reforme. Salutăm angajamentul Italiei de a obține un buget echilibrat 

până în 2013 și un excedent bugetar structural până în 2014, ajungând la o reducere a datoriei 

publice brute la 113% din PIB până în 2014, precum și introducerea preconizată în constituție 

a unei norme privind un buget echilibrat, până la jumătatea anului 2012. 

 

Italia va pune în aplicare în prezent reformele structurale propuse în vederea creșterii 

competitivității prin reducerea birocrației, eliminarea tarifelor minime în cazul serviciilor 

profesionale și liberalizarea în continuare a serviciilor și utilităților publice locale. Luăm act 

de angajamentul Italiei de a reforma legislația din domeniul muncii, în special normele și 

procedurile în materie de concediere, și de a revizui sistemul de ajutor de șomaj, în prezent 

fragmentat, până la sfârșitul anului 2011, ținând seama de constrângerile bugetare. Luăm act 

de planul de creștere a vârstei de pensionare la 67 de ani până în 2026 și recomandăm 

definirea rapidă a procesului necesar îndeplinirii acestui obiectiv până la sfârșitul anului. 
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Susținem intenția Italiei de revizuire a programelor privind fondurile structurale prin stabilirea 

de noi priorități în materie de proiecte și prin axarea pe educație, ocuparea forței de muncă, 

agenda digitală și căi ferate/rețele, în vederea îmbunătățirii condițiilor de intensificare a 

creșterii economice și de abordare a diferențelor între regiuni.   

 

Invităm Comisia să prezinte o evaluare detaliată a măsurilor și să monitorizeze aplicarea 

acestora și invităm autoritățile italiene să furnizeze la timp toate informațiile necesare pentru 

această evaluare.  

 

Țările care fac obiectul unui program de ajustare 

 

7. Ne reafirmăm hotărârea de a acorda în continuare sprijin tuturor țărilor care fac obiectul unor 

programe până în momentul în care acestea vor beneficia din nou de acces la piețe, cu 

condiția să pună în aplicare pe deplin respectivele programe. 

 

8. În ceea ce privește țările care fac obiectul unor programe, suntem mulțumiți de progresele 

realizate de Irlanda în punerea în aplicare deplină a programului său de ajustare, care dă 

rezultate pozitive. Portugalia înregistrează de asemenea progrese importante în privința 

programului său și este hotărâtă să adopte în continuare măsuri în vederea sprijinirii 

sustenabilității fiscale și a îmbunătățirii competitivității. Invităm ambele țări să își continue 

eforturile, să respecte obiectivele convenite și să fie pregătite să adopte orice măsuri 

suplimentare necesare pentru atingerea obiectivelor convenite.  

 

9. Salutăm decizia Eurogrupului de alocare a celei de a șasea tranșe a programului de asistență 

UE-FMI pentru Grecia. Așteptăm cu interes încheierea, până la sfârșitul anului, a unui nou 

program multianual UE-FMI sustenabil și credibil. 
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10. Mecanismele de monitorizare a punerii în aplicare a programului Greciei trebuie consolidate, 

astfel cum a solicitat guvernul elen. Responsabilitatea programului îi revine Greciei, iar 

punerea în aplicare a acestuia revine autorităților elene. În contextul noului program, Comisia, 

în cooperarea cu ceilalți parteneri din cadrul Troicii, va stabili pentru perioada programului o 

capacitate de monitorizare la fața locului, inclusiv cu implicarea experților naționali, pentru a 

lucra în strânsă și continuă cooperare cu guvernul elen și cu Troica, în vederea oferirii de 

consiliere și de asistență pentru asigurarea unei puneri în aplicare integrale și în timp util a 

reformelor. Comisia va asista Troica în evaluarea conformității măsurilor care vor fi luate de 

guvernul elen în cadrul angajamentelor programului. Acest rol nou va fi prevăzut în 

memorandumul de înțelegere. Pentru a facilita utilizarea eficientă a împrumuturilor oficiale de 

anvergură pentru recapitalizarea băncilor elene, guvernanța Fondului elen de stabilitate 

financiară (HFSF) va fi consolidată în acord cu guvernul elen și cu Troica.  

 

11. Sprijinim pe deplin Grupul operativ pentru asistență tehnică instituit de Comisie.  

 

12. Implicarea sectorului privat (ISP) joacă un rol vital în asigurarea sustenabilității datoriei 

Greciei. Prin urmare, salutăm discuțiile care au loc în prezent între Grecia și investitorii săi 

privați pentru a găsi o soluție pentru ISP mai mare. Alături de un program de reformă 

ambițios pentru economia Greciei, ISP ar trebui să garanteze diminuarea datoriei publice a 

Greciei din PIB, obiectivul fiind ajungerea la un procent de 120% până în 2020. În acest scop, 

invităm Grecia, investitorii privați și toate părțile interesate să creeze un schimb voluntar de 

obligațiuni cu o rată nominală de actualizare de 50% din datoria noțională a Greciei deținută 

de investitorii privați. Statele membre ale zonei euro ar urma să contribuie la pachetul ISP cu 

până la 30 miliarde EUR. În acest context, sectorul oficial este pregătit să asigure o finanțare 

suplimentară a programului de până la 100 miliarde EUR până în 2014, inclusiv 

recapitalizarea necesară a băncilor din Grecia. Noul program ar trebui convenit până la 

sfârșitul anului 2011, iar schimbul de obligațiuni ar trebui pus în aplicare la începutul anului 

2012. Adresăm FMI solicitarea de continua să contribuie la finanțarea noului program pentru 

Grecia. 
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13. Grecia angajează viitoarele fluxuri de numerar din proiectul Helios sau alte venituri din 

privatizări care sunt mai mari decât cele incluse deja în programul de ajustare, pentru a reduce 

în continuare datoria Republicii Elen cu până la 15 miliarde EUR, având ca obiectiv 

restabilirea capacității de împrumut a FESF. 

 

14. Se va asigura îmbunătățirea calității creditului care să consolideze calitatea garanției pentru a 

permite utilizarea sa neîntreruptă pentru accesul băncilor elene la operațiunile cu lichidități în 

cadrul Eurosistemului.  

 

15. Referitor la abordarea noastră generală cu privire la implicarea sectorului privat în zona euro, 

reiterăm decizia noastră adoptată la 21 iulie 2011, potrivit căreia Grecia necesită o soluție 

excepțională și unică. 

 

16. Toate celelalte state membre ale zonei euro își reafirmă în mod solemn hotărârea de neclintit 

de a își onora pe deplin semnătura suverană a fiecăruia, precum și toate angajamentele lor 

care vizează condiții fiscale și reforme structurale sustenabile. Șefii de stat sau de guvern din 

zona euro sprijină pe deplin această hotărâre, deoarece credibilitatea tuturor semnăturilor lor 

suverane reprezintă un element decisiv pentru asigurarea stabilității financiare din zona euro 

în ansamblu.  

 

Mecanisme de stabilizare  

 

17. Procesul de ratificare a FESF revizuit a fost finalizat în prezent în toate statele membre ale 

zonei euro, iar Eurogrupul a convenit asupra orientărilor de punere în aplicare cu privire la 

intervențiile pe piețele primare și secundare, modalitățile privind liniile de credit de precauție 

și recapitalizarea băncilor. Prin urmare, deciziile pe care le-am luat cu privire la FESF la 21 

iulie sunt pe deplin operaționale. Toate instrumentele disponibile vor fi utilizate în mod 

eficace în scopul de a asigura stabilitatea financiară a zonei euro. După cum s-a arătat în 

orientările privind punerea în aplicare, se va aplica o condiționalitate strictă în cazul unor noi 

programe (de precauție) în conformitate cu practicile FMI. Comisia va desfășura o 

supraveghere consolidată a statelor membre în cauză și va prezenta periodic rapoarte 

Eurogrupului.  
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18. Am convenit asupra utilizării capacității FESF extins în vederea maximizării resurselor 

disponibile în următorul cadru: 

 

• obiectivul îl reprezintă sprijinirea accesului pe piață al statelor membre ale zonei euro 

care se confruntă cu presiunea piețelor și asigurarea bunei funcționări a pieței datoriei 

suverane în zona euro, menținând totodată pe deplin bonitatea ridicată a FESF.  Aceste 

măsuri sunt necesare pentru a asigura stabilitatea financiară și o delimitare suficientă 

pentru a evita contaminarea; 

• acest lucru se va face fără a extinde garanțiile pe care se bazează FESF și conform 

normelor tratatului și termenilor și condițiilor actualului acord-cadru, care funcționează 

în contextul instrumentelor convenite și care implică o condiționalitate și o 

supraveghere corespunzătoare.  

 

19. Am convenit asupra a două opțiuni de bază pentru utilizarea resurselor FESF: 

 

• asigurarea îmbunătățirii calității creditului pentru o datoria nou contractată de statele 

membre, reducând astfel costul de finanțare. Opțiunea achiziționării acestei asigurări 

împotriva riscului ar fi propusă investitorilor privați atunci când achiziționează 

obligațiuni pe piața primară;  

• maximizarea modalităților de finanțare ale FESF împreună cu combinarea resurselor din 

partea instituțiilor financiare și a investitorilor privați și publici, ceea ce se poate realiza 

prin entități cu scop special. Aceasta va spori volumul resurselor disponibile pentru 

acordarea de împrumuturi, pentru recapitalizarea băncilor și pentru achiziționarea de 

obligațiuni pe piețele primare și secundare.  

 

20. FESF va avea flexibilitatea de a utiliza cele două opțiuni simultan, în funcție de obiectivul 

specific urmărit și de circumstanțele pieței. Efectul de levier al fiecărei opțiuni va varia, în 

funcție de caracteristicile lor specifice și de condițiile pieței, dar ar putea fi de până la patru 

sau cinci. 
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21. Solicităm Eurogrupului să finalizeze termenii și condițiile privind punerea în aplicare a 

acestor modalități în noiembrie, sub forma unor orientări și pe baza proiectului de termeni și 

condiții pregătit de FESF. 

 

22. În plus, resursele FESF pot fi extinse în continuare printr-o cooperare și mai strânsă cu FMI. 

Eurogrupul, Comisia și FESF vor desfășura lucrări cu privire la toate opțiunile posibile.  

 

Sistemul bancar 

 

23. Salutăm acordul privind recapitalizarea și finanțarea băncilor asupra căruia membrii 

Consiliului European au convenit astăzi (a se vedea anexa 2). 

 

Coordonarea și supravegherea economică și fiscală  

 

24. Pachetul legislativ privind guvernanța economică consolidează coordonarea și supravegherea 

politicilor economice și fiscale. După intrarea sa în vigoare în ianuarie 2012, acesta va fi pus 

în aplicare în mod strict, ca parte a semestrului european. Invităm Comisia și Consiliul să 

exercite o supraveghere riguroasă, inclusiv prin presiunea inter pares și să se utilizeze în mod 

activ instrumentele existente și noi disponibile. Reamintim, de asemenea, angajamentele pe 

care ni le-am asumat în cadrul Pactului euro plus.  

 

25. A face parte dintr-o uniune monetară are implicații de anvergură și presupune o coordonare și 

o supraveghere mult mai intensificate în scopul de a asigura stabilitatea și sustenabilitatea 

întregii zone. Criza actuală indică nevoia de a aborda aceste lucruri într-un mod mult mai 

eficace. Prin urmare, în timp ce ne consolidăm instrumentele de reacție la criză în cadrul zonei 

euro, vom înregistra în continuare progrese în integrarea politicilor fiscale și economice prin 

consolidarea coordonării, a supravegherii și a disciplinei. Vom elabora politicile necesare 

pentru a sprijini funcționarea zonei care utilizează moneda unică.  
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26. Mai precis, pe baza pachetului legislativ recent adoptat, a semestrului european și a Pactului 

euro plus, ne angajăm să punem în aplicare următoarele măsuri suplimentare la nivel național:  

 

a. adoptarea de către fiecare stat membru al zonei euro a unor norme privind un buget 

echilibrat în termeni structurali, transpunând Pactul de stabilitate și de creștere în 

legislația națională, de preferință la nivel constituțional sau la nivel echivalent, până la 

sfârșitul anului 2012; 

 

b. consolidarea cadrelor fiscale naționale dincolo de Directiva privind cerințele referitoare 

la cadrele bugetare ale statelor membre. În special, bugetele naționale ar trebui să se 

bazeze pe previziuni de creștere independente; 

 

c. invitarea parlamentelor naționale să țină seama de recomandările adoptate la nivelul UE 

cu privire desfășurarea politicilor economice și bugetare;  

 

d. consultarea Comisiei și a altor state membre din zona euro înainte de adoptarea 

planurilor de reformă în materie de politică fiscală sau economică majoră cu potențiale 

efecte de contaminare, astfel încât să permită o evaluare a eventualului impact asupra 

zonei euro în ansamblu; 

 

e. angajamentul de a respecta recomandările Comisiei și ale comisarului relevant cu 

privire la punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere.  

 

27. De asemenea, convenim că monitorizarea și executarea sporite sunt garantate după cum 

urmează: 

 

a. pentru statele membre din zona euro care se află în procedură de deficit excesiv, li se va 

permite Comisiei și Consiliului să examineze proiectele naționale de buget și să adopte 

un aviz cu privire la acestea înaintea adoptării de către parlamentele naționale relevante. 

În plus, Comisia va monitoriza executarea bugetului și, după caz, va propune modificări 

în decursul anului; 
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b. în cazul nerespectării unui program de ajustare, vor avea loc o monitorizare și o 

coordonare sporite ale punerii în aplicare a programului.  

 

28. Așteptăm cu interes următoarea propunere a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European 

privind monitorizarea sporită, în temeiul articolului 136 din TFUE. În acest context, salutăm 

intenția Comisiei de a consolida, în cadrul Comisiei, rolul comisarului competent în vederea 

unei monitorizări sporite și a unei puneri în aplicare suplimentare. 

 

29. Vom consolida în continuare pilonul economic al uniunii economice și monetare și vom 

coordona mai bine politicile noastre macro și microeconomice. Pe baza Pactului euro plus, 

vom îmbunătăți competitivitatea, obținând astfel o convergență sporită a politicilor de 

promovare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Coordonarea pragmatică a 

politicilor fiscale din zona euro este un element necesar al unei coordonări mai solide a 

politicii economice pentru a susține consolidarea fiscală și creșterea economică. Este în curs 

activitatea legislativă referitoare la propunerile Comisiei privind baza de impozitare 

consolidată comună a societăților și privind taxa pe tranzacțiile financiare.  

 

Structura guvernanței zonei euro 

 

30. Pentru a aborda mai eficient provocările actuale și pentru a asigura o integrare sporită, va fi 

consolidată structura guvernanței pentru zona euro, menținând în același timp integritatea 

Uniunii Europene în ansamblu.  

 

31. Ne vom reuni, așadar, periodic - cel puțin de două ori pe an - la nivelul nostru, în cadrul 

reuniunilor la nivel înalt ale zonei euro, pentru a oferi orientări strategice privind politicile 

economice și fiscale din zona euro. Acest lucru ne va permite să ținem seama mai bine în 

politicile noastre naționale de zona euro.  

 

32. Împreună cu Comisia și cu BCE, Eurogrupul va rămâne un element esențial al gestionării de 

zi cu zi a zonei euro. Acesta va juca un rol central în punerea în aplicare a semestrului 

european de către statele membre ale zonei euro. Acesta se va baza pe o structură de pregătire 

mai puternică.  
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33. În anexa 1 la prezentul document sunt prezentate măsuri mai detaliate. 

 

Continuarea integrării 

 

34. Moneda euro este un element esențial al proiectului nostru european. Vom consolida uniunea 

economică pentru a deveni comensurabilă cu uniunea monetară.  

 

35. Solicităm președintelui Consiliului European ca, în strânsă colaborare cu președintele 

Comisiei și cu președintele Eurogrupului, să identifice etapele posibile pentru atingerea 

acestui obiectiv. Se va pune accentul asupra consolidării în continuare a convergenței 

economice în zona euro, asupra îmbunătățirii disciplinei fiscale și aprofundării uniunii 

economice, inclusiv asupra explorării posibilității unor modificări limitate ale tratatelor. În 

decembrie 2011 va fi prezentat un raport interimar în vederea convenirii asupra primelor 

orientări. Acesta va include o foaie de parcurs privind modul în care se va acționa cu 

respectarea deplină a prerogativelor instituțiilor. Un raport privind modalitățile de punere în 

aplicare a măsurilor convenite va fi finalizat până în martie 2012.  

 

 

____________________
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Anexa 1 

Zece măsuri pentru îmbunătățirea guvernanței zonei euro 

 

Este necesară consolidarea coordonării politicilor economice și a supravegherii în cadrul zonei euro, 

pentru a îmbunătăți eficacitatea procesului decizional și pentru a asigura o comunicare mai 

coerentă. În acest scop, vor fi întreprinse următoarele zece măsuri, cu respectarea deplină a 

integrității UE în ansamblu:  

 

1. Vor exista reuniuni periodice la nivel înalt ale zonei euro, care vor reuni șefii de stat sau de 

guvern din zona euro și președintele Comisiei. Aceste reuniuni se vor desfășura cel puțin de 

două ori pe an, în momente-cheie ale ciclului anual al guvernanței economice; dacă este 

posibil, reuniunile se vor desfășura după reuniunile Consiliului European. Dacă este necesar, 

președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro va putea convoca reuniuni suplimentare. 

Reuniunile la nivel înalt ale zonei euro vor stabili orientările strategice pentru aplicarea 

politicilor economice și pentru a spori competitivitatea și convergența în zona euro. 

Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro va asigura pregătirea reuniunii la nivel înalt a 

zonei euro, în strânsă cooperare cu președintele Comisiei. 

 

2. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro va fi desemnat de șefii de stat sau de guvern 

din zona euro în același moment în care Consiliul European își alege președintele și pentru 

aceeași durată a mandatului. Până la următoarea alegere, președintele actual al Consiliului 

European va prezida reuniunile la nivel înalt ale zonei euro.  

 

3. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro va informa în detaliu statele membre care nu 

fac parte din zona euro cu privire la pregătirea și rezultatul respectivelor reuniuni la nivel 

înalt. De asemenea, președintele va informa Parlamentul European cu privire la rezultatul 

reuniunilor la nivel înalt ale zonei euro. 
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4. Astfel cum se procedează în prezent, Eurogrupul va asigura o coordonare din ce în ce mai 

strânsă a politicilor economice și promovarea stabilității financiare. Acesta promovează 

supravegherea sporită a politicilor economice și fiscale ale statelor membre în ceea ce privește 

zona euro, cu respectarea competențelor instituțiilor UE în acest sens. Eurogrupul va pregăti, 

de asemenea, reuniunile la nivel înalt ale zonei euro și va asigura întreprinderea acțiunilor 

ulterioare acestora.  

 

5. Președintele Eurogrupului este ales în conformitate cu Protocolul nr. 14 anexat la tratate. O 

decizie cu privire la oportunitatea alegerii acestuia din rândul membrilor Eurogrupului sau a 

alegerii unui președinte cu normă întreagă care să își desfășoare activitatea la Bruxelles va fi 

luată la momentul expirării mandatului actualului deținător al funcției. Președintele reuniunii 

la nivel înalt a zonei euro va fi consultat cu privire la planul de lucru al Eurogrupului și va 

putea solicita președintelui Eurogrupului convocarea unei reuniuni a Eurogrupului, în special 

pentru pregătirea reuniunilor la nivel înalt ale zonei euro sau pentru întreprinderea de activități 

ulterioare pe baza orientărilor acestora. Se vor stabili responsabilități și linii de raportare clare 

între reuniunea la nivel înalt a zonei euro, Eurogrup și grupurile de pregătire. 

 

6. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro, președintele Comisiei și președintele 

Eurogrupului se vor reuni periodic, cel puțin o dată pe lună. Președintele BCE poate fi invitat 

să participe. Președinții agențiilor de supraveghere și directorul FESF/directorul general al 

MES pot fi invitați pe bază ad-hoc.  

 

7. Activitatea la nivel pregătitor va fi desfășurată în continuare de Grupul de lucru Eurogrup, pe 

baza expertizei furnizate de Comisie. Grupul de lucru Eurogrup pregătește, de asemenea, 

reuniunile Eurogrupului. Acesta ar trebui să beneficieze de un subgrup mai permanent alcătuit 

din supleanți/funcționari care să reprezinte miniștrii finanțelor, care să se întrunească mai des, 

funcționând sub autoritatea președintelui Grupului de lucru Eurogrup.  

 

8. Grupul de lucru Eurogrup va fi prezidat de un președinte cu normă întreagă care își va 

desfășura activitatea la Bruxelles. În principiu, acesta va fi ales odată cu președintele 

Comitetului economic și financiar. 
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9. Structurile administrative existente (de exemplu Secretariatul General al Consiliului și 

Secretariatul Comitetului economic și financiar) vor fi consolidate și vor coopera într-un mod 

bine coordonat pentru a oferi un sprijin adecvat președintelui reuniunii la nivel înalt a zonei 

euro și președintelui Eurogrupului, sub îndrumarea președintelui Comitetului economic și 

financiar/Grupului de lucru Eurogrup. Se va recurge la expertiză externă, după caz, pe bază 

ad-hoc. 

 

10. Vor fi stabilite norme și mecanisme clare pentru îmbunătățirea comunicării și asigurarea unor 

mesaje mai coerente. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro și președintele 

Eurogrupului au o responsabilitate specială în acest sens. Președintele reuniunii la nivel înalt a 

zonei euro, împreună cu președintele Comisiei sunt responsabili de comunicarea deciziilor 

reuniunii la nivel înalt, iar președintele Eurogrupului împreună cu membrul Comisiei 

însărcinat cu afaceri economice și monetare sunt responsabili pentru comunicarea deciziilor 

Eurogrupului.  

 

 

____________________
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Anexa 2 

 

Consens privind pachetul bancar 

 

1. Este nevoie în regim de urgență de măsuri pentru restabilirea încrederii în sectorul bancar 

(pachetul bancar), acestea fiind necesare în contextul consolidării controlului prudențial al 

sectorului bancar din UE. Aceste măsuri ar trebui să abordeze: 

 

a. Nevoia de a asigura finanțarea pe termen mediu a băncilor, pentru a evita o criză a 

creditelor și pentru a proteja fluxul de credit către economia reală, precum și de a 

coordona măsurile pentru atingerea obiectivului.   

 

b. Nevoia de a crește calitatea și cantitatea capitalului băncilor pentru a rezista șocurilor și 

pentru a demonstra această creștere în mod fiabil și armonizat.  

 

Finanțarea pe termen foarte scurt 

 

2. Ar fi necesare garanții cu privire la pasivele băncilor pentru a acorda un sprijin mai direct 

băncilor pentru accesarea finanțării pe termen foarte scurt (finanțarea pe termen scurt fiind 

disponibilă din partea BCE și a băncilor centrale naționale relevante), atunci când este cazul. 

Aceasta reprezintă, de asemenea, o parte esențială a strategiei de limitare a acțiunilor de 

reducere a efectului de levier.  

 

3. O simplă repetare a experienței din 2008, cu lăsarea la aprecierea deplină a fiecărui stat a 

modului de constituire a schemelor referitoare la lichidități s-ar putea dovedi o soluție 

nesatisfăcătoare în condițiile actuale ale pieții. În consecință, este necesară o abordare 

realmente coordonată la nivelul UE cu privire la criteriile de intrare, stabilirea prețurilor și 

condiții. Comisia ar trebui să examineze de urgență, împreună cu ABE, BEI, BCE opțiunile 

pentru îndeplinirea acestui obiectiv și să raporteze Comitetului economic și financiar. 
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Capitalizarea băncilor 

 

4. Obiectivul de capital: Există un acord larg cu privire la necesitatea unei rate superioare a 

capitalului de 9% din capitalul de cea mai înaltă calitate și, după estimarea evaluării de piață a 

expunerilor la datoria suverană, ambele cu începere din 30 septembrie 2011, pentru crearea 

unui tampon temporar, justificat de circumstanțe excepționale. Acest obiectiv cantitativ de 

capital va trebui atins până la 30 iunie 2012, pe baza planurilor convenite cu autoritățile de 

supraveghere naționale și coordonate de ABE. Această evaluare prudentă nu ar afecta normele 

de raportare financiară relevante. Autoritățile de supraveghere naționale, sub auspiciile ABE, 

trebuie să se asigure că planurile băncilor de consolidare a capitalului nu conduc la un efect de 

levier invers excesiv, inclusiv menținerea fluxului de credit către economia reală și ținând 

seama de nivelurile actuale de expunere a grupului, inclusiv a filialelor grupului în toate 

statele membre, fiind conștiente de necesitatea evitării presiunii nejustificate asupra acordării 

creditelor în țările-gazdă sau asupra piețelor datoriilor suverane.  

 

5. Finanțarea majorării capitalului: Băncile ar trebui să utilizeze surse de capital private, 

inclusiv prin restructurarea și convertirea datoriilor în instrumente de capitaluri proprii. 

Băncile ar trebui să fie supuse unor restricții cu privire la distribuția dividendelor și a plății de 

prime, până la atingerea obiectivului.  Dacă este necesar, guvernele naționale ar trebui să 

acorde sprijin, iar dacă acesta nu este posibil, recapitalizarea ar trebui finanțată prin 

intermediul unui împrumut din FESF în cazul țărilor din zona euro.  

 

Ajutoarele de stat 

 

6. Orice formă de sprijin public, la nivel național sau la nivelul UE, va fi supusă condițiilor 

aferente actualului cadru de ajutor de stat special pentru criză, în legătură cu care Comisia a 

indicat că va fi aplicat respectând proporționalitatea necesară, având în vedere caracterul 

sistemic al crizei. 

 

__________________ 


