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Effekterna av finanskrisen i början av 2010 äventyrade Greklands hela ekonomi, och EU var 
oförberett på en sådan situation i ett av euroområdets medlemsstater. Artikel 143 i EUF-
fördraget definierar krismekanismerna för stater utanför euroområdet, men rättslig grund 
saknas för länder som använder euron. Under den period som följde inrättade 
medlemsstaterna steg för steg en stabilitetsmekanism för dessa länder, vilkas rättsliga grund 
faller utanför unionens primärlagstiftning. Den roll och det ansvar som vilade på Europeiska 
kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB), vilka under denna 
stabiliseringsmekanism åtog sig konkreta uppdrag, har inte förändrats. I egenskap av 
medlemmar av trojkan förhandlar de båda EU-insitutionerna tillsammans med IMF fram de 
konkreta reformåtgärder som är en förutsättning för ekonomiskt stöd.

Det råder inget tvivel om att Europeiska unionens rykte utsatts för avsevärd politisk skada på 
grund av krishanteringen. Den politiska väg man följer i programländerna, utan något samråd 
med arbetsmarknadens parter och ofta med ett mycket svagt deltagande av berörda nationella 
parlament, har haft en djupgående och allvarlig inverkan på de grundläggande sociala 
rättigheterna, såsom kollektivavtal, arbetstagarrättigheter, socialskydd, föreningsfrihet, hälsa, 
utbildning och bostäder. Detta har kritiserats hårt av Internationella arbetsorganisationen, 
Europeiska kommittén för sociala rättigheter samt Regionkommittén och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. I detta avseende har de EU-institutioner som deltar i 
trojkan agerat stick i stäv mot flera av de skyldigheter de åläggs, inte minst enligt Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och även delvis överskridit sitt 
fördragsenliga behörighetsområde.

EU förtjänar emellertid inte fullt ut detta skadade anseende, eftersom trojkan inte är ansvarig 
inför någon demokratisk instans och inte lyder under EU-fördragen. Kommissionens och 
ECB:s verksamhet utövas heller inte i enlighet med de uppdrag som definieras i fördragen.

Avsikten med detta yttrande är att inom ramen för EU-fördragen sätta det finansiella 
stödsystemet under lämplig parlamentarisk kontroll och kräva ansvarsskyldighet, samt att 
peka på behovet av en fördragsändring i syfte att inrätta ett enda finansiellt stödinstrument för 
alla medlemsstater inom gemenskapen. En möjlig lösning vore en Europeisk monetär fond.
Det är nödvändigt att omedelbart identifiera bristerna i trojkans arbetsmetoder, klargöra 
respektive ansvarsområden för de deltagande institutionerna, deras förhållande till 
eurogruppen och deras rättsliga skyldighet att verka i överensstämmelse med behovet att 
säkerställa både finansiell och social stabilitet.

Det finns fog för att påstå att om Europaparlamentet hade medverkat vid fastställandet av 
mandatet för de EU-institutioner som deltar i trojkan och ålagt dem att verka på ett sätt som 
både uppfyllde de rättsliga kraven och var politiskt användbart, hade detta bidragit till att 
mildra de negativa följder som deras rekommendationer fick. Sådan parlamentarisk 
medverkan skulle åtminstone ha kunnat ge en mer demokratisk inramning där strategierna 
kunde ha ifrågasatts och alternativa angreppssätt utforskats. Krisinsatserna kan bara uppnå 
tillbörlig legitimitet om Europaparlamentet får tillgång till den information som fortfarande 
saknas och deltar i det politiska beslutsfattandet.

Europaparlamentet måste, som det enda direktvalda europeiska organet, spela en ledande roll 
i den parlamentariska kontrollen av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), kommissionen 
och ECB, och vid behov involvera nationella parlament. Medverkan från arbetsmarknadens 
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parter i den ekonomiska dialogen måste finnas på den politiska dagordningen, vilket vore i 
full överensstämmelse med fördragen.

Om kommissionen ska delta som medlem i trojkan måste den fullt ut respektera sina 
skyldigheter enligt fördragen och undvika varje möjlig motstridighet rörande sin roll som 
”fördragens väktare”. Den måste hållas ansvarig inför Europaparlamentet genom att 
regelbundet närvara vid behörigt parlamentsutskotts möten på begäran av parlamentet eller på 
eget initiativ.

ECB:s deltagande i trojkan är enligt definitionen i ESM-avtalet ganska vag (”i samarbete med 
Europeiska kommissionen”) och väcker konstitutionella betänkligheter i förhållande till 
ECB:s oberoende, fastställt i artikel 130 i EUF-fördraget. ECB måste hållas fullständigt 
informerad under förhandlingarnas lopp, men bör inte själv vara part i dem, eftersom detta 
skulle kunna leda till en möjlig intressekonflikt.

Euroområdets förhållande till IMF bör omdefinieras, med målet att IMF gradvis fråntas sin 
direkta inblandning i lösningen av euroområdets statsskuldproblem.


