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Καθώς οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις αρχές του 2010 έθεσαν σε κίνδυνο 
ολόκληρη την οικονομία της Ελλάδας, η ΕΕ δεν ήταν προετοιμασμένη για μία τέτοια 
κατάσταση σε μία χώρα μέλος της ζώνης του ευρώ. Το άρθρο 143 της ΣΛΕΕ όριζε τους 
μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων για χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, αλλά για τις χώρες 
το νόμισμα των οποίων είναι το ευρώ έλειπε η νομική βάση. Το διάστημα που ακολούθησε, 
δημιουργήθηκε σταδιακά από τα κράτη μέλη ένας μηχανισμός σταθερότητας για τις χώρες 
εκείνες των οποίων η νομική βάση βρίσκεται εκτός του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ. Ο 
ρόλος και η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ, οι οποίες ανέλαβαν 
συγκεκριμένα καθήκοντα βάσει αυτού του μηχανισμού σταθερότητας, παρέμειναν 
αμετάβλητα. Ως μέλη της Τρόικας και τα δύο θεσμικά όργανα διαπραγματεύονται από κοινού 
με το ΔΝΤ τα συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα που απαιτούνται ως προϋπόθεση για την 
παροχή οικονομικής συνδρομής.
Αναμφίβολα, το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται σημαντική πολιτική ζημία λόγω 

της αντιμετώπισης της κρίσης. Οι πολιτικές επιλογές που εφαρμόζονται στις χώρες που 

έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής χωρίς καμία διαβούλευση με 

τους κοινωνικούς εταίρους και συχνά με πολύ ισχνή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εθνικών 

κοινοβουλίων είχαν σοβαρές και σε βάθος συνέπειες σε θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των εργασιακών δικαιωμάτων, 

της κοινωνικής προστασίας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της υγείας, της εκπαίδευσης 

και της στέγασης και επικρίθηκαν έντονα π.χ. από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώς και την Επιτροπή των Περιφερειών 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εν προκειμένω, τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ που συμμετέχουν στην Τρόικα ενήργησαν αντίθετα με διάφορες υποχρεώσεις που 

τους επιβάλλονται, ιδίως από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και εν μέρει 

υπερέβησαν την αρμοδιότητά τους βάσει της Συνθήκης. 

Αυτή η ζημία στο κύρος της ΕΕ, ωστόσο, δεν είναι πλήρως επάξια, διότι η Τρόικα δεν 

λογοδοτεί σε κανένα δημοκρατικό όργανο και δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις Συνθήκες της 

ΕΕ. Ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενεργούν 

σύμφωνα με τον ρόλο τους, όπως αυτός ορίζεται στις Συνθήκες.

Σκοπός της παρούσας γνωμοδότησης είναι να τεθεί το σύστημα παροχής χρηματοδοτικής 

συνδρομής υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο και λογοδοσία στο πλαίσιο των Συνθηκών της ΕΕ 

και να τονισθεί η ανάγκη τροποποίησης των Συνθηκών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

ενιαίο μέσο χρηματοδοτικής συνδρομής εντός του κοινοτικού πλαισίου για όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ. Μία πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Η 

γνωμοδότηση ζητεί να εντοπισθούν επειγόντως οι ελλείψεις στις μεθόδους εργασίας της 

Τρόικας, να αποσαφηνισθούν οι ευθύνες των οργάνων που την απαρτίζουν, οι σχέσεις τους 

με την Ευρωομάδα και η νομική τους υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με την ανάγκη να 

διασφαλίζεται τόσο δημοσιονομική όσο και κοινωνική σταθερότητα.

Αναμφισβήτητα, η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον καθορισμό της εντολής 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που συμμετέχουν στην Τρόικα και η επιβολή υποχρέωσής 

τους να λογοδοτούν εάν ενεργούν κατά τρόπο τόσο νομικά σύμφωνο όσο και πολιτικά 
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χρήσιμο θα είχε συμβάλει στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών των συστάσεών τους.

Μια τέτοια συμμετοχή του Κοινοβουλίου θα είχε προσφέρει τουλάχιστον ένα πιο 

δημοκρατικό πλαίσιο εντός του οποίου η πολιτική θα μπορούσε να αμφισβητηθεί και να 

διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι δράσης. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης 

μπορούν να αποκτήσουν την απαιτούμενη νομιμοποίηση, μόνο αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην ακόμη ελλείπουσα ενημέρωση και 

συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μόνο εκλεγμένο ευρωπαϊκό όργανο, πρέπει να 

διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του ΕΜΣ, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της ΕΚΤ, εμπλέκοντας τα εθνικά κοινοβούλια, όταν παρίσταται ανάγκη. Η 

συμμετοχή των εθνικών εταίρων στον οικονομικό διάλογο πρέπει να περιλαμβάνεται στην 

πολιτική ημερήσια διάταξη και να συνάδει πλήρως με τις Συνθήκες.

Όταν η Επιτροπή ενεργεί ως μέλος της Τρόικας, οφείλει να το πράττει σεβόμενη πλήρως την 

υποχρέωσή της βάσει των Συνθηκών, αποφεύγοντας κάθε πιθανή αντίφαση με τον ρόλο της 

ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών». Πρέπει να λογοδοτεί στο ΕΚ, εμφανιζόμενη τακτικά 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

με δική της πρωτοβουλία.

Η συμμετοχή της ΕΚΤ στην Τρόικα όπως ορίζεται στη Συνθήκη ΕΜΣ είναι μάλλον ασαφής 

(«σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή») και εγείρει συνταγματικές ανησυχίες σε 

σχέση με την ανεξαρτησία της ΕΚΤ που κατοχυρώνεται στο άρθρο 130 της ΣΛΕΕ. Η ΕΚΤ 

πρέπει να είναι πλήρως ενήμερη κατά της διάρκεια της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, 

αλλά δεν πρέπει να είναι εταίρος στις διαπραγματεύσεις, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

Η σχέση της ζώνης του ευρώ με το ΔΝΤ πρέπει να επανακαθορισθεί, στην κατεύθυνση μίας 

βαθμιαίας κατάργησης της άμεσης συμμετοχής του ΔΝΤ στην επίλυση των προβλημάτων 

δημόσιου χρέους της ζώνης του ευρώ.


