
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας υπέρ του ευρώ, καθώς και ότι θα καταβάλουμε κάθε 
αναγκαία προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα της 
ευρωζώνης στο σύνολό της καθώς και των κρατών μελών της. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι 
είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση 
εντός της ζώνης του ευρώ. Από τις απαρχές της κρίσης του δημόσιου χρέους, ελήφθησαν 
σημαντικά μέτρα με στόχο τη σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ, τη μεταρρύθμιση των κανόνων 
και την εκπόνηση νέων εργαλείων σταθεροποίησης. Η ανάκαμψη στην ζώνη του ευρώ ακολουθεί 
ικανοποιητικούς ρυθμούς και το ευρώ στηρίζεται σε υγιή βασικά οικονομικά μεγέθη. Αλλά οι 
προκλήσεις που παρουσιάζονται υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα μεγαλύτερης εμβέλειας.

Σήμερα, συμφωνήσαμε όσον αφορά τα ακόλουθα μέτρα:

Ελλάδα:

1. Επικροτούμε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη σταθεροποίηση των 
δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς και τη νέα δέσμη 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης, η οποία θεσπίσθηκε πρόσφατα από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο. Είρόκειται για πρωτοφανείς, αλλά αναγκαίες προσπάθειες 
προκειμένου να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε βιώσιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης. 
Συνειδητοποιούμε τις προσπάθειες που απαιτούν τα μέτρα προσαρμογής για τους Έλληνες 
πολίτες και είμαστε βέβαιοι ότι οι θυσίες αυτές είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη 
και θα συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της χώρας.
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2. Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα και, από κοινού με το ΔΝΤ 
και την εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα, να καλύψουμε πλήρως το χρηματοδοτικό 
έλλειμμα. Η συνολική επίσημη χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 109 δισ. ευρώ. 
Το πρόγραμμα αυτό θα σχεδιασθεί, κυρίως με χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες 
προθεσμίες λήξεως, ώστε να βελτιώσει αποφασιστικά τη βιωσιμότητα του χρέους και τις 
δυνατότητες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας. Καλούμε το ΔΝΤ να συνεχίσει να 
συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος. Ως μέσο 
χρηματοδότησης σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΕδΕ) για την επόμενη εκταμίευση. Θα 
παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς την αυστηρή υλοποίηση του προγράμματος με βάση 
τακτική αξιολόγηση από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

3. Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε την προθεσμία λήξεως των μελλοντικών δανείων του ΕΕδΕ 
προς την Ελλάδα κατά το μέγιστο δυνατό διάστημα από τα ισχύοντα 7,5 έτη σε τουλάχιστον 
15 έτη και σε 30 έτη κατ’ ανώτατο όριο με περίοδο χάριτος 10 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
εξασφαλίσουμε την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος. Θα παράσχουμε δάνεια 
του ΕΕδΕ με επιτόκια δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του Μηχανισμού για τη στήριξη 
του ισοζυγίου πληρωμών (επί του παρόντος περ. 3,5%), ώστε να πλησιάσουμε το κόστος 
χρηματοδότησης του ΕΕδΕ, χωρίς να κατέλθουμε κάτω από αυτό. Αποφασίσαμε επίσης να 
παρατείνουμε σημαντικά τις προθεσμίες λήξεως του υπάρχοντος ελληνικού μηχανισμού. Η 
πρωτοβουλία αυτή θα συνοδεύεται από μηχανισμό που διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα για 
την εκτέλεση του προγράμματος.

4. Ζητούμε την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής οικονομικής μεγέθυνσης και 
επενδύσεων στην Ελλάδα. Επικροτούμε την απόφαση της Επιτροπής να συστήσει ειδική 
ομάδα η οποία θα συνεργασθεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διοχετευθούν οι πόροι 
των διαρθρωτικών ταμείων προς την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική μεγέθυνση, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατάρτιση. Θα κινητοποιήσουμε πόρους και θεσμούς 
της ΕΕ, όπως η ΕΤΕπ, προς τον σκοπό αυτό και θα δώσουμε νέα ώθηση στην ελληνική 
οικονομία. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν αμέσως όλους τους 
απαραίτητους πόρους προκειμένου να παράσχουν έκτακτη τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για 
να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τη σχετική 
πρόοδο τον Οκτώβριο.

5. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επιδείξει προθυμία να υποστηρίξει την Ελλάδα εθελοντικά 
αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες προς περαιτέρω ενίσχυση της γενικής βιωσιμότητας. Η 
καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 δισ. ευρώ1. Η πιστωτική ενίσχυση 
θα παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις 
πράξεις εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Εν ανάγκη θα παράσχουμε 
επαρκείς πόρους για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Λαμβανομένου υπόψη του κόστους της πιστωτικής ενίσχυσης για την περίοδο 2011-2014. 
Επιπλέον, ένα πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους θα συνεισφέρει κατά 12,6 δισ. ευρώ, με 
αποτέλεσμα το σύνολο να ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ. Εια την περίοδο 2011-2019 η συνολική 
καθαρή συμβολή από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 106 δισ. ευρώ.
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6. Όσον αφορά τη γενική προσέγγισή μας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην 
ευρωζώνη, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι η περίπτωση της Ελλάδας απαιτεί μια 
λύση έκτακτου και μοναδικού χαρακτήρα.

7. Όλες οι άλλες χώρες της ευρωζώνης επαναλαμβάνουν επισήμως την ακράδαντη 
αποφασιστικότητά τους να τιμήσουν πλήρως την οικεία κρατική υπογραφή τους, καθώς και 
όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ υποστηρίζουν 
πλήρως την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών 
τους συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας 
στο σύνολο της ευρωζώνης.

Εργαλεία σταθεροποίησης:

8. Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΕδΕ και του ΕΜΣ και να 
αντιμετωπιστεί ενδεχόμενος κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης, συμφωνούμε να αυξηθεί η 
ευελιξία τους με επιβολή κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα:

να δρουν βάσει προληπτικού προγράμματος·

να χρηματοδοτούν την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της 
χορήγησης δανείων σε κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων και σε χώρες που δεν υπάγονται σε 
πρόγραμμα·

να παρεμβαίνει στις δευτερεύουσες αγορές βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ που αναγνωρίζει 
την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά και κινδύνων για 
τη δημοσιονομική σταθερότητα και βάσει απόφασης με αμοιβαία συμφωνία των 
κρατών μελών του ΕΕδΕ/ΕΜΣ, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της κρίσης.

Θα δρομολογήσουμε τις αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών το 
συντομότερο δυνατόν.

9. Κατά περίπτωση, θα τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία παροχής ασφάλειας ούτως ώστε να 
καλύπτεται ο κίνδυνος που προκύπτει για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης από τις εγγυήσεις 
τους προς το ΕΕδΕ.

Δημοσιονομική εξυγίανση και μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ:

10. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις χώρες που υπάγονται σε 
προγράμματα έως ότου ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, με την προϋπόθεση ότι θα 
εφαρμόσουν επιτυχώς τα προγράμματα αυτά. Δεχόμαστε με ικανοποίηση την 
αποφασιστικότητα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας για την αυστηρή εφαρμογή των 
προγραμμάτων τους και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για την επιτυχία αυτών 
των προγραμμάτων. Τα επιτόκια δανεισμού και οι προθεσμίες λήξεως του ΕΕδΕ επί των 
οποίων συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα ισχύσουν επίσης για την Πορτογαλία και την 
Ιρλανδία. Εν προκειμένω, σημειώνουμε ότι η Ιρλανδία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει 
εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την κοινή ενοποιημένη 
βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και στις διαρθρωμένες συζητήσεις για θέματα 
φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμφώνου για το ευρώ+.
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11. Όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα τηρήσουν αυστηρά τους συμπεφωνημένους 
δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε όλες τις χώρες εκτός από 
τις υπαγόμενες σε πρόγραμμα θα μειωθούν κάτω από 3% ως το 2013 το αργότερο. Στο 
πλαίσιο αυτό, δεχόμαστε με ικανοποίηση τη δημοσιονομική δέσμη που παρουσίασε 
πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση, βάσει της οποίας θα μπορέσει να μειώσει το έλλειμμα κάτω 
από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Εκφράζουμε επίσης 
την ικανοποίησή μας για τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε να πραγματοποιήσει η 
Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματοοικονομικό και διαρθρωτικό τομέα. Εν συνεχεία των 
αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής των τραπεζών, τα κράτη μέλη θα παράσχουν δίκτυα 
ασφαλείας στις τράπεζες όταν χρειάζεται.

12. Θα υλοποιήσουμε τις συστάσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο σχετικά με μεταρρυθμίσεις για 
την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης. Καλούμε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων να ενδυναμώσουν τις συνέργειες μεταξύ δανειοδοτικών προγραμμάτων 
και κεφαλαίων της ΕΕ σε όλες τις υπαγόμενες σε προγράμματα συνδρομής ΕΕ/ΔΝΤ χώρες. 
Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης κεφαλαίων της 
ΕΕ ώστε να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω 
προσωρινής αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης.

Οικονομική διακυβέρνηση:

13. Ζητάμε την ταχεία οριστικοποίηση της νομοθετικής δέσμης και την ενίσχυση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το νέο πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας. Τα μέλη της 
ευρωζώνης θα στηρίξουν πλήρως της προσπάθειες της πολωνικής Προεδρίας για την 
επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τους κανόνες ψηφοφορίας 
στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου.

14. Δεσμευόμαστε να εισαγάγουμε ως το τέλος του 2012 εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια όπως 
προβλέπεται στην οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια.

15. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί η εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ λαμβανομένων υπόψη των 
πρόσφατων σχετικών προτάσεων της Επιτροπής και αναμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής 
για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

16. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή διαβούλευση με τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να υποβάλει ως τον Οκτώβριο 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη 
διαχείριση κρίσεων στην ευρωζώνη.
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COUNCIL OF 
THE EUROPEAN UNION

Brussels, 21 July 2011

STATEMENT BY THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF THE EURO AREA
AND EU INSTITUTIONS

We reaffirm our commitment to the euro and to do whatever is needed to ensure the financial 
stability of the euro area as a whole and its Member States. We also reaffirm our determination to 
reinforce convergence, competitiveness and governance in the euro area. Since the beginning of the 
sovereign debt crisis, important measures have been taken to stabilize the euro area, reform the 
rules and develop new stabilization tools. The recovery in the euro area is well on track and the euro 
is based on sound economic fundamentals. But the challenges at hand have shown the need for 
more far reaching measures.

Today, we agreed on the following measures:

Greece:

1. We welcome the measures undertaken by the Greek government to stabilize public finances 
and reform the economy as well as the new package of measures including privatisation 
recently adopted by the Greek Parliament. These are unprecedented, but necessary, efforts to 
bring the Greek economy back on a sustainable growth path. We are conscious of the efforts 
that the adjustment measures entail for the Greek citizens, and are convinced that these 
sacrifices are indispensable for economic recovery and will contribute to the future stability 
and welfare of the country.



2. We agree to support a new programme for Greece and, together with the IMF and the 
voluntary contribution of the private sector, to fully cover the financing gap. The total official 
financing will amount to an estimated 109 billion euro. This programme will be designed, 
notably through lower interest rates and extended maturities, to decisively improve the debt 
sustainability and refinancing profile of Greece. We call on the IMF to continue to contribute 
to the financing of the new Greek programme. We intend to use the EFSF as the financing 
vehicle for the next disbursement. We will monitor very closely the strict implementation of 
the programme based on the regular assessment by the Commission in liaison with the ECB 
and the IMF.

3. We have decided to lengthen the maturity of future EFSF loans to Greece to the maximum 
extent possible from the current 7.5 years to a minimum of 15 years and up to 30 years with a 
grace period of 10 years. In this context, we will ensure adequate post programme monitoring. 
We will provide EFSF loans at lending rates equivalent to those of the Balance of Payments 
facility (currently approx. 3.5%), close to, without going below, the EFSF funding cost. We 
also decided to extend substantially the maturities of the existing Greek facility. This will be 
accompanied by a mechanism which ensures appropriate incentives to implement the 
programme.

4. We call for a comprehensive strategy for growth and investment in Greece. We welcome the 
Commission’s decision to create a Task Force which will work with the Greek authorities to 
target the structural funds on competitiveness and growth, job creation and training. We will 
mobilise EU funds and institutions such as the EIB towards this goal and relaunch the Greek 
economy. Member States and the Commission will immediately mobilize all resources 
necessary in order to provide exceptional technical assistance to help Greece implement its 
reforms. The Commission will report on progress in this respect in October.

5. The financial sector has indicated its willingness to support Greece on a voluntary basis 
through a menu of options further strengthening overall sustainability. The net contribution of 
the private sector is estimated at 37 billion euro.1 Credit enhancement will be provided to 
underpin the quality of collateral so as to allow its continued use for access to Eurosystem 
liquidity operations by Greek banks. We will provide adequate resources to recapitalise Greek 
banks if needed.

Taking into account the cost of credit enhancement for the period 2011-2014. In addition, a 
debt buy back programme will contribute to 12.6 billion euro, bringing the total to 50 billion 
euro. For the period 2011-2019, the total net contribution of the private sector involvement is 
estimated at 106 billion euro.



Private sector involvement:

6. As far as our general approach to private sector involvement in the euro area is concerned, we 
would like to make it clear that Greece requires an exceptional and unique solution.

7. All other euro countries solemnly reaffirm their inflexible determination to honour fully their 
own individual sovereign signature and all their commitments to sustainable fiscal conditions 
and structural reforms. The euro area Heads of State or Government fully support this 
determination as the credibility of all their sovereign signatures is a decisive element for 
ensuring financial stability in the euro area as a whole.

Stabilization tools:

8. To improve the effectiveness of the EFSF and of the ESM and address contagion, we agree to 
increase their flexibility linked to appropriate conditionality, allowing them to:

act on the basis of a precautionary programme;

finance recapitalisation of financial institutions through loans to governments including 
in non programme countries ;

intervene in the secondary markets on the basis of an ECB analysis recognizing the 
existence of exceptional financial market circumstances and risks to financial stability 
and on the basis of a decision by mutual agreement of the EFSF/ESM Member States, 
to avoid contagion.

We will initiate the necessary procedures for the implementation of these decisions as soon as 
possible.

9. Where appropriate, a collateral arrangement will be put in place so as to cover the risk arising 
to euro area Member States from their guarantees to the EFSF.

Fiscal consolidation and growth in the euro area:

10. We are determined to continue to provide support to countries under programmes until they 
have regained market access, provided they successfully implement those programmes. We 
welcome Ireland and Portugal's resolve to strictly implement their programmes and reiterate 
our strong commitment to the success of these programmes. The EFSF lending rates and 
maturities we agreed upon for Greece will be applied also for Portugal and Ireland. In this 
context, we note Ireland's willingness to participate constructively in the discussions on the 
Common Consolidated Corporate Tax Base draft directive (CCCTB) and in the structured 
discussions on tax policy issues in the framework of the Euro+ Pact framework.



11. All euro area Member States will adhere strictly to the agreed fiscal targets, improve 
competitiveness and address macro-economic imbalances. Public deficits in all countries 
except those under a programme will be brought below 3% by 2013 at the latest. In this 
context, we welcome the budgetary package recently presented by the Italian government 
which will enable it to bring the deficit below 3% in 2012 and to achieve balance budget in 
2014. We also welcome the ambitious reforms undertaken by Spain in the fiscal, financial and 
structural area. As a follow up to the results of bank stress tests, Member States will provide 
backstops to banks as appropriate.

12. We will implement the recommendations adopted in June for reforms that will enhance our 
growth. We invite the Commission and the EIB to enhance the synergies between loan 
programmes and EU funds in all countries under EU/IMF assistance. We support all efforts to 
improve their capacity to absorb EU funds in order to stimulate growth and employment, 
including through a temporary increase in co-financing rates.

Economic governance:

13. We call for the rapid finalization of the legislative package on the strengthening of the 
Stability and Growth Pact and the new macro economic surveillance. Euro area members will 
fully support the Polish Presidency in order to reach agreement with the European Parliament 
on voting rules in the preventive arm of the Pact.

14. We commit to introduce by the end of 2012 national fiscal frameworks as foreseen in the 
fiscal frameworks directive.

15. We agree that reliance on external credit ratings in the EU regulatory framework should be 
reduced, taking into account the Commission's recent proposals in that direction, and we look 
forward to the Commission proposals on credit ratings agencies.

16. We invite the President of the European Council, in close consultation with the President of 
the Commission and the President of the Eurogroup, to make concrete proposals by October 
on how to improve working methods and enhance crisis management in the euro area..


