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Da virkningerne af den finansielle krise i begyndelsen af 2010 truede hele økonomien i 
Grækenland, var EU ikke forberedt på en sådan situation i et land, der er medlem af 
euroområdet. Artikel 143 i TEUF fastlagde krisemekanismer for lande uden for euroområdet, 
men retsgrundlaget manglede for lande, der har euroen som valuta. I den efterfølgende 
periode blev der trin for trin af medlemsstaterne oprettet en stabiliseringsmekanisme for disse 
lande, hvis retsgrundlag falder uden for den primære EU-ret. Rolle og ansvar for Europa-
Kommissionen og ECB, som havde konkrete opgaver i henhold til den pågældende
stabiliseringsmekanisme, har ikke ændret sig. Som medlemmer af trojkaen forhandler de to
EU-institutioner sammen med IMF om, hvilke konkrete reformforanstaltninger der kræves 
som forudsætning for finansiel bistand. Den Europæiske Unions omdømme har uden tvivl lidt 
betydelig politisk skade som følge af reaktionen på krisen. De politiske valg, der er truffet i 
programlandene uden forudgående høring af arbejdsmarkedets parter og ofte med en meget 
svag deltagelse af de berørte nationale parlamenter, har haft dybtgående og alvorlige 
konsekvenser for de grundlæggende sociale rettigheder, herunder retten til kollektive 
overenskomster, arbejdstagerrettigheder, social beskyttelse, foreningsfriheden, sundhed, 
uddannelse og boliger, og er blevet stærkt kritiseret, bl.a. af ILO, Den Europæiske Komité for 
Sociale Rettigheder, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. De 
EU- institutioner, der deltager i trojkaen, har i denne forbindelse handlet i strid med flere af 
deres forpligtelser, navnlig i henhold til det europæiske charter om grundlæggende 
rettigheder, og er til dels gået ud over deres beføjelser i henhold til traktaten.

Dette imagetab for EU er dog ikke helt fortjent, da trojkaen ikke er ansvarlig over for nogen 
demokratisk instans og ikke opererer i henhold til EU-traktaterne. Europa-Kommissionen og 
Den Europæiske Centralbank opererer heller ikke i overensstemmelse med deres roller som 
fastlagt i traktaterne.

Hensigten med denne udtalelse er at opnå, at systemet med finansiel bistand bliver undergivet 
egentlig parlamentarisk kontrol og ansvarlighed inden for rammerne af EU-traktaterne, og at 
påpege behovet for en traktatændring med henblik på at skabe et enkelt instrument til
finansiel bistand inden for Fællesskabets rammer for alle EU-medlemsstaterne. En mulig 
løsning kunne være en europæisk monetær fond. Det kræver en hurtig identifikation af 
manglerne ved trojkaens arbejdsmetoder, hvorved man får præciseret de respektive 
ansvarsområder for de deltagende institutioner, deres forbindelser med Eurogruppen og deres 
retlige forpligtelse til at handle i overensstemmelse med behovet for at sikre både finansiel og 
social stabilitet.

Hvis Europa-Parlamentet havde været inddraget i fastlæggelsen af mandatet for de EU-
institutioner, der deltager i trojkaen, og havde kunnet holde dem ansvarlige for at handle på en 
måde, som både er i overensstemmelse med lovgivningen og politisk nyttig, ville dette
formentlig have været med til at afbøde de negative konsekvenser af deres anbefalinger. En 
sådan parlamentarisk involvering ville i det mindste have givet nogle mere demokratiske
rammer for at anfægte politikken og udforske alternative handlemuligheder. Svarene på krisen 
kan kun få den nødvendige legitimitet, hvis Europa-Parlamentet får ret til at få adgang til de 
oplysninger, der stadig mangler, og til at blive inddraget i de politiske beslutningsprocesser.

Europa-Parlamentet skal som det eneste valgte europæiske organ spille en ledende rolle i den 
parlamentariske kontrol af ESM, Europa-Kommissionen og ECB, om nødvendigt under 
inddragelse af de nationale parlamenter. En inddragelse af arbejdsmarkedets parter i den 
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økonomiske dialog skal være på den politiske dagsorden og vil være i fuld overensstemmelse 
med traktaterne.

Hvis Kommissionen skal være medlem af trojkaen, skal den herved fuldt ud overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og undgå enhver mulig konflikt med rollen som 
"traktatens vogter". Den skal være ansvarlig over for Europa-Parlamentet og regelmæssigt 
give møde i Europa-Parlamentets kompetente udvalg efter anmodning fra Europa-Parlamentet 
eller på eget initiativ.

ECB’s deltagelse i trojkaen som defineret i ESM-traktaten er temmelig vag ("i samarbejde 
med Europa-Kommissionen") og giver anledning til forfatningsmæssige betænkeligheder i 
relation til ECB’s uafhængighed, som er fastslået i artikel 130 i TEUF. Det er nødvendigt at 
holde ECB fuldt orienteret under forhandlingsprocessen, men ECB bør ikke være en 
forhandlingspartner, da dette kan føre til en interessekonflikt.

Euroområdets forhold til IMF bør omdefineres med udsigten til en gradvis udfasning af IMF’s 
direkte involvering i løsningen af euroområdets statsgældsproblemer.


