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Bruxelles, 26 octombrie 2011 

 

DECLARAȚIA ȘEFILOR DE STAT SAU DE GUVERN DIN UE 

 

 

În cadrul reuniunii de azi, în conformitate cu punctul 7 din concluziile Consiliului European din 

23 octombrie privind relațiile dintre UE și zona euro, membrii Consiliului European au fost 

anunțați de președintele Van Rompuy în legătură cu stadiul pregătirilor privind reuniunea la nivel 

înalt a zonei euro care se va desfășura mai târziu în cursul zilei. 

 

Aceștia au discutat situația și au subliniat hotărârea comună de a face tot posibilul pentru a depăși 

criza și pentru a face față, prin contribuții într-un spirit de solidaritate, provocărilor cu care se 

confruntă Uniunea Europeană și zona euro. 

 

Aceștia au salutat consensul privind măsurile de restabilire a încrederii în sectorul bancar la care 

s-a ajuns în cadrul Consiliului (ECOFIN) la 22 octombrie. În consecință, au convenit asupra 

textului din anexa la prezenta declarație, sub rezerva unui acord asupra măsurilor indicate în acest 

text care fac parte dintr-un pachet mai amplu ce include deciziile care urmează să fie luate în 

cadrul reuniunii la nivel înalt de azi a zonei euro. Consiliul (ECOFIN) va finaliza lucrările și va 

adopta măsurile ulterioare necesare.  
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ANEXĂ  

 

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. 



 

SN 26/1/11 REV 1   3 
ANEXĂ     RO 

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. 

 

 

      

 


