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Toen de gevolgen van de financiële crisis begin 2010 de hele Griekse economie in gevaar 
brachten, was de EU niet voorbereid op een dergelijke situatie in een lidstaat van de eurozone. 
Artikel 143 van het VWEU bepaalde de crisismechanismen voor landen buiten de eurozone, 
maar voor lidstaten van de eurozone bestond er geen rechtsgrondslag. In de periode die 
daarop volgde, creëerden de lidstaten stap voor stap een stabilisatiemechanisme voor die 
landen waarvan de rechtsgrondslag buiten de primaire Europese wetgeving ligt. De rol en de 
verantwoordelijkheid van de Commissie en de ECB, die in het kader van dat 
stabilisatiemechanisme concrete taken op zich namen, zijn niet veranderd. Als leden van de 
trojka voeren beide Europese instellingen samen met het IMF onderhandelingen over de 
concrete hervormingsmaatregelen die nodig zijn als eerste vereiste voor financiële steun. 
Het lijdt geen twijfel dat de reputatie van de Europese Unie aanzienlijke politieke schade 
ondervindt van de reactie op de crisis. De beleidskeuzes die in de programmalanden werden 
gemaakt zonder dat de sociale partners werden geraadpleegd en vaak met bijzonder weinig 
medewerking van de nationale parlementen in kwestie, hebben een erg diepe impact nagelaten 
op de sociale grondrechten, zoals collectieve onderhandelingen, recht op werk, sociale 
bescherming, de vrijheid van vereniging, gezondheid, onderwijs en huisvesting, en werden 
sterk bekritiseerd, bijvoorbeeld door de IAO en het Europees Comité voor Sociale Rechten, 
maar ook door het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité. 
Wat dat betreft, hebben de EU-instellingen van de trojka tegen verscheidene verplichtingen in 
gehandeld die hen vooral zijn opgelegd door het Europees Handvest van de grondrechten, en 
zijn ze de bevoegdheden die ze volgens het Verdrag hebben gedeeltelijk te buiten gegaan.

De reputatieschade die de EU ondervindt, is echter niet helemaal verdiend, aangezien de 
trojka geen verantwoording schuldig is aan welke democratische instantie ook en niet in 
overeenstemming met de EU-verdragen handelt. Verder werken de Commissie en de ECB 
ook niet in overeenstemming met hun rol zoals die in de Verdragen is vastgelegd.

De bedoeling van dit advies is om ervoor te zorgen dat het systeem voor financiële steun 
onderworpen is aan adequate politieke controle en dat er naar behoren verantwoording over 
wordt afgelegd, in het kader van de EU-verdragen, en om duidelijk te maken dat er nood is 
aan een verdragswijziging om voor alle EU-lidstaten één instrument voor financiële steun 
binnen het communautaire kader te creëren. Een Europees Monetair Fonds zou een mogelijke 
oplossing kunnen zijn. De tekortkomingen in de werkmethoden van de trojka moeten 
dringend worden vastgesteld. Daardoor zouden de respectieve bevoegdheden van de 
betrokken instellingen, hun betrekkingen met de Eurogroep en hun wettelijke verplichting om 
te handelen in overeenstemming met de noodzaak om zowel financiële als sociale stabiliteit te 
garanderen, duidelijk worden.

Er kan worden gesteld dat, als het Europees Parlement betrokken was geweest bij het bepalen 
van het mandaat van de EU-instellingen die tot de trojka behoren en als die instellingen 
verantwoording schuldig waren geweest aan het Parlement voor een wettelijke en politiek 
zinvolle manier van handelen, dan zouden de negatieve gevolgen van hun aanbevelingen 
waarschijnlijk minder zwaar zijn geweest. Een dergelijke betrokkenheid van het Parlement 
zou in ieder geval gezorgd hebben voor een meer democratisch kader waarin over het beleid 
gediscussieerd had kunnen worden en alternatieve maatregelen hadden kunnen worden 
nagegaan. Reacties op de crisis kunnen enkel de vereiste legitimiteit krijgen als het Europees 
Parlement het recht heeft om tot de nog steeds ontbrekende informatie toegang te hebben en 
om betrokken te worden bij de politieke besluitvorming. 
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Het Europees Parlement moet, als het enige verkozen Europese orgaan, een belangrijke rol 
spelen in de parlementaire controle van het ESM, de Commissie en de ECB en, indien nodig, 
daar de nationale parlementen bij betrekken. De betrokkenheid van de sociale partners bij de 
economische dialoog moet op de politieke agenda worden gezet, iets wat ook volledig in 
overeenstemming met de Verdragen zou zijn.

Als de Commissie als lid van de trojka handelt, moet ze dat doen met volledige inachtneming 
van haar verplichtingen volgens de Verdragen en daarbij elke mogelijke tegenstrijdigheid met 
haar rol als "hoedster van de Verdragen" vermijden. Ze moet verantwoording afleggen aan het 
EP door regelmatig voor de bevoegde commissie van het EP te verschijnen, ofwel op vraag 
van het EP, ofwel op eigen initiatief.

De bevoegdheid van de ECB als lid van de trojka zoals die bepaald is in het ESM-verdrag, is 
nogal vaag ("in overleg met de Europese Commissie") en is, gezien de onafhankelijkheid van 
de ECB zoals die is vastgelegd in artikel 130 van het VWEU, een reden tot bezorgdheid in 
constitutioneel opzicht. De ECB moet tijdens de onderhandelingen volledig op de hoogte 
worden gehouden, maar ze zou geen onderhandelingspartner mogen zijn, omdat dat zou 
kunnen leiden tot een belangenconflict. 

De verhouding tussen de eurozone en het IMF zou opnieuw gedefinieerd moeten worden 
vanuit het standpunt dat de rechtstreekse betrokkenheid van het IMF bij het oplossen van de 
problemen met de staatsschuld in de eurozone moet worden uitgefaseerd.


