
PR\1013481DA.doc PE526.111v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Økonomi- og Valutaudvalget

2013/2277(INI)

17.12.2013

UDKAST TIL BETÆNKNING
om undersøgelsesrapport om trojkaens (Den Europæiske Centralbanks, 
Kommissionens og IMF's) rolle og aktiviteter med hensyn til programlandene 
i euroområdet
(2013/2277(INI))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc



PE526.111v01-00 2/14 PR\1013481DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE .................................................................................................................11



PR\1013481DA.doc 3/14 PE526.111v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om trojkaens (Den Europæiske Centralbanks, Kommissionens og IMF's) rolle og 
aktiviteter med hensyn til programlandene i euroområdet
(2013/2277(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 7, 
artikel 136, sammenholdt med artikel 121 og artikel 174,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 
2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i 
euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres 
finansielle stabilitet1,

– der henviser til traktaten om den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM),

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 20132,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013 om Europa-Parlamentets 
prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 20143,

– der henviser til sin beslutning af 12. juni 2013 om forberedelserne forud for Det 
Europæiske Råds møde (den 27.-28. juni 2013) - Demokratisk beslutningstagning i den 
fremtidige ØMU4, 

– der henviser til sin beslutning af 20. november 2012 med henstillinger til Kommissionen 
om rapporten fra formændene for Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen, Den 
Europæiske Centralbank og Eurogruppen "Hen imod en egentlig økonomisk og monetær 
union"5,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2011 om den finansielle, økonomiske og sociale 
krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør iværksættes6,

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om den finansielle, økonomiske og 
sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger, der bør træffes 
(midtvejsbetænkning)7,

                                               
1 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0447.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0332.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0269. 
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0430. 
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0331. 
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0376. .
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– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Budgetkontroludvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget 
om Konstitutionelle Anliggender (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at trojkaen, som består af Europa-Kommissionen, Den Europæiske 
Centralbank (ECB) og Den Internationale Valutafond (IMF), blev oprettet i henhold til en 
beslutning af 25. marts 2010 truffet af euroområdets stats- og regeringschefer for at yde 
betingede, bilaterale lån til Grækenland og har siden da også været i brug i Portugal, 
Irland og Cypern;

B. der henviser til, at Kommissionen inden for trojkaen er ansvarlig for at forhandle 
betingelserne for økonomisk bistand til medlemsstater i euroområdet under inddragelse af 
ECB og, når det er muligt, sammen med IMF, idet den økonomiske bistand i det følgende 
benævnes "EU-IMF-bistand";

C. der henviser til, at trojkaen er den grundlæggende struktur for forhandling mellem de 
officielle långivere og regeringerne i modtagerlandene samt for revidering af 
gennemførelsen af tilpasningsprogrammer; der henviser til, at de endelige beslutninger 
med hensyn til økonomisk bistand og konditionalitet træffes af Eurogruppen for den 
europæiske side;

D. der henviser til, at trojkaen og de pågældende medlemsstater også er ansvarlige for 
udarbejdelse af formelle beslutninger i Eurogruppen,

E. der henviser til, at adskillige medlemsstater uden for euroområdet allerede har modtaget 
eller modtager EU-bistand i henhold til artikel 143 i TEUF, i forbindelse med IMF;

F. der henviser til, at EU skabte adskillige ad hoc-mekanismer til at yde økonomisk bistand 
til lande i euroområdet, først gennem bilaterale lån, herunder fra flere lande uden for 
euroområdet, derefter gennem EFSF og EFSM, og endelig gennem ESM, som havde til 
formål at erstatte alle de øvrige mekanismer;

G. der henviser til, at et aftalememorandum er en aftale mellem den pågældende medlemsstat 
og trojkaen, som er resultatet af forhandlinger, og hvorved en medlemsstat påtager sig at 
udføre en række handlinger til gengæld for økonomisk bistand; der henviser til, at det er 
fastsat i ESM-traktaten, at en medlemsstat, der anmoder om bistand fra ESM, også skal 
sende en anmodning om bistand til IMF;

H. der henviser til, at det samlede beløb i økonomisk bistand i de fire programmer er uden 
sidestykke, og det samme gælder programmernes varighed og form, hvilket fører til en 
usædvanlig situation, hvor bistanden næsten udelukkende har erstattet den sædvanlige 
finansiering, der ydes af markederne;

I. der henviser til, at den økonomiske situation og den seneste udvikling i visse 
medlemsstater har skadet beskæftigelseskvaliteten, den sociale beskyttelse og 
arbejdsmiljøet;

J. der henviser til, at taskforcen for Grækenland blev oprettet for at styrke de græske 
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myndigheders kapacitet til at udforme og gennemføre strukturreformer for at forbedre den 
måde, økonomien og samfundet fungerer på, og skabe betingelserne for vedvarende 
genopretning og jobskabelse samt at fremskynde udnyttelsen af struktur- og 
samhørighedsfonde i Grækenland og at tilvejebringe ressourcer til at finansiere 
investering;

K. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 20. november 2012 opfordrer til, at der 
skal gælde høje standarder for demokratisk ansvarlighed på EU-plan for trojkaen; der 
henviser til, at en sådan ansvarlighed navnlig kræver, at trojkaen høres af Europa-
Parlamentet, inden den påbegynder sit arbejde, og er forpligtet til at aflægge regelmæssige 
rapporter til Europa-Parlamentet og underlægges Europa-Parlamentets demokratiske 
kontrol;

L. der henviser til, at programmerne på kort sigt primært skulle undgå ukontrolleret 
misligholdelse og standse spekulation i statsgælden; der henviser til, at målsætningen på 
mellemlang sigt var at sikre, at de penge, der blev udlånt, ville blive betalt tilbage, 
hvorved man ville undgå et stort økonomisk tab, som ville hvile på skatteydernes skuldre i 
de lande, som yder bistanden og garanterer midlerne; der henviser til, at dette også kræver, 
at programmet giver bæredygtig vækst og effektiv reduktion af gælden på mellemlang og 
lang sigt; der henviser til, at programmerne ikke var egnet til i vid udstrækning at rette op 
på makroøkonomiske ubalancer, som til tider var oparbejdet over årtier;

Den økonomiske situation i programlande ved krisens start

1. er af den opfattelse, at de præcise mekanismer, der udløste kriserne, var forskellige i alle 
fire medlemsstater;

2. bemærker, at forud for starten på EU-IMF-bistandsprogrammet, der blev indledt i foråret 
2010, var der en dobbelt frygt forbundet med Grækenlands offentlige finansers 
"insolvens" og "manglende bæredygtighed" som følge af den græske økonomis konstant 
faldende konkurrenceevne og årtier med uforsigtig finanspolitik, med et offentligt 
underskud, som nåede op på 15,7 % af BNP i 2009, og med en gæld i forhold til BNP, 
som var fortsat med at stige siden 2003, hvor den lå på 97,4 %, og som nåede op på 129,7 
% i 2009 og 156,9 % i 2012;

3. bemærker, at Grækenland kom ind i recession i fjerde kvartal 2008; bemærker, at landet 
oplevede seks kvartaler med negativ BNP-vækst i de syv kvartaler, der gik forud for 
aktiveringen af bistandsprogrammet; bemærker, at der er en nøje sammenhæng mellem 
stigningen i den offentlige gæld og konjunkturtilbageslaget med en stigning i den 
offentlige gæld fra 254,7 milliarder euro ved udgangen af tredje kvartal 2008 til 314,1 
milliarder euro ved udgangen af andet kvartal 2010;

4. bemærker, at den portugisiske økonomi ved starten på EU-IMF-bistandsprogrammet 
havde haft lav vækst i BNP og produktivitet i en række år, og at denne manglende vækst 
kombineret med virkningen af den globale finansielle krise havde resulteret i et stort 
underskud på de offentlige finanser og et højt gældsniveau, som drev Portugals 
refinansieringsudgifter på kapitalmarkeder til ubæredygtige niveauer; bemærker i denne 
sammenhæng, at Portugals vækst i 2007 nåede 2,4 %, dets underskud på de offentlige 
finanser 3,1 %, dets gældsniveau 62,7 % og dets underskud på betalingsbalancens løbende 
poster 10,2 % af BNP, med en arbejdsløshedsprocent på 8,1 %;
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5. bemærker, at den irske økonomi ved starten af EU-IMF-bistandsprogrammet lige havde 
været udsat for en bankkrise af hidtil usete dimensioner, hvilket fik det irske BNP til at 
falde med 6,3 % i 2009 (1,1 % i 2010) fra en positiv vækstrate på 5 % af BNP i 2007, fik 
arbejdsløsheden til at stige fra 4,7 % i 2007 til 13,7 % i 2010 og - dens mest skadelige 
virkning - resulterede i et underskud på statens betalingsbalance i 2010 på 30,6 %, i 
forhold til et overskud i 2007 (0,2 %); bemærker endvidere, at den irske økonomi i årtiet 
forud for bistandsprogrammet havde en længere periode med negative realrentesatser;

6. bemærker, at der i lang tid havde været spekulationer om ustabilitet på det systemiske plan 
i den cypriotiske økonomi ved starten af EU-IMF-bistandsprogrammet i 2013, bl.a. på 
grund af indvirkningen på cypriotiske banker af for højt gearede lokale 
ejendomsselskaber, den græske gældskrise, internationale kreditvurderingsbureauers 
nedgradering af cypriotiske statsobligationer, den manglende evne til at tilbagebetale 
offentlige udgifter fra de internationale markeder, og regeringens indledende modvilje 
mod at omstrukturere den trængte finanssektor;

EU-IMF's økonomiske bistand, indholdet af aftalememoranda og gennemførte politikker

7. bemærker, at den første aftale mellem de græske myndigheder på den ene side og EU og 
IMF på den anden blev indgået den 2. maj 2010 i de relevante aftalememoranda, der 
indeholdt konditionaliteten i politikken for EU-IMF's økonomiske bistand; bemærker 
endvidere, at efter fem revisioner og efter, at det første program ikke var tilstrækkeligt 
vellykket, måtte der vedtages et andet program i marts 2012, som er blevet revideret tre 
gange siden da;

8. bemærker, at den første aftale mellem de portugisiske myndigheder på den ene side og EU 
og IMF på den anden blev indgået den 17. maj 2011 i de relevante aftalememoranda, der 
indeholdt konditionaliteten i politikken for EU-IMF's økonomiske bistand; bemærker 
endvidere, at det portugisiske program siden da er blevet revideret regelmæssigt, hvilket 
har ført til de kombinerede ottende og niende revisioner af Portugals økonomiske 
tilpasningsprogram;

9. bemærker, at den første aftale mellem de irske myndigheder og EU og IMF blev indgået 
den 7. december 2010 i de relevante aftalememoranda, der indeholdt konditionaliteten i 
politikken for EU-IMF's bistand; bemærker endvidere, at det irske program siden da er 
blevet revideret regelmæssigt, hvilket har ført til en tolvte og endelig revision den 9. 
december 2013, som markerer den umiddelbart forestående afslutning af det irske 
program;

10. bemærker, at Cypern fremsatte den første anmodning om økonomisk bistand den 25. juni 
2012, men at forskelle i holdninger med hensyn til konditionaliteten samt det cypriotiske 
parlaments afvisning af et første udkast til program forsinkede den endelige aftale om EU-
IMF's bistandsprogram indtil henholdsvis 24. april 2013 (EU) og 15. maj 2013 (IMF), og 
30. april 2013 godkendte det cypriotiske repræsentanternes hus endelig den "nye" aftale;

11. bemærker, at IMF er den globale institution, som har til opgave at yde lande, der har 
problemer med betalingsbalancen, betinget økonomisk bistand; påpeger, at alle 
medlemsstaterne er medlemmer af IMF og derfor har ret til at anmode om bistand fra 
IMF;
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12. beklager, at EU og internationale institutioner, herunder IMF, ikke var forberedt på en 
statsgældskrise af stort omfang inden for en monetær union;

13. anerkender imidlertid, at den enormt store udfordring, som trojkaen stod over for, og som 
førte til krisen, var enestående som følge af den dårlige regulering af finansielle 
tjenesteydelser, store makroøkonomiske ubalancer og den omstændighed, at en række 
instrumenter, som f.eks. ekstern devaluering, ikke var til rådighed på grund af den 
monetære unions rammer; bemærker desuden, at tiden var ved at rinde ud, juridiske 
forhindringer skulle fjernes, frygt for en nedsmeltning af euroområdet var tydelig, der 
skulle indgås politiske aftaler, der var nedgang i verdensøkonomien, og en række lande, 
som skulle yde økonomisk bistand, havde oplevet deres egen offentlige og private gæld 
stige på foruroligende måder;

14. beklager den manglende gennemsigtighed i forhandlingerne om aftalememoranda; 
bemærker nødvendigheden af at vurdere, hvorvidt formelle dokumenter blev klart 
formidlet til de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet i god tid; bemærker 
endvidere den mulige negative indvirkning af sådanne praksisser på borgernes rettigheder 
og den politiske situation i de berørte lande;

15. beklager, at anbefalinger i aftalememoranda markerer en afvigelse fra den tankegang, der 
blev indledt i Lissabonstrategien og Europa 2020-strategierne); påpeger dog, at dette 
delvist kan forklares, selv om det ikke fuldt ud kan retfærdiggøres, af at programmer 
skulle gennemføres under betydeligt tidspres i et vanskeligt politisk miljø;

16. beklager, at programmerne for Grækenland, Irland og Portugal omfatter en række 
detaljerede forskrifter for reform af sundhedssystemer og nedskæringer; beklager, at 
programmerne ikke er underlagt Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og traktaterne, herunder artikel 168, stk. 7, i TEUF;

Den nuværende økonomiske og sociale situation

17. beklager, at uligheder i indkomstfordelingen siden 2008 er steget over gennemsnittet i de 
fire lande, og at nedskæringer i sociale ydelser og stigende arbejdsløshed øger 
fattigdomsniveauerne; 

18. fremhæver den uacceptable ungdomsarbejdsløshed i de fire medlemsstater under 
bistandsprogrammerne; fremhæver navnlig den kraftige stigning i 
ungdomsarbejdsløsheden i Grækenland, Cypern og Portugal;

19. glæder sig over programmets afslutning for Irland og programmets forventede afslutning 
for Portugal; beklager manglen på fremskridt i Grækenland til trods for, at der er foretaget 
hidtil usete reformer;

Trojkaen - den økonomiske dimension - det teoretiske grundlag og virkningen af 
beslutningerne 

20. understreger, at tilstrækkelige økonomiske modeller er nødvendige for at frembringe 
troværdige og effektive tilpasningsprogrammer; beklager, at tilstrækkelig statistik og 
tilstrækkelige oplysninger ikke altid var til rådighed; påpeger, at der i Grækenland skete 
omfattende svig i denne henseende i årene forud for etableringen af programmet;
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21. bemærker, at man med økonomisk bistand på kort sigt opnåede at undgå en ukontrolleret 
misligholdelse af statsgælden, som ville have haft yderst alvorlige økonomiske og sociale 
konsekvenser samt følgevirkninger for andre lande af et omfang, som ikke kan beregnes, 
og muligvis ville lande blive tvunget til at forlade euroområdet; bemærker endvidere, at 
der ikke er nogen garanti for, at dette vil blive undgået på lang sigt; bemærker også, at den 
økonomiske bistand og tilpasningsprogrammet i Grækenland ikke har forhindret en 
kontrolleret misligholdelse eller smittevirkning af krisen til andre medlemsstater; beklager 
den økonomiske og sociale nedgang, som blev tydelig, da de finanspolitiske og 
makroøkonomiske korrektioner blev indført;

22. bemærker, at trojkaen lige fra starten offentliggjorde omfattende dokumenter om 
diagnosen, strategien til at løse problemerne, et sæt politiske foranstaltninger sammen med 
den pågældende nationale regering og økonomiske prognoser, som alle ajourføres 
regelmæssigt;

23. beklager imidlertid, trojkaens til tider overoptimistiske antagelser, navnlig hvad angår 
vækst, men også den utilstrækkelige anerkendelse af politisk modstand mod forandring i 
visse medlemsstater; beklager, at dette også påvirkede trojkaens analyse af samspillet 
mellem finanspolitisk konsolidering og vækst; bemærker, at som følge heraf kunne 
finansielle mål ikke nås;

24. beklager, at reduktionen af de strukturelle underskud i alle programlande siden starten af 
deres respektive bistandsprogrammer endnu ikke har ført til en reduktion i den offentlige 
gæld i forhold til BNP; understreger, at den offentlige gæld i forhold til BNP i stedet for er 
steget kraftigt i alle programlande;

25. mener, at finanspolitiske multiplikatorer er vanskelige at vurdere med sikkerhed; minder i 
denne forbindelse om, at IMF indrømmede, at den havde undervurderet den 
finanspolitiske multiplikator i sine vækstprognoser forud for oktober 2012, men at 
Kommissionen i november 2012 udtalte, at fejl i prognosen ikke skyldtes 
undervurderingen af finanspolitiske multiplikatorer; påpeger, at dette udtryk for offentlig 
uenighed mellem Kommissionen og IMF ikke blev fulgt op;

26. påpeger, at mens IMF's erklærede mål i dens bistandsaktiviteter inden for rammerne af 
trojkaen er intern devaluering, har Kommissionen aldrig klart godkendt dette mål; 
bemærker, at det mål, der understreges af Kommissionen i alle fire programlande, der 
undersøges, snarere har været finanspolitisk konsolidering;

27. mener, at der har været lagt for lidt vægt på at afhjælpe den negative virkning af 
tilpasningsstrategier i programlandene;

28. understreger, at ejerskab på nationalt plan er vigtig, og at undladelse af at gennemføre 
aftalte foranstaltninger har konsekvenser for så vidt angår de forventede resultater; 

Trojkaen - den institutionelle dimension og demokratisk legitimitet

29. bemærker, at trojkaens mandat er blevet anset for at være uklart og mangle 
gennemsigtighed;

30. påpeger, at der på grund af dens ad hoc-karakter ikke er noget passende retsgrundlag for at 
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oprette trojkaen på grundlag af Unionens primære lovgivning;

31. bemærker indrømmelsen fra formanden for Eurogruppen over for Europa-Parlamentet af, 
at Eurogruppen godkendte trojkaens anbefalinger uden at overveje deres specifikke 
politiske konsekvenser;

32. noterer sig Kommissionens dobbelte rolle i trojkaen som både et organ for 
medlemsstaterne og en EU-institution; advarer om, at der derfor kan være 
interessekonflikter internt i Kommissionen mellem dens rolle i trojkaen og dens ansvar 
som traktaternes vogter, navnlig i forbindelse med politikker som f.eks. konkurrence og 
statsstøtte;

33. gør ligeledes opmærksom på en mulig interessekonflikt mellem ECB's nuværende rolle i 
trojkaen som "teknisk rådgiver" og dens stilling som kreditor i de fire medlemsstater samt 
dens mandat i henhold til traktaten;

34. bemærker, at ECB's rolle ikke er tilstrækkeligt defineret, da det er anført i ESM-traktaten, 
at Kommissionen bør arbejde "sammen med ECB", hvorved ECB's rolle reduceres til en 
rolle som leverandør af ekspertise; bemærker endvidere, at ECB's beføjelser begrænses af 
TEUF til pengepolitik, og at ECB's involvering i alle anliggender vedrørende budget-, 
finans- og strukturpolitik derfor hviler på et usikkert retsgrundlag;

35. fremhæver trojkaens generelt svage demokratiske ansvarlighed i programlande på 
nationalt plan; bemærker dog, at denne demokratiske ansvarlighed varierer landene 
imellem afhængigt af nationale lederes vilje;

36. bemærker, at der træffes formelle beslutninger af både Eurogruppen og IMF, idet en 
afgørende rolle nu er givet til ESM, da det er den organisation, der er ansvarlig for at 
træffe beslutning om økonomisk bistand, hvorved regeringer, herunder regeringerne i de 
direkte berørte medlemsstater, sættes i centrum for alle beslutninger, der træffes;

37. fremhæver, at ESM i sagens natur er mellemstatslig, er bundet af reglen om 
enstemmighed og er underlagt politisk indflydelse, der udøves af finansministre, stats- og 
regeringsledere samt nationale parlamenter;

Forslag og henstillinger

38. gentager sin opfordring til, at alle beslutninger vedrørende styrkelse af ØMU'en træffes på 
grundlag af traktaten om Den Europæiske Union; indtager det synspunkt, at enhver 
afvigelse fra fællesskabsmetoden og øget anvendelse af mellemstatslige aftaler vil splitte 
og svække Unionen, herunder euroområdet.

39. understreger, at ESM bør udvikle sig i retning af fællesskabsforvaltning som omhandlet i 
ESM-traktaten og kræver, at ESM gøres ansvarlig over for Europa-Parlamentet, herunder 
med hensyn til beslutninger om at yde økonomisk bistand, for at udøve demokratisk 
ansvarlighed over ESM;

40. opfordrer indtrængende til, at det på kort sigt bør overvejes at ændre ESM-traktaten for at 
gøre det muligt for et kvalificeret flertal at træffe standardbeslutninger snarere end ved 
enstemmighed, og for at gøre det muligt, at der ydes forebyggende bistand;
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41. opfordrer til inddragelse af arbejdsmarkedets parter i udformningen og gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammer, nuværende såvel som fremtidige;

42. kræver, at trojkaen gør status over den aktuelle debat om finanspolitiske multiplikatorer 
og overvejer en revision af aftalememoranda på grundlag af de seneste empiriske 
resultater;

43. er navnlig opsat på at forbedre Kommissionens ansvarlighed, når den handler som 
medlem af trojkaen; anmoder om, at Kommissionens repræsentant(er) i trojkaen bør høres 
af Europa-Parlamentet, inden de påbegynder deres arbejde, og bør være forpligtet til at 
aflægge regelmæssige rapporter til Europa-Parlamentet;

44. opfordrer til en revurdering af Eurogruppens beslutningsproces, der ændrer 
aftalememoranda med de medlemsstater, som modtager økonomisk bistand fra EU og 
IMF, til at omfatte hensigtsmæssig demokratisk ansvarlighed på både nationalt og
europæisk plan; opfordrer til, at der etableres europæiske retningslinjer for at sikre 
hensigtsmæssig demokratisk kontrol med gennemførelse af foranstaltninger på nationalt 
plan;

45. er af den opfattelse, at muligheden for en ændring af traktaten, som giver mulighed for en 
udvidelse af omfanget af den nuværende artikel 143 i TEUF til at omfatte alle 
medlemsstater i stedet for at være begrænset til medlemsstater, som ikke har euroen som 
valuta, bør undersøges; indtager tilsvarende det synspunkt, at muligheden for en ændring 
af traktaten for at skabe en europæisk valutafond inden for rammerne af Fællesskabet som 
et alternativ til IMF, også bør undersøges; mener endvidere, at andre spørgsmål, som skal 
vurderes, omfatter trojkaens nuværende institutionelle ramme, inddragelsen af ECB i 
revisionen af programmerne og obligatorisk inddragelse af IMF i programmer for 
økonomisk bistand i euroområdet som nedfældet i ESM-traktaten;

46. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Den
Europæiske Centralbank.
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BEGRUNDELSE

Betænkningens overordnede målsætning er at vurdere trojkaens funktion i de igangværende 
programmer i de fire lande: Grækenland, Portugal, Irland og Cypern. Dette omfatter følgende 
elementer, der skal undersøges: 

- trojkaens retsgrundlag, mandat og opbygning

- beslutningsprocessen i institutionerne og i relation til andre "institutioner" (f.eks. 
Eurogruppen, nationale finansministre osv.)

- demokratisk legitimitet 
- "teoretisk" grundlag for beslutninger (statistik, overslag, økonomiske forventninger 

osv.)
- Konsekvenser af trojkaens arbejde (herunder, at der ses på mulige overtrædelser, fejl 

eller forsømmelser) 

Medordførerne vil gerne understrege, at dette udkast til betænkning er et grundlag for de 
efterfølgende politiske drøftelser, delegationer til relevante medlemsstater og høringer af 
forskellige interessenter i starten af 2014. Det viser historikken og status, men det gør ikke 
noget forsøg på at drage endelige konklusioner eller fremsætte anbefalinger, som skal udledes 
efter omfattende arbejde i de kommende måneder. 

Som et første skridt blev nedenstående spørgeskema sendt ud den 22. november 2013 til 
beslutningstagere på EU-niveau (A) samt nationale regeringer i de fire berørte medlemsstater 
(B). Svarene vil blive vurderet i løbet af proceduren.

A. Spørgeskema til Europa-Kommissionen, ECB, IMF, Eurogruppen og Det 
Europæiske Råd 

UDFORMNING OG VEDTAGELSE AF PROGRAMMERNE FOR ØKONOMISK BISTAND

1. Hvem traf beslutning på vegne af Deres institution om inddragelse i programmerne for 
økonomisk bistand af henholdsvis EL, IE, PT og CY? Hvornår blev hver af disse 
beslutninger truffet?

2. Hvad var Deres rolle og funktion i henholdsvis forhandlingen og etableringen af 
programmet for økonomisk bistand, herunder definitionen af politiske målsætninger og 
hovedforanstaltninger samt deres gennemførelse i henholdsvis EL, IE, PT og CY? I 
henhold til hvilke kriterier er reformprioriteringer blevet identificeret?

3. Beskriv i detaljer antagelser og metode (navnlig med hensyn til finanspolitiske 
multiplikatorer), der er anvendt til at anslå gældsbæredygtighed i starten og i løbet af hvert 
enkelt program samt til at udforme finansielle foranstaltninger. Hvad var modus operandi, 
som førte til vedtagelse af udkast til programmer?

4. Modtog De alle de relevante oplysninger, herunder statistisk materiale, fra 
medlemsstaterne til at foretage en korrekt vurdering og udarbejde en plan for optimale 
bistandsplaner?

5. Hvor meget spillerum havde de pågældende lande til at træffe beslutning om 
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udformningen af de nødvendige foranstaltninger (konsolidering eller strukturreformer)? 
Uddyb venligst for hvert land. 

6. Fremsatte nogen af medlemsstaterne (EL, IE, PT, CY) et krav om specifikke 
foranstaltninger som del af aftalememorandummet som en forudsætning for deres 
godkendelse af aftalememorandummet? I bekræftende fald, uddyb venligst vedrørende 
disse anmodninger. 

7. Fremsatte nogen af de andre medlemsstater specifikke foranstaltninger, som skulle 
medtages i programmerne som en forudsætning for deres godkendelse af tildeling af 
økonomisk bistand? I bekræftende fald, hvem fremsatte disse, og hvad indebar de for 
hvert program?

8. I hvilken udstrækning blev Eurogruppen inddraget i den detaljerede udformning af 
programmerne? Beskriv venligst detaljeret processen i Eurogruppen, som førte til en 
beslutning om indholdet og godkendelsen af programmerne i hvert enkelt tilfælde. Gav 
Eurogruppen en skriftlig bemyndigelse til EU-forhandlerne i trojkaen, herunder bl.a. 
målsætninger og prioriteter? 

9. Hvordan og hvornår aflagde trojkaen rapport til Eurogruppen/EFC?

10. Spiller ESM en rolle i forhandlingen og etableringen af programmer for økonomisk 
bistand? I bekræftende fald, i hvor høj grad?

PROGRAMMERNES FUNKTION

11. Mener De, at alle konsolideringsforanstaltninger/strukturreformer blev ligeligt 
undgået/fordelt blandt borgerne og mellem den private og den offentlige sektor? Uddyb 
venligst. 

12. Beskriv venligst kvaliteten af samarbejdet mellem trojkainstitutionerne på stedet. Hvilken 
rolle spillede henholdsvis Kommissionen, ECB og IMF ved disse arbejder? Hvordan 
foreslås/træffes konkrete foranstaltninger eller beslutninger af trojkaen?

13. Hvad var samspillet mellem den "taskforce", som blev lanceret af Kommissionen i 2011, 
og trojkaen? 

14. Hvordan virker samarbejdet med de nationale myndigheder? I hvor stor udstrækning er de 
berørte medlemsstater involveret i beslutningsprocessen? 

15. Hvem vedtager den endelige beslutning om konkrete foranstaltninger, der skal træffes af 
den berørte medlemsstat?

16. Hvor mange gange blev repræsentanter for trojkaen hørt af nationale parlamenter? Mener 
De, at de gennemførte foranstaltninger har haft gavn af hensigtsmæssig demokratisk 
ansvarlighed og legitimitet? 

17. Blev de aftalte programmer udført korrekt og rettidigt? I benægtende fald, hvad var 
grundene hertil, og hvilke konsekvenser havde det med hensyn til programmernes 
effektivitet og virkning?
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18. Hvor mange tilfælde af manglende overholdelse af national lovgivning, som sætter 
spørgsmålstegn ved lovligheden af de beslutninger, der er en følge af 
aftalememorandummet, er De opmærksom på i hvert land? Foretog Kommissionen og 
ECB en vurdering af, om foranstaltningerne, der blev forhandlet med medlemsstaterne, 
var i overensstemmelse med EU's forpligtelser til grundlæggende rettigheder, som 
omhandlet i traktaterne?

19. Er De tilfreds med målsætningerne og de effektive resultater af programmet i hvert enkelt 
land?

20. Påvirkede eksterne faktorer, som indtraf, mens programmerne blev gennemført, 
resultaterne?

21. Hvilken virkning havde ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 472/2013 på 
gennemførelsen af programmerne? Uddyb venligst, hvordan og i hvilken udstrækning 
bestemmelserne i forordningen er blevet gennemført.

22. Hvad ville der efter Deres opfattelse være sket i programlandene, hvis EU og IMF ikke 
havde ydet økonomisk bistand?

23. [til ECB] - Mener De, at programmet for likviditetsstøtte i krisesituationer (ELA) er blevet 
korrekt gennemført i hvert enkelt land? Uddyb venligst svaret.

24. [til ECB] - Støttede alle medlemmer af ECB's Styrelsesråd alle programmer i alle lande? 
Uddyb venligst angående eventuelle afvigelser. 

25. Hvilke foranstaltninger blev der truffet for at undgå interessekonflikter mellem ECB's 
kreditorfunktion med hensyn til banksystemet i medlemsstater, der oplevede finansielle 
vanskeligheder?

26. [til ECB] - Fortrolige oplysninger, der er sivet ud til pressen, antyder, at ECB sendte breve 
til lande under programmet, hvori der krævedes reformer og pålagdes betingelser til 
gengæld for likviditetsstøtte og markedsoperationer. Blev der sendt sådanne breve? I 
bekræftende fald, til hvem, og hvad var indholdet? 

27. [til IMF] - Støttede alle medlemmer af IMF's bestyrelse alle programmer i alle lande? 
Uddyb venligst angående eventuelle afvigelser. 

28. [til Kommissionen] - Var der udsendte nationale eksperter fra det berørte land på stedet? I 
bekræftende fald, hvordan sikrede De uafhængighed? I Deres svar skal der tages hensyn 
til, at der, for så vidt angår IMF, ikke er nogen embedsmand fra det berørte land, der 
arbejder på det land.

29. I henhold til hvilke kriterier blev firmaer valgt til revision/rådgivende roller til finansielle 
institutioner i programmedlemsstater? Var der offentligt udbud? I benægtende fald, 
hvorfor ikke?

B. Spørgeskema sendt til medlemsstaterne under et program for økonomisk bistand

1. Hvis relevant, hvorfor besluttede Deres land at anmode om et program for økonomisk 
bistand?
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2. Hvad var Deres rolle og funktion i forhandlingen og etableringen af programmet for 
økonomisk bistand til Deres land?

3. Hvad var det nationale parlaments rolle i forhandlingen af aftalememorandummet? 
Hvordan præsenterede regeringen teksten for parlamentet? Hvordan vedtog parlamentet 
det endelige aftalememorandum? Deltog arbejdsmarkedets parter i drøftelsen om 
aftalememorandummet?

4. Hvor meget spillerum havde De til at træffe beslutning om udformningen af de 
nødvendige foranstaltninger (konsolidering eller strukturreformer)? Uddyb venligst. 

5. Mener De, at alle konsolideringsforanstaltninger/strukturreformer blev ligeligt 
undgået/fordelt blandt borgerne? Uddyb venligst. 

6. Beskriv venligst kvaliteten af samarbejdet mellem Deres myndigheder og 
trojkainstitutionerne på stedet. 

7. Hvilken virkning havde ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 472/2013 på 
gennemførelsen af programmerne? Anvendte De bestemmelserne i forordningen, navnlig 
artikel 7, stk. 11? I benægtende fald, hvorfor ikke?

8. Hvor mange tilfælde af manglende overholdelse af national lovgivning, som sætter 
spørgsmålstegn ved lovligheden af de beslutninger, der er en følge af 
aftalememorandummet, er De opmærksom på i Deres land?

9. Er De tilfreds med målsætningerne og de effektive resultater af programmet i Deres land?


