Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2011

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΕ

Κατά τη σηµερινή συνεδρίαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, τα
µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ενηµερώθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Van Rompuy σχετικά µε την
πορεία της προετοιµασίας της συνόδου για το ευρώ που θα πραγµατοποιηθεί αργότερα εντός
της ηµέρας.

Συζήτησαν την κατάσταση και υπογράµµισαν την κοινή τους βούληση να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την υπέρβαση της κρίσης και την αντιµετώπιση, σε πνεύµα αλληλεγγύης, των
προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ζώνη του ευρώ.

Σηµείωσαν µε ικανοποίηση τη συναίνεση επί των µέτρων αποκατάστασης της εµπιστοσύνης στον
τραπεζικό τοµέα στην οποία κατέληξε το Συµβούλιο (ECOFIN) στις 22 Οκτωβρίου. Βάσει αυτών,
συµφώνησαν επί του κειµένου που επισυνάπτεται στην παρούσα δήλωση εν αναµονή συµφωνίας
σχετικά µε τα µέτρα που αναφέρονται στο κείµενο αυτό και αποτελούν µέρος ευρύτερης δέσµης στην
οποία περιλαµβάνονται και οι αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά τη σηµερινή σύνοδο
κορυφής της ευρωζώνης. Το Συµβούλιο (ECOFIN) θα οριστικοποιήσει τις εργασίες και θα υιοθετήσει
τα απαραίτητα επακόλουθα µέτρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συµφωνία επί της δέσµης για τις τράπεζες

1.

Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στον τραπεζικό τοµέα (δέσµη για
τις τράπεζες) αποτελεί επιτακτική ανάγκη και είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της ενίσχυσης
του προληπτικού ελέγχου του τραπεζικού τοµέα της ΕΕ. Τα µέτρα αυτά πρέπει να
ανταποκρίνονται:
α.

στην ανάγκη να διασφαλιστεί η µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση των τραπεζών, µε
στόχο την αποφυγή της πιστωτικής ασφυξίας και τη διασφάλιση της ροής πιστώσεων
στην πραγµατική οικονοµία, καθώς και να υπάρξει συντονισµός των µέτρων προς τον
σκοπό αυτό·

β.

στην ανάγκη να ενισχυθούν η ποιότητα και η ποσότητα των κεφαλαίων των τραπεζών,
ώστε να αντέξουν τους κλυδωνισµούς, καθώς και να επιτευχθεί η ενίσχυση αυτή µε
αξιόπιστο και εναρµονισµένο τρόπο.

Μεσοµακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση
2.

Θα απαιτηθούν εγγυήσεις για τις υποχρεώσεις των τραπεζών ώστε να τους παρασχεθεί
αµεσότερη στήριξη για την πρόσβασή τους σε µεσοµακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση
(βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση διατίθεται από την ΕΚΤ και τις οικείες εθνικές κεντρικές
τράπεζες), όπου κρίνεται σκόπιµο. Οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν επίσης ουσιαστική
συνιστώσα της στρατηγικής για τον περιορισµό των ενεργειών αποµόχλευσης.

3.

Απλή επανάληψη της εµπειρίας του 2008, µε πλήρη εθνική διακριτική ευχέρεια ως προς τη
συγκρότηση καθεστώτων ρευστότητας, ενδέχεται να µην προσφέρει ικανοποιητική λύση υπό
τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Κατά συνέπεια, απαιτείται πραγµατικά συντονισµένη
προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, όσον αφορά τα κριτήρια εισόδου, τον καθορισµό των τιµών
και τους όρους. Η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει κατεπειγόντως µαζί µε την ΕΑΤ,
την ΕΤΕπ και την ΕΚΤ τους τρόπους επίτευξης του στόχου αυτού και να υποβάλει έκθεση
στην Ο∆Ε.
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Κεφαλαιοποίηση των τραπεζών
4.

Κεφαλαιακός στόχος: Υπάρχει ευρεία συµφωνία ως προς την απαίτηση για σηµαντική
ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψίστης ποιότητας στο 9%, µετά από λογιστική
αποτίµηση της αγοραίας αξίας της έκθεσης σε κρατικά οµόλογα, µε ισχύ από την
30ή Σεπτεµβρίου 2011, ώστε να δηµιουργηθεί προσωρινό απόθεµα ασφαλείας, το οποίο
δικαιολογούν οι εξαιρετικές περιστάσεις. Αυτός ο ποσοτικός κεφαλαιακός στόχος θα πρέπει
να επιτευχθεί έως την 30ή Ιουνίου 2012, µε βάση τα σχέδια που θα συµφωνηθούν µε τις
εθνικές εποπτικές αρχές και θα συντονιστούν από την ΕΑΤ. Αυτή η συνετή αποτίµηση δεν θα
επηρεάσει τους ισχύοντες κανόνες χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Οι εθνικές εποπτικές
αρχές, υπό την αιγίδα της ΕΑΤ, πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια των τραπεζών για
κεφαλαιακή ενίσχυση δεν θα συνεπάγονται εκτεταµένη αποµόχλευση και ότι θα διατηρούν τη
ροή πιστώσεων προς την πραγµατική οικονοµία, λαµβανοµένων υπόψη των σηµερινών
επιπέδων έκθεσης του οµίλου και των αντίστοιχων θυγατρικών στο σύνολο των κρατών
µελών, και έχοντας επίγνωση της ανάγκης να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη πίεση στην
πιστωτική επέκταση στις χώρες υποδοχής ή στις αγορές κρατικών οµολόγων.

5.

Χρηµατοδότηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης: Οι τράπεζες θα πρέπει πρωτίστως να
χρησιµοποιήσουν ιδιωτικούς κεφαλαιακούς πόρους, µεταξύ άλλων µέσω αναδιάρθρωσης και
µετατροπής του χρέους σε µετοχικούς τίτλους. Οι τράπεζες θα πρέπει να υπόκεινται σε
περιορισµούς ως προς την καταβολή µερισµάτων και πρόσθετων παροχών έως ότου
επιτευχθεί ο στόχος. Εφόσον χρειαστεί, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν
σχετική στήριξη και σε περίπτωση που αυτή δεν µπορεί να παρασχεθεί, η
ανακεφαλαιοποίηση θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µέσω δανείου του ΕΤΧΣ, εφόσον
πρόκειται για κράτη της Ευρωζώνης.

Κρατική ενίσχυση
6.

Οποιαδήποτε µορφή δηµόσιας στήριξης, είτε εθνική είτε σε επίπεδο ΕΕ, θα υπόκειται στις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο ισχύον ειδικό πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης για την
αντιµετώπιση της κρίσης, το οποίο θα εφαρµόζεται όπως ανέφερε η Επιτροπή µε την
απαιτούµενη αναλογικότητα λόγω του συστηµικού χαρακτήρα της κρίσης.
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