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Eurohuippukokous 12.7.2015
Kokous

Eurooppa-neuvosto 12.07.2015 - 12.07.2015
U/E/UTP-tunnus

Euroryhmä 11.7.2015
Eurohuippukokouksessa 7.7.2015 sovitun mukaisesti Kreikka toimitti EVM:lle uuden tukipyynnön
kolmivuotiseksi lainaohjelmaksi 8.7.2015. Lisäksi Kreikka teki oman ehdotuksensa kattavaksi ja
yksityiskohtaiseksi uudistusohjelmaksi 9.7.2015.
Euroryhmä kokoontui lauantaina 11.7. käsittelemään instituutioiden edellisenä päivänä laatimia
arvioita Kreikan toimittamasta ennakollisten toimien listasta, jonka Kreikan parlamentti oli hyväksynyt
kokousta edeltävänä yönä. Euroryhmän kokousta oli valmisteltu aikaisemmin samana päivänä myös
virkamiestasolla euroryhmätyöryhmässä.
EVM- sopimuksen mukaisesti pyynnön ja instituutioiden tekemän arvion perusteella EVM:n
hallintoneuvosto voi tehdä periaatepäätöksen rahoitustuen myöntämisestä.
Instituutiot olivat laatineet euroryhmälle arvion. Instituutioiden mukaan Kreikan ehdotukset eivät riitä
ohjelmaksi, mutta niiden perusteella voitaisiin kuitenkin tehdä periaatepäätös ohjelmaneuvotteluiden
käynnistämisestä Kreikan kanssa.
Euroryhmän tehtävä oli päättää, voidaanko edetä EVM- sopimuksen mukaisesti periaatepäätökseen
lainamuotoisen tuen myöntämisestä, minkä jälkeen aloitettaisiin varsinaisen ohjelmadokumentaation
valmistelu.
Varsinainen
tukipäätös
tehtäisiin
EVM:n
hallintoneuvoston
(euroalueen
valtiovarainministerit) toimesta vasta sitten, kun täydellinen dokumentaatio olisi valmistunut.
Euroryhmän kokouksessa enemmistöllä euromaista oli merkittäviä epäilyksiä koskien instituutioiden
toimittaman materiaalin täsmällisyyttä (erit. velkakestävyys- ja rahoitustarvearviot), Kreikan
uudistuslistan riittävyyttä sekä yleisemmin koskien Kreikan todellista sitoutuneisuutta
uuden ohjelman toimeenpanoon.
Yhdeksän tunnin keskusteluiden jälkeen Euroryhmän kokous keskeytettiin keskiyöllä. Kokousta
päätettiin jatkaa sunnuntai-aamuna klo 11:00 Brysselin aikaa.
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Suomi katsoo, että Kreikan nyt esittämä uudistusohjelma ei vastaa lainkaan siltä edellytettyä.
Lisäksi, kun otetaan huomioon kansanäänestyksen tulos ja Kreikan tilanteen vaatimat
uudistukset, on selvää, ettei ole olemassa edellytyksiä kestävälle ohjelmalle, ja siihen
tarvittavalle omistajuudelle eikä riittävää poliittista tahtoa sellaisen täytäntöön panemiseksi.
Kestävä ratkaisu Kreikan talousongelmiin on löydettävissä vaihtoehdossa, jossa Kreikka on
väliaikaisesti rahaliiton ulkopuolella. Tässäkin vaihtoehdossa Kreikka tulee tarvitsemaan
ulkopuolista apua.
Suomi katsoo, että Kreikan ehdotus ei muodosta riittävää pohjaa periaatepäätökselle EVMohjelmaneuvottelujen aloittamiseksi.
Jatkoprosessissa voidaan tarkastella eri etenemisvaihtoehtoja.
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