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Voornaamste resultaten van de Eurotop 

 

De euro is de hoeksteen van het Europese project van vrede, stabiliteit en welvaart. Vandaag 

hebben wij overeenstemming bereikt over een alomvattende reeks maatregelen om het vertrouwen 

te herstellen en de huidige spanningen op de financiële markten te verlichten. Deze maatregelen 

getuigen van onze onwrikbare vastbeslotenheid om samen de moeilijkheden te overwinnen en al het 

mogelijk te doen om te komen tot een sterkere economische unie, die in verhouding staat tot onze 

monetaire unie. 

 

Vandaag hebben wij overeenstemming bereikt over het volgende: 

 

1. Een akkoord waardoor de Griekse schuldquote vermindert, zodat deze voor 2020 daalt tot 

120% van het bbp. De lidstaten van de eurozone zullen bijdragen tot het pakket voor de 

betrokkenheid van de particuliere sector tot een bedrag van 30 miljard euro. De nominale 

kwijtschelding zal 50% bedragen van de notionele schuld die in handen is van particuliere 

beleggers. Een nieuw EU-IMF-meerjarenprogramma voor financiering tot 100 miljard euro 

zal voor het einde van het jaar worden ingevoerd. Het zal gepaard gaan met een aanscherping 

van de mechanismen voor toezicht op de uitvoering van de hervormingen. 
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2. De aanzienlijke uitbreiding van de middelen van de EFSF, zonder uitbreiding van de garanties 

die de faciliteit ondersteunen. Met de overeengekomen opties zullen de middelen van de 

EFSF door hefboomwerking worden uitgebreid. De hefboomwerking van beide opties zal 

verschillen naargelang de specifieke kenmerken en de marktomstandigheden, maar zou deze 

middelen kunnen vermeerderen met een factor 4 of 5, zodat deze naar verwacht ongeveer 

1 biljoen euro (ongeveer 1,4 biljoen dollar) zullen bedragen. Wij roepen de Eurogroep op de 

nadere regelingen voor de toepassing van deze afspraken in november te voltooien. Voorts zal 

worden gestreefd naar verdere samenwerking met het IMF om de middelen van de EFSF 

verder uit te breiden. 

 

3. Een alomvattend pakket maatregelen om het vertrouwen in de banksector te versterken, door 

(i) de toegang tot termijnfinanciering te vergemakkelijken via een gecoördineerde aanpak op 

Unieniveau, en (ii) de kapitaalpositie van de banken te verhogen tot 9% core tier 1 voor eind 

juni 2012. De nationale toezichthouders moeten ervoor zorgen dat de herkapitalisatieplannen 

van de banken niet leiden tot buitensporige deleveraging. 

 

4. Een ondubbelzinnige toezegging begrotingsdiscipline en structuurhervormingen met het oog 

op groei en werkgelegenheid te bespoedigen. Bijzondere inspanningen worden geleverd door 

Spanje. Italië heeft nieuwe, krachtige toezeggingen inzake structuurhervormingen gedaan. 

Portugal en Ierland zullen hun hervormingsprogramma met behulp van onze crisis-

mechanismen voortzetten. 

 

5. Aanzienlijke versterking van economische en budgettaire coördinatie en toezicht. Een reeks 

zeer specifieke maatregelen, die nog verder gaan dan het recentelijk aangenomen pakket 

inzake economische governance zal worden doorgevoerd. 

 

6. Tien maatregelen ter verbetering van de governance van de eurozone. 

 

7. Een mandaat aan de voorzitter van de Europese Raad, die in nauwe samenwerking met de 

voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de eurogroep zal nagaan welke stappen 

kunnen worden gezet om de economische Unie te versterken en met name de mogelijkheid 

van beperkte verdragswijzigingen onderzoeken. In december 2011 zal een tussentijds verslag 

worden gepresenteerd. De wijze waarop de overeengekomen maatregelen worden uitgevoerd, 

zal het voorwerp uitmaken van een verslag in maart 2012. 

 

      


