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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 2011 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ζώνη του ευρώ κατέβαλαν µεγάλες προσπάθειες τους τελευταίους 

18 µήνες για τη βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης και την υιοθέτηση νέων µέτρων συνεπεία 

της κρίσης δηµόσιου χρέους. Ωστόσο, οι εντάσεις που επικρατούν στις αγορές στη ζώνη του ευρώ 

έχουν αυξηθεί και οφείλουµε να κλιµακώσουµε τις προσπάθειές µας για να αντεπεξέλθουµε στις 

τρέχουσες προκλήσεις. Σήµερα αποφασίσαµε να προχωρήσουµε προς µια ισχυρότερη οικονοµική 

ένωση. Αυτό συνεπάγεται δράση σε δύο κατευθύνσεις: 

– ένα νέο δηµοσιονοµικό συµβόλαιο και ενισχυµένο συντονισµό σε θέµατα οικονοµικής 

πολιτικής, 

– ανάπτυξη των εργαλείων σταθεροποίησης που διαθέτουµε ώστε να αντιµετωπιστούν οι 

βραχυπρόθεσµες προκλήσεις. 
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Ενισχυµένη αρχιτεκτονική για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

 

1. Η σταθερότητα και η ακεραιότητα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά απαιτούν την ταχεία και χωρίς συµβιβασµούς εφαρµογή των 

µέτρων που έχουν ήδη συµφωνηθεί, καθώς και περαιτέρω ποιοτικές κινήσεις προς µια 

πραγµατική «ένωση δηµοσιονοµικής σταθερότητας» στη ζώνη του ευρώ. Παράλληλα µε το 

ενιαίο νόµισµα, είναι απαραίτητος ένας ισχυρός οικονοµικός πυλώνας. Θα βασίζεται στην 

ενισχυµένη διακυβέρνηση ώστε να προαχθεί η δηµοσιονοµική πειθαρχία και η βαθύτερη 

ολοκλήρωση στην εσωτερική αγορά, καθώς και η ισχυρότερη ανάπτυξη, η αυξηµένη 

ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή. Προκειµένου να πετύχουµε τον στόχο αυτό, θα 

βασιστούµε στα επιτεύγµατα των τελευταίων 18 µηνών, προσπαθώντας ταυτόχρονα να τα 

βελτιώσουµε: το ενισχυµένο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Εξαµήνου που αρχίζει τον µήνα που διανύουµε, τη νέα διαδικασία 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών και το Σύµφωνο για το Ευρώ+. 

 

2. Έχοντας κατά νου αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, και δηλώνοντας απολύτως αποφασισµένοι 

να υπερβούµε µαζί τις τρέχουσες δυσκολίες, συµφωνήσαµε σήµερα επί ενός νέου 

«δηµοσιονοµικού συµβολαίου» και σηµαντικά ενισχυµένου συντονισµού των οικονοµικών 

πολιτικών σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. 

 

3. Αυτό θα απαιτήσει µια νέα συµφωνία ανάµεσα στα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ την 

οποία θα κατοχυρώνουν κοινοί, φιλόδοξοι κανόνες που µεταφράζουν την ισχυρή πολιτική 

τους δέσµευση σε ένα νέο νοµικό πλαίσιο. 
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Ένα νέο δηµοσιονοµικό συµβόλαιο 

 

4. ∆εσµευόµαστε να θεσπίσουµε έναν νέο δηµοσιονοµικό κανόνα, ο οποίος θα περιλαµβάνει 

τα εξής στοιχεία: 

 

• Οι προϋπολογισµοί των γενικών κυβερνήσεων θα είναι ισοσκελισµένοι ή πλεονασµατικοί· 

η αρχή αυτή θα θεωρείται ότι τηρείται αν, κατά γενικό κανόνα, το ετήσιο διαρθρωτικό 

έλλειµµα δεν υπερβαίνει το 0,5% του ονοµαστικού ΑΕΠ. 

• Ένας τέτοιος κανόνας θα περιληφθεί επίσης στα εθνικά νοµικά συστήµατα των κρατών 

µελών σε συνταγµατικό ή ισοδύναµο επίπεδο. Ο κανόνας θα περιλαµβάνει αυτόµατο 

διορθωτικό µηχανισµό ο οποίος θα ενεργοποιείται σε περίπτωση απόκλισης. Θα 

καθορίζεται από το κάθε κράτος µέλος βάσει αρχών που προτείνονται από την Επιτροπή. 

Αναγνωρίζουµε τη δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου να επιβεβαιώσει τη µεταφορά του κανόνα 

αυτού σε εθνικό επίπεδο. 

• Τα κράτη µέλη θα συγκλίνουν προς το καθορισµένο για το καθένα επίπεδο αναφοράς, 

σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα που θα προταθεί από την Επιτροπή. 

• Τα κράτη µέλη που υπόκεινται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος θα υποβάλλουν 

στην Επιτροπή και το Συµβούλιο προς έγκριση πρόγραµµα οικονοµικής εταιρικής σχέσης, 

στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς οι απαραίτητες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις ώστε 

να εξασφαλιστεί η πραγµατικά διατηρήσιµη διόρθωση των υπερβολικών ελλειµµάτων. 

Η εφαρµογή του προγράµµατος, καθώς και τα σχετικά ετήσια δηµοσιονοµικά σχέδια, θα 

παρακολουθούνται από την Επιτροπή και το Συµβούλιο. 

• Θα θεσπιστεί µηχανισµός για την εκ των προτέρων υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη 

σε ό,τι αφορά τα εθνικά σχέδια έκδοσης χρεογράφων. 



 

 

   4 

   EL 

 

5. Οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος (άρθρο 126 της ΣΛΕΕ) 

θα ενισχυθούν για τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ. Μόλις η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

ένα κράτος µέλος έχει παραβιάσει το ανώτατο όριο του 3%, θα ακολουθούν αυτοµάτως 

συνέπειες, εκτός εάν αντιταχθεί ειδική πλειοψηφία των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ. 

Τα µέτρα και οι κυρώσεις που προτείνει ή εισηγείται η Επιτροπή εγκρίνονται εκτός και αν 

αντιταχθεί ειδική πλειοψηφία των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ. Ο ορισµός του 

κριτηρίου του χρέους σε όρους αριθµητικής τιµής αναφοράς για τη µείωση του χρέους 

(κανόνας του 1/20) για τα κράτη µέλη µε δηµόσιο χρέος άνω του 60% θα πρέπει να 

κατοχυρωθεί στις νέες διατάξεις. 

 

6. Θα εξετάσουµε σύντοµα τους νέους κανόνες που πρότεινε η Επιτροπή στις 23 Νοεµβρίου 

2011 σχετικά µε (i) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προσχεδίων 

προϋπολογισµού και τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος των κρατών µελών της 

ζώνης του ευρώ και (ii) την ενίσχυση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής εποπτείας των 

κρατών µελών που αντιµετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την 

δηµοσιονοµική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Καλούµε το Συµβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουν γρήγορα τους κανονισµούς αυτούς, ώστε να τεθούν 

σε ισχύ για τον προσεχή δηµοσιονοµικό κύκλο. Εντός αυτού του νέου νοµικού πλαισίου, η 

Επιτροπή θα εξετάζει ιδίως τις βασικές παραµέτρους του δηµοσιονοµικού προσανατολισµού 

των προσχεδίων προϋπολογισµού και, εφόσον χρειάζεται, θα γνωµοδοτεί επ’ αυτών. Όταν η 

Επιτροπή εντοπίζει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε το Σύµφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα ζητά αναθεώρηση του προσχεδίου προϋπολογισµού. 

 

7. Σε πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο, θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε για την εξεύρεση τρόπων 

περαιτέρω εµβάθυνσης της δηµοσιονοµικής ενοποίησης, ώστε να αντικατοπτρίζεται 

καλύτερα ο βαθµός της αλληλεξάρτησής µας. Τα ζητήµατα αυτά θα περιλαµβάνονται στην 

έκθεση που θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον Μάρτιο του 2012, 

σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωοµάδας. Στην ίδια 

έκθεση θα εξετάζονται επίσης οι σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ.  

 

Ισχυρότερος συντονισµός των πολιτικών και διακυβέρνηση 
 

8. Συµφωνούµε να χρησιµοποιήσουµε πιο ενεργά την ενισχυµένη συνεργασία επί ζητηµάτων 

που είναι ζωτικά για την εύρυθµη λειτουργία της ζώνης του ευρώ, χωρίς να υπονοµεύεται η 

εσωτερική αγορά. 
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9. ∆εσµευόµαστε να εργαστούµε προς την κατεύθυνση κοινής οικονοµικής πολιτικής. Θα 

καθιερωθεί διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι όλες οι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις της 

οικονοµικής πολιτικής που σχεδιάζονται από κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ θα συζητούνται 

και θα συντονίζονται στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, µε σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση 

βέλτιστων πρακτικών. 

 

10. Η διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ θα ενισχυθεί, όπως συµφωνήθηκε κατά τη σύνοδο για το 

ευρώ της 26ης Οκτωβρίου. Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιούνται τακτικές σύνοδοι για το 

ευρώ τουλάχιστον δις ετησίως. 

 

Ενίσχυση των εργαλείων σταθεροποίησης 

 

11. Οι πλέον µακροπρόθεσµες µεταρρυθµίσεις όπως αυτές που περιγράφηκαν ανωτέρω θα πρέπει 

να συνδυαστούν µε άµεση δράση για τη δυναµική αντιµετώπιση των τρεχουσών εντάσεων 

στις αγορές. 

 

12. Η µόχλευση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) θα 

εφαρµοστεί µε γοργούς ρυθµούς, µέσω των δύο συγκεκριµένων επιλογών που 

συµφωνήθηκαν από την Ευρωοµάδα στις 29 Νοεµβρίου. Εκφράζουµε ικανοποίηση για την 

ετοιµότητα της ΕΚΤ να ενεργήσει για λογαριασµό του ΕΤΧΣ στις συναλλαγές του στις 

αγορές. 

 

13. Συµφωνούµε να επισπευσθεί η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η Συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ µόλις επικυρωθεί από τα 

κράτη µέλη στα οποία αντιστοιχεί το 90% των κεφαλαιακών υποχρεώσεων. Κοινός µας 

στόχος είναι ο ΕΜΣ να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012. 
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14. Σε ό,τι αφορά τους χρηµατοδοτικούς πόρους, συµφωνούµε ως προς τα ακόλουθα: 

 

• το ΕΤΧΣ θα παραµείνει ενεργό στη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων που έχουν 

δροµολογηθεί έως τα µέσα του 2013, όπως προβλέπεται στη συµφωνία-πλαίσιο·  θα 

συνεχίσει να διασφαλίζει τη χρηµατοδότηση των εν εξελίξει προγραµµάτων, ανάλογα µε τις 

ανάγκες·  

• τον Μάρτιο του 2012, θα επανεξετάσουµε την επάρκεια του συνολικού ανώτατου ορίου του 

ΕΤΧΣ/ΕΜΣ, που ανέρχεται σε 500 δισεκατοµµύρια ευρώ (670 δισεκατοµµύρια δολάρια)· 

• κατά τον σταδιακό σχηµατισµό του καταβεβληµένου κεφαλαίου, είµαστε έτοιµοι να 

επιταχύνουµε τις πληρωµές κεφαλαίου, ώστε να διατηρηθεί ελάχιστη αναλογία 15% µεταξύ 

του καταβεβληµένου κεφαλαίου και του οφειλόµενου ποσού των τίτλων του ΕΜΣ και να 

διασφαλιστεί συνδυασµένη πραγµατική δανειοδοτική ικανότητα 500 δισεκατοµµυρίων 

ευρώ·  

• τα κράτη µέλη του ευρώ και τα λοιπά κράτη µέλη θα εξετάσουν και θα επιβεβαιώσουν 

εντός δεκαηµέρου τη χορήγηση στο ∆ΝΤ πρόσθετων πόρων ύψους 200 δισεκατοµµυρίων 

ευρώ (270 δισεκατοµµυρίων δολαρίων), υπό τη µορφή διµερών δανείων, ώστε να 

διασφαλιστεί η επάρκεια των πόρων του ∆ΝΤ για την αντιµετώπιση της κρίσης. 

Αναµένουµε παράλληλες συνεισφορές από τη διεθνή κοινότητα. 

 

15. Συµφωνούµε ως προς τις ακόλουθες τροποποιήσεις της συνθήκης για τον ΕΜΣ, ώστε να 

καταστεί αποτελεσµατικότερος: 

 

• Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, θα τηρήσουµε αυστηρά τις 

καθιερωµένες αρχές και πρακτικές του ∆ΝΤ. Τούτο θα αποτυπωθεί µε κατηγορηµατικό 

τρόπο στο προοίµιο της Συνθήκης. Επιβεβαιώνουµε ρητά ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν 

στις 21 Ιουλίου και στις 26/27 Οκτωβρίου σχετικά µε το ελληνικό χρέος έχουν µοναδικό και 

έκτακτο χαρακτήρα·  στους όρους όλων των νέων οµολόγων δηµοσίου σε ευρώ θα 

περιληφθούν τυποποιηµένες και πανοµοιότυπες ρήτρες συλλογικής δράσης, ώστε να 

διαφυλαχθεί η ρευστότητα της αγοράς. 

• Για να διασφαλίσουµε την ικανότητα του ΕΜΣ να λαµβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις σε 

όλες τις περιστάσεις, οι κανόνες ψηφοφορίας στο πλαίσιο του ΕΜΣ θα τροποποιηθούν 

ώστε να περιληφθεί διαδικασία εκτάκτου ανάγκης. Ο κανόνας της αµοιβαίας συµφωνίας 

θα αντικατασταθεί από ειδική πλειοψηφία 85% σε περίπτωση που η Επιτροπή και η ΕΚΤ 

καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι απαιτείται η λήψη επείγουσας απόφασης για τη χορήγηση 

χρηµατοδοτικής συνδροµής, όταν απειλείται η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 

σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ
1
·  

                                                 
1
 Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας. 
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16. Χαιρετίζουµε τα µέτρα που έλαβε η Ιταλία·  χαιρετίζουµε επίσης τη δέσµευση της νέας 

ελληνικής κυβέρνησης και των κοµµάτων που την στηρίζουν, να εφαρµόσει στο ακέραιο το 

πρόγραµµά της, καθώς και τη σηµαντική πρόοδο που έχουν επιτύχει η Ιρλανδία και η 

Πορτογαλία ως προς την εφαρµογή των προγραµµάτων τους. 

 

 

*     * 

* 

 

Ορισµένα από τα µέτρα που περιγράφονται ανωτέρω µπορούν να αποφασιστούν µέσω παράγωγου 

δικαίου. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ θεωρούν ότι τα υπόλοιπα µέτρα 

πρέπει να περιληφθούν στο πρωτογενές δίκαιο. Καθώς δεν υπήρξε οµοφωνία µεταξύ των κρατών 

µελών της ΕΕ, αποφάσισαν η έγκριση να γίνει µέσω διεθνούς συµφωνίας που θα υπογραφεί το 

αργότερο έως τον Μάρτιο. Στόχος παραµένει να ενσωµατωθούν οι διατάξεις αυτές στις Συνθήκες 

της Ένωσης όσο το δυνατόν συντοµότερα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Βουλγαρίας, 

της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ανίας, της Ουγγαρίας, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της 

Πολωνίας, της Ρουµανίας και της Σουηδίας δήλωσαν ότι ενδέχεται να συµµετάσχουν στη 

διαδικασία, αφού συµβουλευτούν τα κοινοβούλιά τους, κατά περίπτωση. 

 

 

____________________ 

 


