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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az eurótérséggel kapcsolatos programban részt vevő országokra tekintettel a trojka 
(EKB, Bizottság és IMF) szerepéről és tevékenységeiről
(2013/2277(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 7. cikkére, 
121. cikkével összefüggésben értelmezett 136. cikkére, valamint 174. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 3. cikkére,

– tekintettel a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről szóló, 2013. május 21-i 472/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az európai stabilitási mechanizmus (ESM) létrehozásáról szóló szerződésre,

– tekintettel „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2013. év 
prioritásainak végrehajtása” című, 2013. október 23-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Parlament 2014. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos 
prioritásairól szóló, 2013. július 4-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A 2013. június 27–28-i Európai Tanács előkészítése – Demokratikus 
döntéshozatal a jövőbeni GMU-ban” című, 2013. június 12-i állásfoglalására4,

– tekintettel az Európai Tanács, a Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport 
elnökei jelentésére vonatkozóan a Bizottság számára ajánlásokat tartalmazó, „A valódi 
gazdasági és monetáris unió felé” című, 2012. november 20-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a „Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: a szükséges intézkedésekre és 
kezdeményezésekre irányuló ajánlások” című, 2011. július 6-i állásfoglalására6,

– tekintettel a „Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: ajánlások a végrehajtandó 
intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozóan (félidős jelentés)” című, 2010. 
október 20-i állásfoglalására7,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
                                               
1 HL L 140., 2013.5.27., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 18. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0447.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0332.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0269.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0430.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0331
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0376.
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– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Alkotmányügyi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel az Európai Bizottságból, az Európai Központi Bankból és a Nemzetközi 
Valutaalapból (IMF) álló trojkát az euróövezet állam- és kormányfőinek a 2010. március 
25-i határozatával hozták létre, hogy feltételes kétoldalú hiteleket nyújtson 
Görögországnak, és azóta Portugáliában, Írországban és Cipruson is folytatott 
tevékenységet;

B. mivel a trojkán belül a Bizottság felel az euróövezeti tagállamok számára nyújtandó 
pénzügyi támogatás feltételeinek megtárgyalásáért „az EKB közreműködésével” és „ha 
csak lehet, az IMF-fel együtt” (a pénzügyi támogatás elnevezése a továbbiakban: „EU-
IMF támogatás”);

C. mivel a trojka az az alapvető struktúra, amely a hivatalos hitelezők és a programban részt 
vevő országok kormányai közötti tárgyalásra, valamint a kiigazítási programok 
végrehajtásának felülvizsgálatára szolgál; mivel a pénzügyi támogatásra és a 
feltételességre vonatkozó végső döntéseket európai részről az eurócsoport hozza meg;

D. mivel a trojka felel az érintett tagállamokkal együtt az eurócsoport formális határozatainak 
előkészítéséért is;

E. mivel több, euróövezeten kívüli tagállam részesült már vagy részesül uniós támogatásban 
az EUMSZ 143. cikke alapján, az IMF-fel karöltve;

F. mivel az EU több ad hoc mechanizmust hozott létre, hogy pénzügyi támogatást nyújtson 
az euróövezeti tagállamok számára, először kétoldalú kölcsönökön keresztül, többek 
között több euróövezeten kívüli tagállamtól, majd az EFSF és az EFSM révén, végül 
pedig az ESM-en keresztül, amelynek az elképzelések szerint az összes többi 
mechanizmus helyébe kellett lépnie;

G. mivel az egyetértési megállapodás az érintett tagállamok és a trojka közötti megállapodás, 
amely a tárgyalások eredménye, és amelynek keretében valamely tagállam vállalja, hogy a 
pénzügyi támogatásért cserébe bizonyos intézkedéseket hajt végre; mivel az ESM-
szerződés rögzíti, hogy az ESM-ből pénzügyi támogatást igénylő tagállamnak az IMF-hez 
is támogatási kérelmet kell benyújtania;

H. mivel a négy program keretében nyújtott pénzügyi támogatás teljes összege – akárcsak a 
programok időtartama és kialakítása – példa nélkül áll, és emiatt az a szokatlan helyzet állt 
elő, hogy a támogatás szinte teljességgel kiváltja a piacok által biztosított szokásos 
finanszírozást;

I. mivel egyes tagállamokban a gazdasági helyzet és a legújabb fejlemények következtében 
romlott a foglalkoztatás minősége, a szociális védelem, valamint az egészségügyi és 
biztonsági színvonal;

J. mivel létrehozták a Görögországgal foglalkozó munkacsoportot, hogy erősítse a görög 
igazgatás képességét arra, hogy olyan strukturális reformokat tervezzen meg és hajtson 
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végre, amelyek javítják a gazdaság és a társadalom működését, és megteremtik a 
fenntartható fellendülés és a munkahelyteremtés feltételeit, valamint felgyorsítják 
Görögországban az uniós strukturális és kohéziós alapok felhasználását, és biztosítják a 
kritikus forrásokat a beruházások finanszírozásához;

K. mivel 2012. november 20-i állásfoglalásában a Parlament azt kéri, hogy a trojka 
tekintetében a demokratikus elszámoltathatóság magas szintjét alkalmazzák uniós szinten; 
mivel ez az elszámoltathatóság megköveteli, hogy a trojkát szolgálatba lépése előtt az 
Európai Parlamentben meghallgassák, továbbá az Európai Parlament felé rendszeres 
jelentéseket tegyen, és az Európai Parlament demokratikus ellenőrzése alatt álljon;

L. mivel a programok célja rövid távon elsősorban a rendezetlen csőd elkerülése és az 
államadóssággal kapcsolatos spekuláció leállítása volt; mivel a középtávú cél annak 
biztosítása volt, hogy a meghitelezett pénzt visszafizessék, és így elkerüljék azt a nagy 
pénzügyi veszteséget, amely a támogatást biztosító és az alapokat garantáló országok 
adófizetőit terhelné; mivel ez azt is megköveteli, hogy a program közép- és hosszú távon 
meghozza a fenntartható növekedést és az adósságok tényleges csökkentését; mivel a 
programok nem voltak alkalmasak arra, hogy átfogóan korrigálják az esetenként évtizedek 
alatt felhalmozódott makrogazdasági egyensúlyhiányokat;

Gazdasági helyzet a programban részt vevő országokban a válság kezdetén

1. úgy véli, hogy a válságot a négy tagállamban más-más pontos okok váltották ki;

2. megállapítja, hogy a 2010 tavaszán elindított EU–IMF támogatási program kezdete előtt 
aggodalom merült fel egyrészt Görögország „fizetésképtelenségével”, másrészt 
államháztartásának „fenntarthatatlanságával” kapcsolatban, a görög gazdaság 
folyamatosan csökkenő versenyképessége és az évtizedek óta tartó elővigyázatlan 
költségvetési politika következtében – az államháztartás hiánya 2009-ben elérte a GDP 
15,7%-át, az adósság GDP-hez viszonyított aránya pedig 2003-tól kezdődően, amikor is 
97,4%-ot tett ki, folyamatosan emelkedett, és 2009-ben elérte a 129,7%-ot, majd 2012-ben 
156,9%-ot tett ki;

3. megállapítja, hogy Görögország 2008 negyedik negyedévében lépett a recesszió 
szakaszába; megállapítja, hogy a hét negyedévből, amely a támogatási program 
aktiválásáig eltelt, az országban a GDP növekedési rátája hat negyedévben negatív volt; 
megállapítja, hogy szoros korreláció áll fenn az államadósság növekedése és a ciklikus 
visszaesés között: az államadósság a 2008 harmadik negyedévi 254,7 milliárd EUR-ról 
2010 második negyedévének végére 314,1 milliárd EUR-ra nőtt;

4. megállapítja, hogy az EU–IMF támogatási program kezdetén a portugál gazdaság sok éve 
szenvedett a GDP és a termelékenység alacsony mértékű növekedése miatt, és a 
növekedés e hiánya a globális pénzügyi válsággal párosulva nagy költségvetési hiányhoz 
és nagymértékű adóssághoz vezetett, ami fenntarthatatlanul magas szintre emelte 
Portugália refinanszírozási költségeit a tőkepiacokon; ezzel összefüggésben megállapítja, 
hogy 2007-ben Portugália növekedési rátája 2,4%-ot tett ki, költségvetési hiánya 3,1% 
volt, adósságszintje a GDP 62,7%-ával, folyószámlahiánya pedig a GDP 10,2%-ával 
egyezett meg, 8,1%-os munkanélküliségi ráta mellett;
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5. megállapítja, hogy az EU–IMF támogatási program kezdetén az ír gazdaság éppen egy 
példátlan méretű bankválságot szenvedett el, amelynek következtében az ír GDP a 2007-
es 5%-os pozitív GDP-növekedési szinthez képest 2009-ben 6,3%-kal csökkent (2010-ben 
1,1%-ot tett ki), a munkanélküliség a 2007-es 4,7%-ról 2010-re 13,7%-ra nőtt, és – a 
legkárosabb hatásként – az állam fizetési mérlege a 2007-es többlet (0,2%) után 2010-ben 
30,6%-os hiányt mutatott fel; megállapítja továbbá, hogy a támogatási programot 
megelőző évtizedben az ír gazdaság hosszan tartó, negatív reálkamatlábak jellemezte 
időszakot élt meg;

6. megállapítja, hogy 2013-ban, az EU–IMF támogatási program kezdetén hosszú ideje 
folytak a ciprusi gazdaság rendszerszintű instabilitásával kapcsolatos spekulációk, többek 
között a ciprusi bankok túlzottan nagy tőkeáttételű, helyi ingatlanvállalkozásoknak való 
kitettsége, a görög adósságválság, a ciprusi államkötvények nemzetközi hitelminősítő 
intézetek általi leminősítése, a közkiadások nemzetközi piacokról történő 
refinanszírozásának képtelensége és amiatt, hogy a kormány kezdetben vonakodott 
átszervezni a bajba jutott pénzügyi szektort;

EU–IMF pénzügyi támogatás, az egyetértési megállapodások tartalma és a végrehajtott 
politikák

7. megállapítja, hogy az egyrészről a görög hatóságok, másrészről pedig az EU és az IMF 
közötti eredeti megállapodást 2010. május 2-án fogadták el a vonatkozó egyetértési 
megállapodások keretében, amelyek tartalmazták az EU–IMF pénzügyi támogatás 
politikai feltételeit; megállapítja továbbá, hogy öt felülvizsgálatot és az első program nem 
kielégítő sikerét követően 2012 márciusában egy második programot kellett elfogadni, 
amelyet azóta három alkalommal vizsgáltak felül;

8. megállapítja, hogy az egyrészről a portugál hatóságok, másrészről pedig az EU és az IMF 
közötti eredeti megállapodást 2011. május 17-én fogadták el a vonatkozó egyetértési 
megállapodások keretében, amelyek tartalmazták az EU–IMF pénzügyi támogatás 
politikai feltételeit; megállapítja továbbá, hogy a portugál programot azóta rendszeresen 
felülvizsgálják, ami a portugál gazdasági kiigazítási program együttes nyolcadik és 
kilencedik negyedéves felülvizsgálatához vezetett;

9. megállapítja, hogy az ír hatóságok és az EU és az IMF közötti eredeti megállapodást 
2010. december 7-én fogadták el a vonatkozó egyetértési megállapodások keretében, 
amelyek tartalmazták az EU–IMF pénzügyi támogatás politikai feltételeit; megállapítja 
továbbá, hogy az ír programot azóta rendszeresen felülvizsgálják, ami az ír program 
tizenkettedik és végső, 2013. december 9-i felülvizsgálatához vezetett, amely az ír 
program küszöbön álló befejezését jelzi;

10. megállapítja, hogy Ciprus 2012. június 25-én nyújtotta be a pénzügyi támogatási iránti 
eredeti kérelmét, de a feltételekkel kapcsolatos álláspontok különbségei, valamint az 
eredeti programtervezet ciprusi parlament általi elutasítása 2013. április 24-ig (EU), illetve 
2013. május 15-ig (IMF) késleltette az EU–IMF támogatási programra vonatkozó 
végleges megállapodást, és a ciprusi képviselőház végül 2013. április 30-án erősítette meg 
az „új” megállapodást;

11. megállapítja, hogy az IMF az a globális intézmény, amelyet azzal a feladattal bíztak meg, 



PR\1013481HU.doc 7/14 PE526.111v01-00

HU

hogy feltételes pénzügyi támogatást nyújtson a fizetési mérleggel kapcsolatos 
problémákkal küzdő államoknak; rámutat arra, hogy valamennyi tagállam tagja az IMF-
nek, és így jogosult arra, hogy annak segítségét kérje;

12. sajnálja, hogy az EU és a nemzetközi intézmények, többek között az IMF, nem voltak 
felkészülve egy valamely monetáris unión belül bekövetkező, óriási nagyságrendű 
államadósság-válságra;

13. elismeri azonban, hogy a trojka példátlanul nagy kihívással szembesült a válság előtt, a 
pénzügyi szolgáltatások szabályozásának gyenge állapota, a nagy makrogazdasági 
egyensúlyhiányok, valamint annak következtében, hogy számos eszköz, mint például a 
külső leértékelés, a monetáris unió kényszerei miatt nem állt rendelkezésre; megállapítja 
továbbá, hogy szorított az idő, jogi akadályokat kellett megszüntetni, tapintható volt az 
euróövezet felbomlásától való félelem, politikai megállapodásokat kellett elérni, a 
világgazdaság hanyatlóban volt, és számos ország, amelytől pénzügyi támogatást vártak, 
maga is saját államadósságának és magánadósságának riasztó növekedését tapasztalta;

14. sajnálja, hogy az egyetértési megállapodásokra irányuló tárgyalások során hiányzott az 
átláthatóság; megállapítja, hogy értékelni kell, hogy a hivatalos dokumentumokat kellő 
időben, világosan közölték-e a nemzeti parlamentekkel és az Európai Parlamenttel; 
megállapítja továbbá, hogy az ilyen gyakorlatok kedvezőtlen hatással lehetnek az érintett 
országokban a polgárok jogaira és a politikai helyzetre;

15. helyteleníti, hogy az egyetértési megállapodásokban foglalt ajánlások a lisszaboni 
stratégia és az Európa 2020 stratégia által kezdeményezett gondolkodástól eltérő irányt 
jeleznek; rámutat mindazonáltal arra, hogy ez részben azzal magyarázható, ha teljes 
egészében nem is igazolható, hogy a programokat nehéz politikai környezetben, jelentős 
időbeli nyomás alatt kellett végrehajtani;

16. sajnálja, hogy a Görögországnak, Írországnak és Portugáliának szóló program számos 
részletes előírás tartalmaz az egészségügyi rendszer reformjára és a kiadások 
csökkentésére nézve; sajnálja, hogy a programok nem tartják magukat az Európai Unió 
Alapjogi Chartájához és a Szerződésekhez, ezen belül az EUMSZ 168. cikkének (7) 
bekezdéséhez;

A jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzet

17. sajnálja, hogy a négy országban 2008 óta átlagon felül nőtt a jövedelemelosztás 
egyenlőtlensége, és a szociális ellátások csökkentése és a növekvő munkanélküliség miatt 
nő a szegénység mértéke;

18. rámutat a támogatási programok hatálya alá tartozó négy tagállamban az ifjúsági 
munkanélküliség elfogadhatatlan mértékére; felhívja a figyelmet különösen az ifjúsági 
munkanélküliség szintjének Görögországban, Cipruson és Portugáliában bekövetkező 
meredek emelkedésére;

19. üdvözli a program írországi véget érését és várható portugáliai véget érését; sajnálja, hogy 
Görögországban annak ellenére nem történt előrelépés, hogy példátlan reformokat 
indítottak el;
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Trojka – gazdasági dimenzió – elméleti alap és a döntések hatása

20. hangsúlyozza, hogy megfelelő gazdasági modellekre van szükség ahhoz, hogy hiteles és 
hatékony kiigazítási programokat lehessen kialakítani; sajnálja, hogy nem álltak mindig 
rendelkezésre megfelelő statisztikák és információk; rámutat arra, hogy e tekintetben a 
program létrehozását megelőző években Görögországban nagyléptékű csalás történt;

21. megállapítja, hogy a pénzügyi támogatással rövid távon sikerült elérni a rendezetlen 
államadósságcsőd elkerülését, amely rendkívül súlyos gazdasági és társadalmi 
következményekkel járt volna, valamint kiszámíthatatlan nagyságrendű, más országokat 
érintő átgyűrűző hatásokat vont volna maga után, és lehetséges, hogy egyes országok 
euróövezetből való kényszerű kilépésével is együtt járt volna; megállapítja továbbá, hogy 
semmilyen garancia nincs arra, hogy ezt hosszú távon is el fogják kerülni; azt is 
megállapítja, hogy a pénzügyi támogatási és kiigazítási program Görögországban nem 
akadályozta meg a rendezett csődeljárást, sem a válság más tagállamokra való 
továbbterjedését; sajnálja a gazdasági és társadalmi lassulást, amely a költségvetési és 
makrogazdasági korrekciók bevezetésekor vált nyilvánvalóvá;

22. megállapítja, hogy a trojka kezdettől átfogó dokumentumokat tett közzé a diagnózisról, a 
problémák megszüntetésére irányuló stratégiáról, az érintett nemzeti kormányokkal 
közösen kidolgozott politikai intézkedéscsomagról és a gazdasági előrejelzésekről, 
amelyek mindegyikét rendszeresen frissítik;

23. helyteleníti azonban a trojka által alkalmazott olykor túlságosan optimista feltételezéseket, 
különösen ami a növekedést illeti, de az egyes tagállamokban a változással szembeni 
politikai ellenállás nem kellő figyelembevételét is; sajnálja, hogy ez hatással volt a 
költségvetési konszolidáció és a növekedés közötti kölcsönhatás trojka általi elemzésére 
is; megállapítja, hogy ennek eredményeképpen a költségvetési célokat nem lehetett 
teljesíteni;

24. sajnálja, hogy noha a támogatási programok kezdete óta valamennyi programban részt 
vevő országban csökkent a strukturális hiány, ez még nem vezetett el az államadósság 
GDP-hez viszonyított arányának csökkenéséhez; hangsúlyozza, hogy az államadósság 
GDP-hez viszonyított aránya ehelyett valamennyi programban részt vevő országban 
meredeken emelkedett;

25. úgy véli, hogy a költségvetési multiplikátorok nehezen mérhetők fel biztonsággal;
emlékeztet e tekintetben arra, hogy az IMF elismerte, hogy a 2012 októbere előtti 
növekedési előrejelzéseiben alábecsülte a költségvetési multiplikátort, de a Bizottság 2012 
novemberében kijelentette, hogy az előrejelzési hibák nem a költségvetési multiplikátorok 
alábecsléséből származtak; rámutat arra, hogy a Bizottság és az IMF közötti e nyilvános 
véleménykülönbség nem vont maga után intézkedéseket;

26. rámutat arra, hogy miközben az IMF kinyilvánított célja a trojka keretében végzett 
támogatási műveletei során a belső leértékelés, a Bizottság soha nem erősítette meg 
világosan ezt a célkitűzést; megállapítja, hogy a Bizottság mindhárom vizsgált 
programban részt vevő országban inkább a költségvetési konszolidációt hangsúlyozta 
célként;
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27. úgy véli, hogy túl kevés figyelmet fordítottak a programban részt vevő országokban a 
kiigazítási stratégiák negatív hatásának az enyhítésére;

28. hangsúlyozza, hogy fontos a nemzeti szintű felelősségvállalás, és hogy a megállapodás 
szerinti intézkedések végrehajtásának elmulasztása következményekkel jár a várt 
eredményeket illetően; 

Trojka – az intézményi dimenzió és a demokratikus legitimitás

29. megállapítja, hogy a trojka megbízása a közfelfogás szerint nem világos és nélkülözi az 
átláthatóságot;

30. rámutat arra, hogy ad hoc jellege miatt az Unió elsődleges joga alapján nem állt 
rendelkezésre megfelelő jogalap a trojka létrehozásához;

31. megállapítja, hogy az eurócsoport elnöke az Európai Parlament előtt elismerte, hogy a 
eurócsoport anélkül erősítette meg a trojka ajánlásait, hogy mérlegelte volna azok konkrét 
politikai következményeit;

32. megállapítja, hogy a Bizottság a trojkában kettős szerepet tölt be a tagállamok 
megbízottjaként, illetve uniós intézményként; figyelmeztet arra, hogy a Bizottságon belül 
összeférhetetlenségek állhatnak fenn emiatt a trojkában betöltött szerepe és a Szerződések 
őreként viselt felelőssége között, különösen az olyan szakpolitikák területén, mint a 
versenyjog és az állami támogatások;

33. éppígy rámutat az EKB által a trojkában technikai tanácsadóként betöltött jelenlegi szerep 
és a négy tagállam hitelezőjeként elfoglalt pozíció, illetve az EKB Szerződés szerinti 
megbízása közötti lehetséges összeférhetetlenségre;

34. megállapítja, hogy az EKB szerepét nem határozták meg kellőképpen, mivel az ESM 
Szerződés kimondja, hogy a Bizottságnak az „EKB közreműködésével” kell működnie, 
egy szakértelmet biztosító szereplővé fokozva le ezzel az EKB-t; megállapítja továbbá, 
hogy az EKB megbízását az EUMSZ a monetáris politikára korlátozza, és ezért az EKB 
költségvetési, fiskális és strukturális politikákkal összefüggő ügyekbe való bevonása 
bizonytalan jogalapon nyugszik;

35. rámutat a trojka nemzeti szinten, a programban részt vevő országokban általánosan 
gyenge elszámoltathatóságára; megállapítja mindazonáltal, hogy ez a demokratikus 
elszámoltathatóság országonként változik, a nemzeti végrehajtó szervek akaratától 
függően;

36. megállapítja, hogy a formális döntéseket az eurócsoport és az IMF hozza meg, mostantól 
kritikus szerepet juttatva az ESM-nek, mivel ez a pénzügyi támogatásra vonatkozó 
döntések meghozataláért felelős szervezet, és így a kormányok – köztük a közvetlenül 
érintett tagállamok kormányai – kerülnek a meghozott döntések középpontjába;

37. rámutat arra, hogy az ESM jellegét tekintve kormányközi, az egyhangúság szabálya köti, 
és a pénzügyminiszterek, az állam- és kormányfők, valamint a nemzeti parlamentek által 
gyakorolt politikai befolyás alá tartozik;
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Javaslatok és ajánlások

38. megismétli felhívását, amely szerint az EMU megerősítésével kapcsolatos valamennyi 
döntést az Európai Unióról szóló szerződés alapján kell meghozni; az az álláspontja, hogy 
a közösségi módszertől való bárminemű eltérés, illetve a kormányközi megállapodások 
fokozott alkalmazása megosztaná és gyengítené az Uniót és benne az euróövezetet is;

39. hangsúlyozza, hogy az ESM-nek az ESM Szerződésben meghatározottak szerint az 
irányítás közösségi módszerének irányába kell fejlődnie, és követeli, hogy az ESM-et 
tegyék az Európai Parlament felé elszámoltathatóvá, többek között a pénzügyi támogatás 
nyújtására vonatkozó döntések tekintetében is, hogy demokratikus elszámoltathatóságot 
lehessen gyakorolni az ESM felett;

40. sürgeti, hogy rövid távon mérlegeljék az ESM Szerződés módosítását annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy a standard döntéseket egyhangúság helyett minősített többséggel 
lehessen meghozni, és hogy lehetőség legyen elővigyázatossági támogatás nyújtására;

41. kéri a szociális partnerek bevonását a jelenlegi és jövőbeni kiigazítási programok 
kialakításába és végrehajtásába;

42. nyomatékosan kéri, hogy a trojka vegye számba a költségvetési multiplikátorokról folyó 
jelenlegi vitát, és mérlegelje az egyetértési megállapodásoknak a legújabb empirikus 
eredmények alapján történő átdolgozását;

43. különösen törekszik a Bizottság elszámoltathatóságának javítására azokban az esetekben, 
amikor a Bizottság a trojka tagjaként jár el; kéri, hogy a Bizottság trojkába küldött 
képviselőjét (képviselőit) hivatalba lépése (lépésük) előtt hallgassák meg az Európai 
Parlamentben, és rendszeresen számoljon (számoljanak) be az Európai Parlamentnek;

44. kéri az eurócsoport döntéshozatali folyamatának újraértékelését, úgy módosítva az EU–
IMF pénzügyi támogatásban részesülő tagállamokkal kötött egyetértési megállapodásokat, 
hogy azok nemzeti és európai szinten egyaránt megfelelő demokratikus 
elszámoltathatóságot foglaljanak magukban; az intézkedések nemzeti szintű végrehajtása 
feletti megfelelő demokratikus ellenőrzés biztosítása érdekében európai iránymutatások 
megállapítását kéri;

45. az a véleménye, hogy meg kell vizsgálni a Szerződés olyan módosításának lehetőségét, 
amely lehetővé tenné az EUMSZ jelenlegi 143. cikke hatályának a valamennyi tagállamra 
való kiterjesztését, hogy az ne korlátozódjon az euróövezeten kívüli tagállamokra; 
hasonlóképpen, álláspontja szerint ugyancsak meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, 
hogy a Szerződés módosításával a Közösség keretén belül Európai Monetáris Alapot 
hozzanak létre az IMF alternatívájaképpen; úgy véli továbbá, hogy az értékelésre váró 
további kérdések közé tartozik a trojka jelenlegi intézményi kerete, az EKB programok 
felülvizsgálatába való bevonása és az IMF kötelező bevonása az euróövezeti pénzügyi 
támogatási programokba, az ESM Szerződésben foglaltak szerint;

46. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az 
Európai Központi Banknak.
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INDOKOLÁS

A jelentés általános célja a trojka működésének értékelése a következő négy országban folyó 
programokban: Görögország, Portugália, Írország és Ciprus. Ez a következő elemek 
vizsgálatát foglalja magában: 

– a trojka jogalapja, megbízása és felépítése;

– az intézményeken belüli és a más „intézményekkel” (pl. az eurócsoport, a nemzeti 
pénzügyminisztériumok stb.) kapcsolatos döntéshozatali folyamatok;

– demokratikus legitimitás;

– a döntések „elméleti” alapja (statisztikák, előrejelzések, gazdasági várakozások stb.);

– a trojka munkájának következményei (beleértve a lehetséges jogsértések vagy 
hivatali visszásságok vizsgálatát).

A társelőadók hangsúlyozni kívánják, hogy ez a jelentéstervezet a későbbi politikai viták, az 
érintett tagállamokba küldött delegációk és a különféle érdekeltek 2014 eleji 
meghallgatásainak alapjául szolgál. Rögzíti a múltbeli és az aktuális helyzetet, de nem kísérel 
meg végső következtetéseket levonni vagy ajánlásokat megfogalmazni, amit az elkövetkező 
hónapokban végzendő érdemi munkát követően kell megtenni. 

Első lépésként 2013. november 22-én kiküldték az alábbi kérdőívet az uniós szintű 
döntéshozóknak (A), valamint a négy érintett tagállam nemzeti kormányainak (B). A 
válaszokat az eljárás során fogják értékelni.

A. Kérdőív az Európai Bizottság, az EKB, az IMF, az eurócsoport és az Európai Tanács 
számára

A PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA ÉS ELFOGADÁSA

1. Intézménye részéről ki döntött Görögország, Írország, Portugália, illetve Ciprus pénzügyi 
támogatási programba való bevonásáról? Mikor hozták meg ezeket a döntéseket?

2. Ön milyen szerepet töltött be és funkciót látott el a pénzügyi támogatási programmal 
kapcsolatos tárgyalások és annak létrehozása során, beleértve a politikai célkitűzések és a 
fő intézkedések meghatározását, valamint ezeket végrehajtását Görögországban, 
Írországban, Portugáliában, illetve Cipruson? Milyen kritériumoknak megfelelően 
azonosították a reform prioritásait?

3. Írja le részletesen az egyes programok kezdetekor és folyamán az adósság 
fenntarthatóságának előrejelzéséhez és a költségvetési intézkedések kialakításához alapul 
vett feltételezéseket és módszertant (különösen a költségvetési multiplikátorokat illetően). 
Milyen működés vezetett el a programtervezetek elfogadásához?

4. Minden lényeges információt – köztük statisztikai adatot – megkaptak a tagállamoktól 
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ahhoz, hogy az optimális támogatási tervek érdekében helyes értékelést és tervet tudjanak 
készíteni?

5. Mennyire kaptak szabad kezet az érintett országok a szükséges intézkedések 
(konszolidáció vagy strukturális reformok) kialakítására vonatkozó döntések 
meghozatalakor? Kérjük, országonként ismertesse válaszát. 

6. Előterjesztett valamely tagállam (Görögország, Írország, Portugália vagy Ciprus) az 
egyetértési megállapodás jóváhagyásának előfeltételeként konkrét intézkedésekre irányuló 
igényt az egyetértési megállapodás részeként? Ha igen, írja le részletesen ezeket a 
kéréseket. 

7. Előterjesztett valamely másik tagállam a pénzügyi támogatás jóváhagyásának 
előfeltételeként a programba felveendő konkrét intézkedéseket? Ha igen, mely tagállam, 
és milyen intézkedésekről volt szó az egyes programok esetében?

8. Az eurócsoportot milyen mértékben vonták be a programok részletes megtervezésébe?  
Kérjük, írja le részletesen azt az eurócsoporton belül végbement folyamatot, amely az 
egyes esetekben elvezetett a programok tartalmára és jóváhagyására vonatkozó döntéshez. 
Kaptak a trojka uniós tárgyalói olyan írásbeli megbízást az eurócsoporttól, amely többek 
között célkitűzéseket és prioritásokat tartalmazott? 

9. Hogyan és mikor tett jelentést a trojka az eurócsoportnak/EFC-nek?

10. Szerepet játszik az ESM a pénzügyi támogatási programok megtárgyalásában és 
kialakításában? Ha igen, milyen mértékben?

A PROGRAMOK MŰKÖDÉSE

11. Megítélése szerint valamennyi konszolidációs intézkedésekhez/strukturális reformhoz 
kapcsolódó megtakarítást/költséget egyenlően osztottak el a polgárok, illetve a magán- és 
a közszektor között? Kérjük, fejtse ki. 

12. Kérjük, írja le a trojka intézményei közötti helyszíni együttműködés minőségét. Milyen 
szerepet játszott a Bizottság, az EKB és az IMF külön-külön ezekben a munkákban? 
Hogyan tesz javaslatot/hoz meg konkrét intézkedéseket vagy döntéseket a trojka?

13. Milyen volt a kapcsolat a Bizottság által 2011-ben elindított munkacsoport és a trojka 
között? 

14. Hogyan működik a nemzeti hatóságokkal való együttműködés? Milyen mértékben vonják 
be az érintett tagállamokat a döntéshozatali folyamatba?

15. Ki fogadja el az érintett tagállamok által meghozandó konkrét intézkedésekre vonatkozó 
döntéseket?

16. Hány alkalommal hallgatták meg a trojka képviselőit a nemzeti parlamentekben? 
Megítélése szerint a végrehajtott intézkedések megfelelő demokratikus 
elszámoltathatósággal és legitimitással kapcsolódtak össze? 
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17. A megállapodás szerinti programokat helyesen és időben végrehajtották? Ha nem, mi volt 
ennek az oka, és ez milyen következményekkel járt a programok eredményességére és 
hatékonyságára nézve?

18. Az egyes országokban hány olyan esetről van tudomása, amikor az egyetértési 
megállapodásból eredő döntések jogszerűségét kérdésessé téve megsértették a nemzeti 
jogot? A Bizottság és az EKB értékelték a tagállamokkal megtárgyalt intézkedéseknek a 
Szerződésekben említett alapvető jogokra vonatkozó uniós kötelezettségeknek való 
megfelelését és az azokkal való összeegyeztethetőségét?

19. Elégedett az egyes országokban a program célkitűzéseivel és tényleges eredményeivel?

20. Befolyásolták az eredményeket a programok végrehajtása alatt bekövetkező külső 
tényezők?

21. Milyen hatása volt a 472/2013/EU rendelet hatálybalépésének a programok 
végrehajtására? Kérjük, ismertesse részletesen, hogy a rendelet rendelkezéseit hogyan és 
milyen mértékben hajtották végre.

22. Véleménye szerint mi történt volna a programban részt vevő országokban, ha az EU és az 
IMF nem nyújtott volna pénzügyi támogatást?

23. [az EKB-hoz] – Megítélése szerint helyesen hajtották végre az egyes országokban a 
rendkívüli likviditási segítségnyújtási (ELA) programot? Kérjük, fejtse ki részletesen 
válaszát.

24. [az EKB-hoz] – Az EKB Kormányzótanácsának valamennyi tagja támogatta mindegyik 
országban az összes programot? Kérjük, ismertesse az esetleges eltéréseket. 

25. Milyen intézkedéseket hoztak az EKB által a pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok 
bankrendszere tekintetében betöltött hitelezői funkcióval kapcsolatos összeférhetetlenség 
elkerülése érdekében?

26. [az EKB-hoz] – A sajtó által kiszivárogtatott információk szerint az EKB levelet küldött a 
program hatálya alá tartozó országokba, amelyekben a likviditási támogatásért és a nyílt 
piaci műveletekért cserébe reformokat írt elő és feltételeket szabott meg. Valóban küldtek 
ilyen leveleket? Ha igen, kinek, miért és milyen tartalommal? 

27. [az IMF-hez] – Az IMF Igazgatóságának valamennyi tagja támogatta mindegyik 
országban az összes programot? Kérjük, ismertesse az esetleges eltéréseket. 

28. [a Bizottsághoz] –Jelen voltak a helyszínen a kérdéses országból származó kirendelt 
nemzeti szakértők? Ha igen, hogyan biztosították a függetlenséget? Válaszában vegye 
figyelembe, hogy az IMF esetében az érintett országból származó egyetlen tisztviselő sem 
dolgozik az adott ország ügyén.

29. Milyen kritériumok alapján választották ki a programban részt vevő tagállamokban a 
pénzügyi intézmények ellenőrző/tanácsadó szerepét betöltő cégeket? Lebonyolítottak 
közbeszerzési pályázati eljárást? Amennyiben nem, miért nem?
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B. A pénzügyi támogatási program hatálya alá tartozó tagállamoknak küldött kérdőív

1. Adott esetben, miért döntött az országa úgy, hogy pénzügyi támogatási programot kér?

2. Ön milyen szerepet töltött be és feladatot látott el a tárgyalások és a pénzügyi támogatási 
program országa számára történő létrehozása során?

3. Milyen szerepet játszott a nemzeti parlament az egyetértési megállapodás 
megtárgyalásában? Hogyan ismertette a kormány a szöveget a parlamenttel? Hogyan 
fogadta el a parlament a végleges egyetértési megállapodást? A szociális partnerek részt 
vettek az egyetértési megállapodásról folytatott vitákban?

4. Mennyire kaptak szabad kezet a szükséges intézkedések (konszolidáció vagy strukturális 
reformok) kialakítására vonatkozó döntések meghozatalakor? Kérjük, fejtse ki. 

5. Megítélése szerint a konszolidációs intézkedések/strukturális reformok kapcsán eszközölt 
megtakarítások és felmerült költségek egyformán érintették a polgárokat? Kérjük, fejtse 
ki. 

6. Kérjük, jellemezze az Önök hatóságai és a trojka intézményei közötti helyszíni 
együttműködés minőségét. 

7. Milyen hatása volt a 472/2013/EU rendelet hatálybalépésének a programok 
végrehajtására? Éltek a rendelet rendelkezéseiben, különösen a 7. cikk (11) bekezdésében 
foglalt lehetőségekkel? Amennyiben nem, miért nem?

8. Országában hány olyan esetről van tudomása, amikor az egyetértési megállapodásból
eredő döntések jogszerűségét kérdésessé téve megsértették a nemzeti jogot?

9. Elégedett országában a program célkitűzéseivel és tényleges eredményeivel?


