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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) 
όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
δημοσιονομικής προσαρμογής
(2013/2277 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 7, το άρθρο 136 σε συνδυασμό με το άρθρο 121, και το άρθρο 174,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα1,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ΕΜΣ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων 
του 20132,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τις προτεραιότητες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 20143,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-
28 Ιουνίου 2013) – Δημοκρατική διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2012, που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας 
«Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, 
οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και 

                                               
1 ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0447.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0332.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0269.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0430.
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πρωτοβουλίες1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τρόικα, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), αποτελεί απόρροια της απόφασης της 25ης Μαρτίου 2010 
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ζώνης του ευρώ προκειμένου να 
χορηγηθούν διμερή δάνεια υπό όρους στην Ελλάδα και έχει έκτοτε αναπτύξει τη δράση 
της και στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της Τρόικας, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη 
διαπραγμάτευση των όρων για τη χρηματοδοτική συνδρομή των κρατών μελών της ζώνης 
του ευρώ «σε συνεργασία με την ΕΚΤ» και «εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ», 
χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται εφεξής ως «συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τρόικα είναι το βασικό όργανο για τις διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των επίσημων δανειστών και των κυβερνήσεων των δανειζομένων χωρών, καθώς 
και για την επανεξέταση της εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από την ευρωπαϊκή πλευρά, οι τελικές αποφάσεις όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνδρομή και τους όρους υπό τους οποίους αυτή χορηγείται λαμβάνονται 
από την Ευρωομάδα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τρόικα μαζί με το οικείο κράτος μέλος είναι επίσης υπεύθυνοι 
για την προπαρασκευή των επίσημων αποφάσεων της Ευρωομάδας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν ήδη λάβει ή 
λαμβάνουν συνδρομή από την ΕΕ δυνάμει του άρθρου 143 της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με 
το ΔΝΤ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δημιούργησε αρκετούς ad hoc μηχανισμούς για την παροχή 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της ζώνης του ευρώ, αρχικά, μέσω της χορήγησης 
διμερών δανείων, μεταξύ άλλων και από πολλές χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, στη 
συνέχεια, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) 
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ) και, 
τέλος, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος αποσκοπούσε 
στην αντικατάσταση όλων των άλλων μηχανισμών·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0331.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0376.
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) είναι μια συμφωνία μεταξύ του 
οικείου κράτους μέλους και της Τρόικας, η οποία είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων 
και με την οποία το κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να φέρει εις πέρας μια 
σειρά ενεργειών σε αντάλλαγμα χρηματοδοτική συνδρομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ προβλέπεται ότι ένα κράτος μέλος που αιτείται συνδρομή από τον 
ΕΜΣ θα πρέπει επίσης να απευθύνει αίτημα παροχής συνδρομής στο ΔΝΤ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής για τα τέσσερα 
προγράμματα είναι πρωτοφανές, όπως είναι και η διάρκεια και η δομή των 
προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια ασυνήθιστη κατάσταση στην οποία 
η συνδρομή έχει αντικαταστήσει σχεδόν αποκλειστικά τη συνήθη χρηματοδότηση από τις 
αγορές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση και οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν διακυβεύσει την ποιότητα της απασχόλησης, την κοινωνική προστασία 
και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα δράσης για την Ελλάδα συστάθηκε για να ενισχύσει την 
ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να σχεδιάζει και να εφαρμόζει διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας, και 
για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας, καθώς και για να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα και να παράσχει 
κρίσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2012, το Κοινοβούλιο 
ζητεί να εφαρμοστούν στην Τρόικα υψηλά πρότυπα δημοκρατικής λογοδοσίας σε επίπεδο 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν λόγω υποχρέωση λογοδοσίας, η 
Τρόικα οφείλει να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων της και υπόκειται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθώς και σε δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους αυτού·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βραχυπρόθεσμα, πρώτιστος στόχος των προγραμμάτων ήταν να 
αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και να τεθεί τέρμα στην κερδοσκοπία σχετικά με 
το δημόσιο χρέος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος ήταν να 
διασφαλιστεί η επιστροφή των χρημάτων που είχαν χορηγηθεί μέσω δανείων, 
αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια οικονομική ζημία μεγάλης έκτασης την οποία θα 
επωμίζονταν οι φορολογούμενοι των χωρών που παρέχουν τη συνδρομή και εγγυώνται τα 
κεφάλαια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς τούτο, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να επιτύχει 
βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεσματική μείωση του χρέους τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα δεν ήταν κατάλληλα για να 
διορθώσουν πλήρως τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που είχαν συσσωρευτεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις επί δεκαετίες·

Η οικονομική κατάσταση των χωρών που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα στην αρχή της 
κρίσης

1. θεωρεί ότι οι συνθήκες που πυροδότησαν την κρίση διέφεραν και στα τέσσερα κράτη 
μέλη·
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2. επισημαίνει ότι, πριν από την έναρξη του προγράμματος συνδρομής ΕΕ-ΔΝΤ, το οποίο 
δρομολογήθηκε την άνοιξη του 2010, υπήρχε ένας διττός φόβος που αφορούσε την 
«αφερεγγυότητα» και τη «μη βιωσιμότητα» των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας ως 
αποτέλεσμα της συνεχώς μειούμενης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και 
της απερίσκεπτης δημοσιονομικής πολιτικής δεκαετιών, με το δημόσιο έλλειμμα να 
αγγίζει το 15,7% του ΑΕΠ το 2009 και τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να συνεχίζει την 
ανοδική πορεία του από το 2003, όταν είχε διαμορφωθεί στο 97,4%, αγγίζοντας το 
129,7% το 2009 και το 156,9% το 2012·

3. επισημαίνει ότι η Ελλάδα εισήλθε σε περίοδο ύφεσης το τέταρτο τρίμηνο του 2008· 
σημειώνει ότι συνέπεια των έξι τριμήνων αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ που 
βίωσε η χώρα ήταν η ενεργοποίηση, κατά το έβδομο, του προγράμματος παροχής 
συνδρομής· σημειώνει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της αύξησης του δημόσιου χρέους 
και της κυκλικής ύφεσης, δεδομένου ότι το δημόσιο χρέος είχε αυξηθεί από 254,7 
δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2008 σε 314,1 δισεκατομμύρια
ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2010·

4. επισημαίνει ότι , κατά την έναρξη του προγράμματος συνδρομής ΕΕ-ΔΝΤ, η πορτογαλική 
οικονομία έπασχε από χαμηλή αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας επί σειρά 
ετών, και ότι η εν λόγω έλλειψη ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δημιούργησαν μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και 
υψηλό επίπεδο χρέους, αυξάνοντας το κόστος αναχρηματοδότησης της Πορτογαλίας στις 
αγορές κεφαλαίων σε μη βιώσιμα επίπεδα· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι, το 2007 ο 
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Πορτογαλίας ανήλθε στο 2,4%, το δημοσιονομικό της 
έλλειμμα στο 3,1%, το επίπεδο του χρέους της στο 62,7% και το έλλειμμα τρεχουσών 
συναλλαγών στο 10,2 % του ΑΕΠ, ενώ το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 8,1%·

5. επισημαίνει ότι, κατά την έναρξη του προγράμματος συνδρομής ΕΕ-ΔΝΤ, η ιρλανδική 
οικονομία είχε μόλις υποστεί τραπεζική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων, η οποία είχε 
προκαλέσει μείωση του ιρλανδικού ΑΕΠ κατά 6,3 % το 2009 (1,1 % το 2010) έναντι 
θετικού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης της τάξης του 5% του ΑΕΠ το 2007, αύξηση 
της ανεργίας από 4,7% το 2007 σε 13,7% το 2010, και - το σοβαρότερο - έλλειμμα στο 
ισοζύγιο των κρατικών δαπανών 30,6% το 2010 έναντι πλεονάσματος το 2007 (0,2%)· 
σημειώνει περαιτέρω σχετικά ότι, κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε του προγράμματος 
συνδρομής, η ιρλανδική οικονομία βίωσε μια παρατεταμένη περίοδο αρνητικών 
πραγματικών επιτοκίων· 

6. επισημαίνει ότι, κατά την έναρξη του προγράμματος συνδρομής ΕΕ-ΔΝΤ το 2013, 
κυκλοφορούσαν ήδη από καιρό εικασίες σχετικά με τη συστημική αστάθεια της 
κυπριακής οικονομίας, οι οποίες βασίζονταν, μεταξύ άλλων, στην έκθεση των κυπριακών 
τραπεζών σε τοπικές κτηματικές εταιρείες με υψηλό δείκτη μόχλευσης, στην ελληνική 
κρίση χρέους, στην υποβάθμιση των κρατικών κυπριακών ομολόγων από τους διεθνείς 
οίκους αξιολόγησης, στην αδυναμία κάλυψης των δημοσίων δαπανών από τις διεθνείς 
αγορές και στην αρχική απροθυμία της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του 
προβληματικού χρηματοπιστωτικού τομέα·

Χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, περιεχόμενο των μνημονίων συνεννόησης και των 
πολιτικών που εφαρμόζονται
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7. επισημαίνει ότι η αρχική συμφωνία μεταξύ των ελληνικών αρχών, αφενός, και της ΕΕ και 
του ΔΝΤ, αφετέρου, εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 2010 στα σχετικά μνημόνια συνεννόησης 
που περιέχουν τις προϋποθέσεις πολιτικής για τη χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ· 
επισημαίνει ακόμη ότι, έπειτα από πέντε επανεξετάσεις και την ανεπαρκή επιτυχία του 
πρώτου προγράμματος, κρίθηκε απαραίτητη η έγκριση δεύτερου προγράμματος τον 
Μάρτιο του 2012, το οποίο έχει επανεξετασθεί έκτοτε τρεις φορές·

8. επισημαίνει ότι η αρχική συμφωνία μεταξύ των πορτογαλικών αρχών, αφενός, και της ΕΕ 
και του ΔΝΤ, αφετέρου, εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου 2011 στα σχετικά μνημόνια 
συνεννόησης που περιέχουν τις προϋποθέσεις πολιτικής για τη χρηματοδοτική συνδρομή 
ΕΕ-ΔΝΤ· σημειώνει περαιτέρω ότι το πορτογαλικό πρόγραμμα έκτοτε επανεξετάζεται 
τακτικά, καταλήγοντας στη συνδυασμένη όγδοη και ένατη ανά τρίμηνο επανεξέταση του 
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Πορτογαλίας·

9. επισημαίνει ότι η αρχική συμφωνία μεταξύ των ιρλανδικών αρχών, αφενός, και της ΕΕ 
και του ΔΝΤ, αφετέρου, εγκρίθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 στα σχετικά μνημόνια 
συνεννόησης που περιέχουν τις προϋποθέσεις πολιτικής για τη χρηματοδοτική συνδρομή 
ΕΕ-ΔΝΤ· σημειώνει ακόμη ότι το ιρλανδικό πρόγραμμα έχει έκτοτε επανεξετασθεί σε 
τακτικά διαστήματα, καταλήγοντας στη δωδέκατη και τελική επανεξέταση στις 9 
Δεκεμβρίου 2013 που σηματοδότησε την επικείμενη ολοκλήρωση του ιρλανδικού 
προγράμματος·

10. επισημαίνει ότι η Κύπρος υπέβαλε μεν την αρχική αίτηση παροχής χρηματοδοτικής 
συνδρομής στις 25 Ιουνίου 2012, αλλά ότι οι διαφορετικές θέσεις των μερών όσον αφορά 
τις προϋποθέσεις, καθώς και η απόρριψη ενός αρχικού σχεδίου προγράμματος από το 
κυπριακό κοινοβούλιο, καθυστέρησαν τη σύναψη της τελικής συμφωνίας για το 
πρόγραμμα συνδρομής ΕΕ-ΔΝΤ μέχρι τις 24 Απριλίου (ΕΕ) και τις 15 Μαΐου 2013 
(ΔΝΤ), αντίστοιχα, και στις 30 Απριλίου 2013 η κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων 
ενέκρινε τελικά τη «νέα» συμφωνία·

11. επισημαίνει ότι το ΔΝΤ είναι ο παγκόσμιος οργανισμός που είναι επιφορτισμένος να 
παρέχει στα κράτη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ισοζυγίου κρατικών δαπανών 
χρηματοδοτική συνδρομή υπό όρους· επισημαίνει το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη είναι 
μέλη του ΔΝΤ και έχουν, ως εκ τούτου, το δικαίωμα να ζητούν τη συνδρομή του·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ και οι διεθνείς οργανισμοί, 
περιλαμβανομένου του ΔΝΤ, βρέθηκαν απροετοίμαστοι για μια κρίση δημόσιου χρέους 
μεγάλης εμβέλειας στο πλαίσιο μιας νομισματικής ένωσης·

13. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η τεράστια πρόκληση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η 
Τρόικα και η οποία οδήγησε στην κρίση ήταν μοναδική λόγω της ανεπαρκούς ρύθμισης 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών και 
του γεγονότος ότι ορισμένα μέσα, όπως η εξωτερική υποτίμηση, δεν ήταν διαθέσιμα λόγω 
των περιορισμών της νομισματικής ένωσης· επισημαίνει, εξάλλου, ότι δεν υπήρχαν 
χρονικά περιθώρια, τα νομικά εμπόδια έπρεπε να υπερκεραστούν, ο φόβος της 
κατάρρευσης της ζώνης του ευρώ ήταν προ των πυλών, επιβαλλόταν η επίτευξη 
πολιτικών συμφωνιών, η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν σε ύφεση και μια σειρά από 
χώρες, οι οποίες προβλεπόταν να συνεισφέρουν στη χρηματοδοτική στήριξη, ήρθαν 
αντιμέτωπες με την αύξηση του δικού τους δημόσιου και ιδιωτικού χρέους με 
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ανησυχητικούς ρυθμούς·

14. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις των μνημονίων 
συνεννόησης· διαπιστώνει την ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον τα επίσημα έγγραφα 
κοινοποιούνταν με σαφήνεια και εγκαίρως στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· επισημαίνει περαιτέρω τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των πρακτικών 
αυτών στα δικαιώματα των πολιτών και την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό των 
οικείων χωρών·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στα μνημόνια 
συνεννόησης σηματοδοτούν μια απόκλιση από τη λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας 
και των στρατηγικών «Ευρώπη 2020»· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί εν μέρει να 
εξηγηθεί, έστω κι αν δεν μπορεί να αιτιολογηθεί πλήρως, από το γεγονός ότι τα 
προγράμματα έπρεπε να εφαρμοστούν υπό σημαντική πίεση χρόνου σε δύσκολο πολιτικό 
περιβάλλον·

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν δεσμεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του 
άρθρου 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

Η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 2008 οι ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος 
στις τέσσερις χώρες έχουν αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι περικοπές στις 
κοινωνικές παροχές και η αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην αύξηση των επιπέδων της 
φτώχειας· 

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη μέλη που 
υπάγονται στα προγράμματα συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη αύξηση της 
ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος του 
προγράμματος στην Πορτογαλία· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην 
Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί·

Τρόικα - οικονομική διάσταση - θεωρητική βάση και επιπτώσεις των αποφάσεων 

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη δημιουργία 
αξιόπιστων και αποτελεσματικών προγραμμάτων προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· επισημαίνει 
ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το ανωτέρω θέμα 
κατά τα έτη που προηγήθηκαν της κατάρτισης του προγράμματος·

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην αποφυγή μιας 
ανεξέλεγκτης αδυναμίας εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα επέφερε εξαιρετικά 
σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και δευτερογενείς συνέπειες 
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ανυπολόγιστου μεγέθους για άλλες χώρες, και, ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι 
αυτό δεν πρόκειται να συμβεί μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής και δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα δεν έχει 
αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη μέλη· 
αποδοκιμάζει την οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε εμφανής όταν τέθηκαν σε 
εφαρμογή οι δημοσιονομικές και μακροοικονομικές διορθώσεις·

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με τη 
διάγνωση, τη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα σύνολο μέτρων 
πολιτικής τα οποία εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία εθνική κυβέρνηση και 
οικονομικές προβλέψεις, και όλα αυτά επικαιροποιούνται σε τακτική βάση·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές της 
Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ανεπαρκή 
αναγνώριση της πολιτικής αντίστασης ορισμένων κρατών μελών απέναντι στην αλλαγή·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει επίσης την ανάλυση από την 
Τρόικα της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής 
ανάπτυξης· επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα από την έναρξη των αντίστοιχων προγραμμάτων
παροχής συνδρομής δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ· υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ 
έχει αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· 

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές με 
βεβαιότητα· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ παραδέχτηκε ότι προέβη σε 
υποτίμηση του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις προβλέψεις του σχετικά με την 
ανάπτυξη πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη δημόσια 
αυτή διαφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ΔΝΤ·

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των εργασιών συνδρομής 
του ως μέλους της Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε 
σαφώς τον στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο στόχος στον οποίο εστίασε η 
Επιτροπή και στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των 
στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η μη εφαρμογή 
των συμφωνηθέντων μέτρων επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα·

Τρόικα - η θεσμική διάσταση και η δημοκρατική νομιμοποίηση
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29. επισημαίνει ότι η αποστολή της Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη διαφανής·

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη νομική βάση 
για τη σύσταση της Τρόικας λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης·

31. επισημαίνει την παραδοχή του Πρόεδρου της Ευρωομάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ότι η Ευρωομάδα ενέκρινε τις συστάσεις της Τρόικας χωρίς να λάβει 
υπόψη τις επί μέρους πολιτικές επιπτώσεις τους·

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως παράγοντα των κρατών 
μελών όσο και ως θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων εντός της Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε τομείς όπως ο 
ανταγωνισμός και οι κρατικές ενισχύσεις·

33. επισημαίνει επίσης μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του τρέχοντος ρόλου της 
ΕΚΤ στην Τρόικα ως «τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της ως πιστωτή των τεσσάρων 
κρατών μελών, καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει της Συνθήκης·

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη συνθήκη 
για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε συνεργασία με την 
ΕΚΤ», περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε εκείνον του παρόχου 
εμπειρογνωμοσύνης· επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της ΕΚΤ περιορίζεται από τη 
ΣΛΕΕ στην άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η συμμετοχή της ΕΚΤ σε 
οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη δημοσιονομική, φορολογική και διαρθρωτική πολιτική 
δεν στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική βάση·

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις χώρες του 
προγράμματος σε εθνικό επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η δημοκρατική λογοδοσία σε 
εθνικό επίπεδο ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με τη βούληση των εθνικών 
αξιωματούχων·

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα όσο και 
από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς είναι ο 
οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδοτική 
συνδρομή, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των άμεσα 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, να τίθενται στο επίκεντρο των αποφάσεων που 
λαμβάνονται·

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από τον 
κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι υπουργοί 
οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια·

Προτάσεις και συστάσεις

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με 
την ενίσχυση της ΟΝΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
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συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ·

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης βάσει της 
κοινοτικής μεθόδου, όπως προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ και απαιτεί να 
καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, προκειμένου να ασκείται 
δημοκρατική λογοδοσία στον ΕΜΣ·

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης για τον 
ΕΜΣ, προκειμένου να επιτρέπονται, αφενός, η λήψη τυποποιημένων αποφάσεων με 
ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, αφετέρου, η παροχή προληπτικής στήριξης·

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
πολλαπλασιαστές και να εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με βάση τα τελευταία 
εμπειρικά αποτελέσματα·

43.εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, όταν αυτή 
ενεργεί υπό την ιδιότητα του μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι της Επιτροπής 
στην Τρόικα να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων και να υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας σχετικά με 
την τροποποίηση των ΜΣ με τα κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή 
ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον αφορά την 
εφαρμογή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο·

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης με την 
οποία θα επιτρέπεται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος άρθρου 143 της 
ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη που δεν έχουν 
υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της συνθήκης για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου 
εντός του κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα 
προς αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της 
Τρόικας, η συμμετοχή της ΕΚΤ στην αναθεώρηση των προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της ζώνης 
του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικός στόχος της έκθεσης είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας της Τρόικας στα 
προγράμματα που εφαρμόζονται επί του παρόντος στις τέσσερις χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, 
Ιρλανδία και Κύπρος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα εξής στοιχεία: 

- η νομική βάση, η εντολή και η δομή της Τρόικας·

- η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός των θεσμικών οργάνων καθώς και σε σχέση 
με άλλους «θεσμούς» (π.χ. με την Ευρωομάδα, τους υπουργούς οικονομικών των 
κρατών μελών κ.λπ.)·

- η δημοκρατική νομιμοποίηση·

- η «θεωρητική» βάση για τη λήψη αποφάσεων (στατιστικά στοιχεία, προβλέψεις, 
οικονομικές προσδοκίες κ.λπ.)·

- οι επιπτώσεις των εργασιών της Τρόικας (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης 
τυχόν παραβάσεων ή περιπτώσεων κακοδιοίκησης).

Οι συνεισηγητές θα ήθελαν να τονίσουν ότι το παρόν σχέδιο έκθεσης αποτελεί βάση για τις 
μετέπειτα πολιτικές συζητήσεις, τις αντιπροσωπείες στα σχετικά κράτη μέλη και τις 
ακροάσεις των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στις αρχές του 2014. Καταγράφει το 
ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση, αλλά δεν επιχειρεί να εξαγάγει τελικά συμπεράσματα 
ή να διατυπώσει συστάσεις, τα οποία πρόκειται να εξαχθούν σε συνέχεια των σημαντικών 
εργασιών που θα λάβουν χώρα κατά τους επόμενους μήνες. 

Ως πρώτο βήμα, απεστάλη στις 22 Νοεμβρίου 2013 το παρακάτω ερωτηματολόγιο στους 
αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ (Α), καθώς και στις εθνικές κυβερνήσεις 
των τεσσάρων οικείων κρατών μελών (Β). Οι απαντήσεις θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας.

Α. Ερωτηματολόγιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, την Ευρωομάδα 
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1. Ποιος αποφάσισε εξ ονόματος του θεσμικού οργάνου σας τη συμμετοχή στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας 
και της Κύπρου, αντίστοιχα;  Πότε ελήφθησαν οι αποφάσεις αυτές, αντίστοιχα;

2. Ποιος ήταν ο ρόλος σας και ποια η λειτουργία σας, αντίστοιχα, κατά τη διαπραγμάτευση 
και τη συγκρότηση του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και κατά τον 
καθορισμό των στόχων πολιτικής και των βασικών μέτρων, και της εφαρμογής τους, στην 
Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, αντιστοίχως; Με βάση ποια 
κριτήρια προσδιορίστηκαν οι μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες;
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3. Περιγράψτε λεπτομερώς τις εκτιμήσεις και τη μεθοδολογία (ιδίως όσον αφορά τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές) που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της 
βιωσιμότητας του χρέους κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια κάθε προγράμματος 
καθώς και κατά τον σχεδιασμό των δημοσιονομικών μέτρων. Ποιος τρόπος λειτουργίας 
ακολουθήθηκε για την έγκριση των σχεδίων προγραμμάτων;

4. Συγκεντρώσατε από τα κράτη μέλη όλες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων 
των στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να προβείτε σε ορθή αξιολόγηση και σχεδιασμό 
των βέλτιστων σχεδίων συνδρομής; 

5. Πόσο περιθώριο δόθηκε στις εν λόγω χώρες προκειμένου να αποφασίσουν τον σχεδιασμό 
των απαραίτητων μέτρων (εξυγίανση ή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις); Εξηγήστε για 
κάθε χώρα. 

6. Ζήτησε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη (EL, IE, PT, CY), ως προϋπόθεση για την 
έγκριση του ΜΣ, τη λήψη ειδικών μέτρων στο πλαίσιο του μνημονίου; Αν ναι, αναπτύξτε 
τα αιτήματα αυτά. 

7. Ζήτησε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη (EL, IE, PT, CY), ως προϋπόθεση για την 
έγκριση της χορήγησης χρηματοδοτικής συνδρομής, τη συμπερίληψη ειδικών μέτρων στα 
προγράμματα; Αν ναι, ποιο από τα κράτη μέλη ήταν και ποια ήταν τα μέτρα για κάθε 
πρόγραμμα;

8. Σε ποιο βαθμό συμμετείχε η Ευρωομάδα στον λεπτομερή σχεδιασμό των προγραμμάτων; 
Περιγράψτε λεπτομερώς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε εντός της Ευρωομάδας όσον 
αφορά τη λήψη απόφασης για το περιεχόμενο και την έγκριση των προγραμμάτων σε 
κάθε περίπτωση. Παρείχε η Ευρωομάδα γραπτή εντολή στους διαπραγματευτές της 
Τρόικας από την ΕΕ, στην οποία προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, στόχοι και 
προτεραιότητες; 

9. Πώς και πότε υπέβαλε η Τρόικα εκθέσεις στην Ευρωομάδα και στην Οικονομική και 
δημοσιονομική επιτροπή;

10. Διαδραματίζει ο ΕΜΣ ρόλο στη διαπραγμάτευση και την κατάρτιση των προγραμμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής; Αν ναι, σε ποιο βαθμό;

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

11. Πιστεύετε ότι όλα τα μέτρα εξυγίανσης/οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
διατέθηκαν/κατανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ των πολιτών, καθώς και μεταξύ του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα; Παρακαλείσθε να εξηγήσετε. 

12. Περιγράψτε την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Τρόικας 
επιτόπου. Ποιο ρόλο διαδραμάτισαν η Επιτροπή, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ στις εργασίες αυτές, 
αντίστοιχα; Πώς προτείνονται/λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα ή αποφάσεις από την 
Τρόικα;

13. Ποια ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ της «ομάδας δράσης», η οποία συστάθηκε από την 
Επιτροπή το 2011 και της Τρόικας; 
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14. Πώς λειτουργεί η συνεργασία με τις εθνικές αρχές; Σε ποιο βαθμό συμμετέχουν τα οικεία 
κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; 

15. Ποιος εκδίδει την οριστική απόφαση για τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
από τα οικεία κράτη μέλη;

16. Πόσες φορές παραστάθηκαν εκπρόσωποι της Τρόικας σε ακροάσεις ενώπιον των εθνικών 
κοινοβουλίων; Πιστεύετε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται έχουν τύχει της ενδεδειγμένης 
δημοκρατικής λογοδοσίας και νομιμότητας; 

17. Ήταν ορθή και έγκαιρη η εκτέλεση των συμφωνηθέντων προγραμμάτων; Αν όχι, ποιοι 
ήταν οι λόγοι και ποιες ήταν οι επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την επίδραση 
των προγραμμάτων;

18. Για πόσες περιπτώσεις παραβίασης της εθνικής νομοθεσίας που θέτουν υπό αμφισβήτηση 
τη νομιμότητα των αποφάσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο είστε ενήμεροι σε κάθε 
χώρα; Προέβησαν η Επιτροπή και η ΕΚΤ σε εκτίμηση της συμμόρφωσης και της συνοχής 
των μέτρων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη προς τις 
υποχρεώσεις της ΕΕ για τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρονται στις 
Συνθήκες;

19. Είστε ικανοποιημένοι με τους στόχους και τα ουσιαστικά αποτελέσματα του 
προγράμματος σε κάθε χώρα;

20. Επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα από εξωτερικούς παράγοντες που προέκυψαν κατά την 
εκτέλεση των προγραμμάτων;

21. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων; Παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς 
και σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του κανονισμού.

22. Τι θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να συμβεί στις χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα, 
εάν η ΕΕ και το ΔΝΤ δεν είχαν παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή;

23. [προς την ΕΚΤ] – Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα επείγουσας βοήθειας υπό μορφή 
ρευστότητας εφαρμόστηκε ορθά σε κάθε χώρα; Αναπτύξτε την απάντησή σας.

24. [προς την ΕΚΤ] – Υπήρξε καθολική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων σε όλες τις 
χώρες από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ; Εξηγήστε κάθε τυχόν 
απόκλιση. 

25. Ποια μέτρα ελήφθησαν για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων με την ΕΚΤ, 
υπό την ιδιότητα του πιστωτή, σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες;

26. [προς την ΕΚΤ] – Οι διαρροές στον Τύπο αναφέρουν ότι εστάλησαν επιστολές από την 
ΕΚΤ προς τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα, με τις οποίες απαιτούνταν 
μεταρρυθμίσεις και επιβάλλονταν όροι σε αντάλλαγμα για ενίσχυση υπό τη μορφή 
ρευστότητας και πράξεις ανοικτής αγοράς. Εστάλησαν τέτοιες επιστολές; Αν ναι σε 



PR\1013481EL.doc 15/16 PE526.111v01-00

EL

ποιον, γιατί και ποιο ήταν το περιεχόμενό τους; 

27. [προς το ΔΝΤ] - Υπήρξε καθολική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων σε όλες τις 
χώρες από τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του ΔΝΤ; Εξηγήστε κάθε τυχόν 
απόκλιση. 

28. [προς την Επιτροπή] – Ήταν παρόντες αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες από την 
οικεία χώρα κατά τις επιτόπιες επισκέψεις; Αν ναι, με ποιο τρόπο εξασφαλίσατε την 
ανεξαρτησία τους; Στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι, στην περίπτωση 
του ΔΝΤ, κανένας δημόσιος υπάλληλος από την οικεία χώρα δεν συμμετείχε στις 
εργασίες που έλαβαν χώρα στη χώρα αυτή.

29. Με βάση ποια κριτήρια επελέγησαν οι εταιρείες στις οποίες ανατέθηκε ο 
ελεγκτικός/συμβουλευτικός ρόλος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα; Έλαβε χώρα διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού; Αν 
όχι, γιατί;

Β. Ερωτηματολόγιο που απεστάλη στα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής

1. Αν ισχύει, γιατί η χώρα σας αποφάσισε να αιτηθεί την υπαγωγή της σε πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής;

2. Ποιος ήταν ο ρόλος και η λειτουργία σας στη διαπραγμάτευση και τη συγκρότηση του 
προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής στη χώρα σας;

3. Ποιος ήταν ο ρόλος του εθνικού κοινοβουλίου στη διαπραγμάτευση του μνημονίου 
συνεννόησης; Πώς παρουσίασε η κυβέρνηση το κείμενο στο κοινοβούλιο; Πώς ενέκρινε 
το κοινοβούλιο το τελικό μνημόνιο συνεννόησης; Συμμετείχαν κοινωνικοί εταίροι στη 
συζήτηση για το μνημόνιο συνεννόησης;

4. Πόσα περιθώρια σας δόθηκαν προκειμένου να αποφασίσετε τον σχεδιασμό των 
απαραίτητων μέτρων (εξυγίανση ή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις); Παρακαλείσθε να 
εξηγήσετε. 

5. Πιστεύετε ότι όλα τα μέτρα εξυγίανσης/διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
διατέθηκαν/κατανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ των πολιτών; Παρακαλείσθε να εξηγήσετε. 

6. Περιγράψετε την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των αρχών σας και των θεσμικών 
οργάνων της Τρόικας επιτόπου. 

7. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων; Εφαρμόσατε τις διατάξεις του κανονισμού και ιδίως του 
άρθρου 7 παράγραφος 11; Αν όχι, γιατί;

8. Για πόσες περιπτώσεις παραβίασης της εθνικής νομοθεσίας που θέτουν υπό αμφισβήτηση 
τη νομιμότητα των αποφάσεων που απορρέουν από το μνημόνιο συνεννόησης είστε 
ενήμεροι στη χώρα σας;
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9. Είστε ικανοποιημένοι με τους στόχους και τα ουσιαστικά αποτελέσματα του 
προγράμματος στη χώρα σας;


