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РЕШЕНИЯ

СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 6 май 2009 година
за предоставяне на взаимна помощ на Румъния
(2009/458/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(3)

Съветът периодично извършва преглед на икономическата
политика на Румъния, по-специално в контекста на
ежегодния преглед на актуализираната програма за сбли
жаване на страната и на изпълнението на националната
програма за реформи, и на периодичния преглед на
постигнатия от Румъния напредък в контекста на
доклада за сближаване и на годишния доклад за
напредъка.

(4)

Очаква се външното финансиране да продължи да бъде
под сериозен натиск, тъй като постоянният, макар и
намаляващ дефицит по текущата сметка, заедно с
нуждата за удължаване на падежа на значителните крат
косрочни и дългосрочни дългове в чужда валута вероятно
няма да бъдат напълно покрити от преките чуждестранни
инвестиции и други притоци по финансовите и капита
ловите сметки през 2009—2011 г. Нуждата от външно
финансиране за периода до първото тримесечие на 2011
г. се оценява на 20 млрд. евро. Предполага се, че чуждите
банки ще подновят експозициите си в Румъния на 100 %
след предоставянето на взаимната помощ, в съответствие с
изисквания ангажимент на основните чужди банки да
поддържат експозицията си в Румъния (както бе
потвърдено в тяхното съвместно изявление от 26 март
2009 г.), докато се предполага, че 50 % от корпоративния
външен дълг към институциите майки и от външния дълг
на румънските банки ще бъдат подновени през 2009 г. За
2010 и 2011 г. всички чужди задължения с
приближаващ падеж се предполага, че ще бъдат
подновени на 100 % след падежа в съответствие с очак
ваното стабилизиране на финансовите пазари и началото
на възстановяването на основните пазари на износ на
Румъния. С изключение на достатъчно високите цели за
резервите в чуждестранна валута (над 100 % от кратко
срочния външен дълг при оставащия падеж) бяха
направени консервативни прогнози за други отливи на
капитал, като например отлив на депозити на установени
извън страната лица, намаляване на търговските кредити и
изходящи потоци от портфейлни инвестиции, за да бъдат
включени допълнителни резерви в сметките.

като взе предвид Договора за създаване на Европейскатa
общност, и по-специално член 119 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията, представена след
консултация с Икономическия и финансов комитет,

като има предвид, че:

(1)

Румънските капиталови и финансови пазари наскоро бяха
подложени на натиск вследствие на глобалното забавяне
на икономическия растеж и породената от големия
външен дефицит и бързо увеличаващия се публичен
дефицит нарастваща загриженост за румънската
икономика. Засили се и натискът върху обменния курс,
което доведе до риск за стабилността на банковия сектор.

(2)

Правителството и Националната банка на Румъния (НБР)
реагираха чрез изготвянето на всеобхватна стратегия,
която има за цел да стабилизира макроикономическите
политики и да намали сътресенията на финансовите
пазари, като тази стратегия бе изложена в писмо за
намерения, получено от Комисията на 27 април
2009 г. Основна цел на икономическата програма е нама
ляването на бюджетния дефицит от 5,4 % от БВП през
2008 г. до 5,1 % от БВП през 2009 г. и до под 3 % от
БВП до 2011 г. С цел да се постигне по устойчив начин
намаляване на бюджетния дефицит ще бъдат предприети
мерки за подобряване на бюджетната стратегия и
бюджетния процес. Тази икономическа програма, и поспециално бюджетните цели ще бъдат отразени в прави
телствения бюджет, както и в програмата за сближаване.
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(5)
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Румънските органи поискаха значителна финансова помощ
от ЕС и от други международни финансови институции,
за да поддържат устойчивостта на платежния баланс и да
постигнат разумно равнище на валутните резерви.
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Общността предоставя взаимна помощ на Румъния.
Член 2

(6)

Платежният баланс на Румъния е изправен пред сериозна
опасност, което дава основание за спешното предоставяне
на взаимна помощ от Общността. Също така, с оглед
спешността на въпроса, е наложително да се предостави
изключение от шестседмичния срок, посочен в параграф I,
точка 3 от Протокола за ролята на националните
парламенти в Европейския съюз, приложен към
Договора за Европейския съюз и към договорите за
създаване на Европейските общности,

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2009 година.
За Съвета
Председател
V. TOŠOVSKÝ

