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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Onderzoeksrapport over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en 
IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone
(2013/2277(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 7, 
artikel 136 in combinatie met artikel 121, en artikel 174,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 3,

– gezien Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 
21 mei 2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op 
lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden 
ten aanzien van hun financiële stabiliteit1,

– gezien het Verdrag tot instelling van het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM),

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2013 over het Europees semester voor economische 
beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 20132,

– gezien zijn resolutie van 4 juli 2013 over de prioriteiten van het Europees Parlement met 
betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 20143,

– gezien zijn resolutie van 12 juni 2013 over Voorbereiding van de Europese Raad 
(27-28 juni 2013) - Democratische besluitvorming in de toekomstige EMU4,

– gezien zijn resolutie van 20 november 2012 met aanbevelingen aan de Commissie over 
het verslag van de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, de 
Europese Centrale Bank en de Eurogroep "Naar een echte Economische en Monetaire 
Unie"5,

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over de financiële, economische en sociale crisis: 
aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatieven6,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2010 over de financiële, economische en sociale 
crisis: aanbevelingen met betrekking tot de maatregelen en initiatieven die moeten worden 
genomen (tussentijds verslag)7,

                                               
1 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0447.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0332.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0269.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0430.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0331.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0376.
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– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de trojka, bestaande uit de Europese Commissie, de Europese Centrale 
Bank (ECB) en het Internationale Monetaire Fonds, is ontstaan uit het besluit van 
25 maart 2010 van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone om onder 
voorwaarden bilaterale leningen aan Griekenland te verstrekken, en sindsdien operationeel 
is in Portugal, Ierland en Cyprus;

B. overwegende dat het binnen de Trojka de verantwoordelijkheid van de Commissie is om 
over de voorwaarden te onderhandelen voor financiële steun aan lidstaten uit de eurozone 
"in overleg met de ECB" en "daar waar mogelijk met het IMF"; deze financiële bijstand 
wordt in het hier volgende aangeduid met "bijstand EU-IMF";

C. overwegende dat de trojka de basisstructuur is voor zowel de onderhandelingen tussen de 
officiële kredietverleners en de regeringen van de ontvangende landen als de evaluatie van 
de tenuitvoerlegging van de aanpassingsprogramma’s; overwegende dat de eindbesluiten 
inzake de financiële steun en de voorwaarden daarvoor van de kant van Europa worden 
genomen door de Eurogroep;

D. overwegende dat de trojka samen met de betreffende lidstaat tevens verantwoordelijk is 
voor de voorbereiding van de formele besluiten van de Eurogroep;

E. overwegende dat verschillende lidstaten buiten de eurozone reeds EU-steun hebben 
ontvangen of nog ontvangen, onder artikel 143 van het VWEU, in samenhang met het 
IMF;

F. overwegende dat de EU verschillende ad hoc-mechanismes in het leven heeft geroepen 
om financiële steun te verstrekken aan landen uit de eurozone, ten eerste door middel van 
bilaterale leningen, onder andere van verschillende landen buiten de eurozone, ten tweede 
via het EFFS en het EFSM, en tot slot via het ESM, dat alle andere mechanismes moest 
vervangen;

G. overwegende dat een memorandum van overeenstemming (mvo) een overeenkomst is 
tussen de betreffende lidstaat en de trojka, en de uitkomst vormt van onderhandelingen, 
waarin een lidstaat toezegt een aantal acties te ondernemen in ruil voor financiële steun; 
overwegende dat in het ESM-verdrag is vastgelegd dat een lidstaat die om steun vanuit het 
ESM vraagt, ook een verzoek om steun aan het IMF moet doen;

H. overwegende dat de totale omvang van de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

I. overwegende dat door de economische situatie en de recente ontwikkelingen in sommige 
lidstaten de kwaliteit van de werkgelegenheid, sociale bescherming en gezondheids- en 
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veiligheidsnormen onder druk is komen te staan;

J. overwegende dat de taskforce Griekenland is opgezet om het vermogen van de Griekse 
overheid te versterken om structurele hervormingen uit te werken en door te voeren, 
teneinde het functioneren van de economie en de samenleving te verbeteren en de 
voorwaarden voor duurzaam herstel en werkgelegenheid te creëren, alsmede de absorptie 
van de structuur- en cohesiefondsen van de EU in Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen te verstrekken om investeringen te financieren;

K. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 20 november 2012 geëist 
heeft dat de strenge democratische controlenormen die op niveau van de Unie gangbaar 
zijn ook voor de trojka gelden; overwegende dat deze normen in het bijzonder inhouden 
dat de trojka in het Europees Parlement gehoord wordt alvorens zijn taken uit te voeren, 
en dat de trojka regelmatig verslag uitbrengt aan en zich regelmatig democratisch laat 
controleren door het Europees Parlement;

L. overwegende dat de programma’s op korte termijn  hoofdzakelijk bedoeld waren om een 
chaotisch faillissement te voorkomen en speculatie op staatsschulden te voorkomen; 
overwegende dat de doelstelling voor de middellange termijn was, te zorgen dat het 
geleende geld zou worden terugbetaald, om een groot financieel verlies te voorkomen dat 
terecht zou komen op de schouders van de belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot duurzame groei en effectieve vermindering van 
de schuldenlast voor de middellange en lange termijn; overwegende dat de programma’s 
zich er niet toe leenden om de macro-economische onevenwichtigheden die soms 
gedurende decennia waren opgebouwd, grondig te corrigeren;

Economische situatie in de programmalanden aan het begin van de crisis

1. is van mening dat de exacte triggers voor de crises in elk van de vier lidstaten verschillend 
waren;

2. merkt op dat er vóór aanvang van het door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar van 2010 van start ging, sprake was van een 
tweeledige angst ten aanzien van de "insolventie" en de "onhoudbaarheid" van de Griekse 
overheidsfinanciën, in verband met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% van het bbp, en de 
verhouding staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 97,4% stond, gestaag is 
toegenomen tot respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 en 2012;

3. merkt op dat Griekenland in het vierde kwartaal van 2008 in een recessie terechtkwam; 
merkt op dat het land in zes van de zeven kwartalen voorafgaand aan de activering van het 
steunprogramma een negatieve groei van het bbp kende; merkt op dat er een sterke 
correlatie is tussen de stijging van het overheidstekort en de neerwaartse conjunctuur, met 
een staatsschuld die tussen het eind van het derde kwartaal van 2008 en het eind van het 
tweede kwartaal van 2010 toenam van 254,7 miljard euro tot 314,1 miljard euro;

4. merkt op dat de Portugese economie op het moment dat het door de EU en het IMF 
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opgezette bijstandsprogramma van start ging al een aantal jaren last had van een laag bbp 
en een lage productiviteitsgroei, en dat dit gebrek aan groei in combinatie met de impact 
van de wereldwijde financiële crisis had geresulteerd in een omvangrijk begrotingstekort 
en een hoog schuldenniveau, waardoor de herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog niveau werden opgedreven; merkt in dit kader 
op dat in 2007 het groeicijfer in Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het begrotingstekort 
3,1%, het schuldenniveau 62,7% en het tekort op de lopende rekening 10,2%, met een 
werkloosheidscijfer van 8,1%;

5. merkt op dat de Ierse economie op het moment dat het door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma van start ging net een bankencrisis had gekend van nooit eerder 
vertoonde omvang, waardoor het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald was (en in 2010 
met 1,1%) van een positief groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, de werkloosheid 
steeg van 4,7% in 2007 tot 13,7% in 2010 en – het meest schadelijke effect – het tekort op 
de betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, terwijl er in 2007 een overschot was geweest 
(0,2%); merkt verder op dat de Ierse economie in het decennium voorafgaand aan het 
steunprogramma te maken had met een langdurige periode van negatieve reële 
rentetarieven;

6. merkt op dat er op het moment dat het door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma in 2013 van start ging, al sinds lange tijd sprake was van speculaties 
op de systemische instabiliteit van de Cypriotische economie, onder andere vanwege de 
blootstelling van Cypriotische banken aan een overspannen lokale onroerendgoedmarkt, 
de Griekse schuldencrisis, de afwaardering van Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in nood verkerende financiële sector te 
herstructureren;

Financiële bijstand EU-IMF, inhoud van de mvo’s en uitgevoerd beleid

7. merkt op dat de eerste overeenkomst tussen de Griekse autoriteiten aan de ene kant en de 
EU en het IMF aan de andere kant op 2 mei 2010 werd gesloten in de betreffende mvo’s, 
waarin de beleidsvoorwaarden voor de financiële bijstand van EU-IMF waren 
opgenomen; merkt verder op dat in maart 2012, na vijf evaluaties en het gebrekkige 
succes van het eerste programma, een tweede programma moest worden aangenomen, dat 
sindsdien drie maal geëvalueerd is;

8. merkt op dat de eerste overeenkomst tussen de Portugese autoriteiten aan de ene kant en 
de EU en het IMF aan de andere kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de betreffende 
mvo’s, waarin de beleidsvoorwaarden voor de financiële bijstand van EU-IMF waren 
opgenomen; merkt verder op dat het Portugese programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd in de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische aanpassingsprogramma van Portugal;

9. merkt op dat de eerste overeenkomst tussen de Ierse autoriteiten en de EU en het IMF op 
7 december 2010 werd gesloten in de betreffende mvo’s, waarin de beleidsvoorwaarden 
voor de financiële bijstand van EU-IMF waren opgenomen; merkt verder op dat het Ierse 
programma sindsdien regelmatig is geëvalueerd, hetgeen op 9 december 2013 heeft 
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geresulteerd in de twaalfde en laatste herziening, nu het Ierse programma bijna ten einde 
loopt;

10. merkt op dat het eerste verzoek om financiële bijstand door Cyprus werd gedaan op 
25 juni 2012, maar dat de uiteindelijke overeenkomst over het bijstandsprogramma van 
EU-IMF vanwege verschillen van opvatting over de voorwaarden, alsmede tengevolge 
van het verwerpen door het Cypriotische parlement van een eerste conceptprogramma, 
moest worden uitgesteld tot respectievelijk 24 april (EU) en 15 mei 2013 (IMF), en dat het 
Cypriotische Huis van afgevaardigden op 30 april 2013 zijn goedkeuring heeft verleend 
aan de ‘nieuwe’ overeenkomst;

11. merkt op dat het IMF de mondiale instelling is die de taak heeft om landen die in 
betalingsbalansproblemen verkeren, conditionele financiële bijstand te verlenen; wijst op 
het feit dat alle lidstaten lid van het IMF zijn en derhalve het recht hebben deze bijstand te 
vragen;

12. betreurt het feit dat de EU en de internationale instellingen, waaronder het IMF, niet 
waren voorbereid op een staatsschuldencrisis van grote omvang binnen de monetaire unie;

13. onderkent echter dat de enorme uitdaging waar de trojka zich voor gesteld zag en die tot 
de crisis leidde, uniek was vanwege de omstandigheid dat de financiële diensten slecht 
gereguleerd waren, de grote macro-economische onevenwichtigheden en het feit dat een
aantal instrumenten, zoals externe devaluatie, niet beschikbaar was in verband met de 
beperkingen van de monetaire unie; merkt bovendien op dat de tijd begon te dringen, dat 
er juridische obstakels uit de weg moesten worden geruimd, dat de angst voor het 
instorten van de euro tastbaar was, dat er politieke overeenstemming bereikt moest 
worden, dat de wereldeconomie in een neerwaartse spiraal verkeerde en dat een aantal 
landen die financiële bijstand zouden verlenen hun eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie in de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele documenten tijdig en duidelijk ter kennis zijn 
gesteld van de nationale parlementen en het Europees Parlement; merkt verder op dat 
dergelijke praktijken mogelijk een negatieve invloed hebben gehad op de rechten van 
burgers en de politieke situatie van de betreffende landen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en de Europa 2020-strategie; wijst er echter op 
dat dit deels te verklaren is, maar niet volledig te rechtvaardigen, door het feit dat de 
programma’s onder grote tijdsdruk en onder moeilijke politieke omstandigheden tot stand 
moesten komen;

16. betreurt het dat in de programma's voor Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de programma’s niet gebonden zijn aan het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie en de Verdragen, waaronder artikel 168, lid 7 van 
het VWEU;

Huidige economische en sociale situatie
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17. betreurt het dat de ongelijke inkomensverdeling in de vier landen is gestegen tot boven het 
gemiddelde en dat door bezuinigingen op sociale uitkeringen en toenemende 
werkloosheid het armoedeniveau toeneemt;

18. wijst op het onacceptabel hoge werkloosheidscijfer onder jongeren in de vier lidstaten 
waar een bijstandprogramma wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op de sterke stijging 
van de jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus en Portugal;

19. is ermee ingenomen dat het programma voor Ierland afloopt en dat het programma voor 
Portugal naar verwachting binnenkort afloopt; betreurt het dat vooruitgang in Griekenland 
uitblijft, ondanks de ongekende hervormingen die zijn doorgevoerd;

Trojka – economische dimensie – theoretische grondslag en impact van besluiten

20. onderstreept dat er goede economische modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan het programma sprake was van grootschalige
fraude op dit gebied;

21. merkt op dat dankzij de financiële bijstand op korte termijn een staatsschuldencrisis is 
voorkomen, die extreem ernstige economische en sociale gevolgen zou hebben gehad, en 
waarvan de spill-overeffecten op andere landen niet te overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere lidstaten hebben kunnen voorkomen; betreurt de 
economische en sociale achteruitgang die aan het licht kwam toen de fiscale en macro-
economische correcties werden doorgevoerd;

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin gedetailleerde documenten heeft uitgebracht over 
de diagnose, de strategie om de problemen aan te pakken, een set samen met de nationale 
regering uitgewerkte beleidsmaatregelen en economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld;

23. betreurt echter de soms te optimistische aannames van de trojka, in het bijzonder met 
betrekking tot de groei, maar ook de onvoldoende onderkenning van de politieke 
weerstand tegen verandering in sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit ook van invloed 
is geweest op de analyse door de trojka van de samenhang tussen begrotingsconsolidatie 
en groei; merkt op dat als gevolg hiervan de begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

24. betreurt het dat het verkleinen van de structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van hun respectieve bijstandsprogramma’s heeft 
geleid tot een verlaging van de verhouding tussen staatsschuld en bbp; onderstreept dat de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp in alle programmalanden juist sterk is gestegen;

25. is van mening dat het moeilijk is begrotingsmultiplicatoren met zekerheid vast te stellen; 
herinnert er in dat opzicht aan dat het IMF heeft toegegeven de begrotingsmultiplicator in 
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zijn groeiprognoses van vóór oktober 2012 te laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft verklaard dat de fouten in de prognoses niet te wijten 
waren aan een te lage inschatting van de begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er geen 
gevolg is gegeven aan dit publieke verschil van mening tussen de Commissie en het IMF;

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne devaluatie als doelstelling heeft geformuleerd voor 
zijn bijstandsoperaties in het kader van de trojka, de Commissie zich nooit duidelijk achter 
deze doelstelling heeft opgesteld; merkt op dat de Commissie juist in alle vier de 
betreffende programmalanden de nadruk op begrotingsconsolidatie als doelstelling legt;

27. is van mening dat er te weinig aandacht is besteed aan het verlichten van de negatieve 
gevolgen van de aanpassingsstrategieën in de programmalanden;

28. benadrukt het belang van eigenaarschap op nationaal niveau, en dat indien het niet lukt 
maatregelen door te voeren waarover overeenstemming bestaat, dit gevolgen heeft voor de 
te verwachten resultaten;

Trojka – institutionele dimensie en democratische legitimatie

29. merkt op dat het mandaat van de trojka wordt ervaren als onduidelijk en onvoldoende 
transparant;

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-karakter daarvan geen gedegen rechtsgrondslag was 
voor de instelling van de trojka op grond van het primair recht van de Unie;

31. merkt op dat de voorzitter van de Eurogroep tegenover het Europees Parlement heeft 
toegegeven dat de Eurogroep haar goedkeuring heeft gehecht aan de aanbevelingen van de 
trojka zonder rekening te houden met de specifieke beleidsimplicaties daarvan;

32. neemt kennis van de dubbele rol van de Commissie in de trojka, als vertegenwoordiger 
van de lidstaten en als EU-instelling; waarschuwt er daarom voor dat zich binnen de 
Commissie belangenconflicten kunnen voordoen tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de Verdragen, in het bijzonder op beleidsterreinen 
als concurrentie en staatssteun;

33. wijst ook op een mogelijk belangenconflict tussen de huidige rol van de ECB in de trojka 
als "technisch adviseur" en zijn positie als kredietverlener van de vier lidstaten, evenals 
met zijn mandaat onder het Verdrag;

34. merkt op dat de rol van de ECB onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in het ESM-
verdrag is vastgelegd dat de Commissie haar taken uitvoert "in overleg met de ECB", 
waardoor de rol van de ECB beperkt is tot het leveren van expertise; merkt verder op dat 
het mandaat van de ECB door het VWEU beperkt is tot het monetair beleid en dat de 
betrokkenheid van de ECB bij kwesties op het gebied van begrotings-, fiscaal en 
structuurbeleid derhalve een wankele rechtsgrondslag heeft;

35. wijst op de over het algemeen beperkte democratische controle die in programmalanden 
op nationaal niveau kan worden uitgeoefend op de trojka; merkt echter op dat deze 
democratische controle per land verschilt en afhangt van de wil van de nationale 
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instellingen;

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale rol wordt toebedeeld aan het ESM, aangezien 
dit de organisatie is die verantwoordelijk is voor de besluitvorming op het gebied van 
financiële bijstand, en dat de regeringen, ook die van de direct betrokken lidstaten, een 
centrale rol spelen bij alle besluiten die worden genomen;

37. wijst op het feit dat het ESM intergouvernementeel van aard is, dat hierop de regel van 
unanimiteit van toepassing is, en dat het onderhevig is aan politieke beïnvloeding door 
zowel ministers van financiën, staatshoofden en regeringsleiders als nationale 
parlementen;

Conclusies en aanbevelingen

38. dringt er nogmaals op aan dat alle besluiten in het kader van de versterking van de EMU 
worden genomen op basis van het Verdrag betreffende de Europese Unie; huldigt het 
standpunt dat elke afwijking van de communautaire methode en intensiever gebruik van 
intergouvernementele overeenkomsten zouden leiden tot verdeeldheid en verzwakking 
van de Unie, inclusief de eurozone;

39. benadrukt dat het ESM zich moet ontwikkelen naar een vorm van beheer volgens de 
communautaire methode zoals bepaald in het ESM-verdrag, en vraagt dat het ESM 
verantwoording moet afleggen aan het Europees Parlement, ook met betrekking tot 
besluiten om financiële bijstand toe te kennen, zodat het ESM onderworpen is aan 
democratische controle;

40. dringt er op aan dat op korte termijn moet worden overwogen het ESM-verdrag te 
wijzigen, zodat het mogelijk wordt standaardbesluiten met een gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen te nemen, in plaats van unaniem, en anticiperende bijstand te 
verlenen;

41. verzoekt de sociale partners te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van zowel huidige 
als toekomstige aanpassingsprogramma’s;

42. vraagt de trojka de stand van zaken op te maken inzake het huidige debat over 
begrotingsmultiplicatoren en in overweging te nemen de mvo’s te herzien op grond van de 
laatste empirische bevindingen;

43. acht het met name van groot belang dat het democratisch toezicht op de Commissie wordt 
verbeterd als zij optreedt als lid van de trojka; vraagt dat de vertegenwoordiger(s) van de 
Commissie in de trojka in het Europees Parlement gehoord moeten worden alvorens zij 
hun taken op zich nemen en dat zij regelmatig verslag uit moeten brengen aan het 
Europees Parlement;

44. verzoekt om een nieuwe evaluatie van het besluitvormingsproces van de Eurogroep en een 
zodanige herziening van de mvo’s van de lidstaten die financiële bijstand van EU-IMF 
ontvangen dat hierin wordt voorzien in de democratische controle door zowel de nationale 
parlementen als het Europees Parlement; verzoekt om de uitwerking van Europese 
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richtsnoeren om gepaste democratische controle te waarborgen op de uitvoering van 
maatregelen op nationaal niveau;

45. is van mening dat de optie moet worden onderzocht om het Verdrag zodanig te wijzigen 
dat het toepassingsgebied van het huidige artikel 143 van het VWEU wordt uitgebreid 
naar alle lidstaten en niet langer beperkt wordt tot lidstaten waar de euro niet is ingevoerd; 
huldigt tevens het standpunt dat ook de optie moet worden onderzocht om het Verdrag 
zodanig te wijzigen dat in het kader van de Gemeenschap een Europees Monetair Fonds in 
het leven wordt geroepen als alternatief voor het IMF; is verder van mening dat andere te 
onderzoeken kwesties onder andere de volgende zijn: het huidige institutionele kader van 
de trojka, het betrekken van de ECB bij de evaluatie van de programma’s en de verplichte 
betrokkenheid van het IMF bij financiële bijstandsprogramma’s in de eurozone, zoals 
vastgelegd in het ESM-verdrag;

46. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de Europese Centrale Bank.
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TOELICHTING

De hoofddoelstelling van dit verslag is het evalueren van het functioneren van de trojka in de 
lopende programma's in de vier landen: Griekenland, Portugal, Ierland en Cyprus. De 
volgende elementen worden daarbij onderzocht:

- Rechtsgrondslag, mandaat en structuur van de trojka

- Besluitvormingsproces binnen de instellingen en in relatie tot andere "instellingen"
(zoals de Eurogroep, de ministers van financiën van de lidstaten, et cetera)

- Democratische legitimatie

- "Theoretische" basis van de besluiten (statistische gegevens, prognoses, economische 
verwachtingen, et cetera)

- Consequenties van het werk van de trojka (zoals onderzoeken of er mogelijk sprake 
is van schendingen of wanbestuur)

De co-rapporteurs willen benadrukken dat het onderhavige ontwerpverslag als basis dient 
voor toekomstige politieke discussies, delegaties naar betrokken lidstaten en consultatie van 
verschillende belanghebbenden in het begin van 2014. Het betreft een beschrijving van de 
historie en van de stand van zaken, maar geen poging om eindconclusies te trekken of 
aanbevelingen te doen. Deze zullen tot stand komen na het inhoudelijke werk dat de komende 
maanden zal worden gedaan.

Als eerste stap is op 22 november 2013 onderstaande vragenlijst toegestuurd aan zowel 
besluitvormers op EU-niveau (A) als de nationale regeringen van de vier betrokken lidstaten 
(B). De antwoorden zullen in de loop van de procedure worden geanalyseerd.

Α. Vragenlijst voor de Europese Commissie, de ECB, het IMF, de Eurogroep en de 
Europese Raad

UITWERKING EN GOEDKEURING VAN DE FINANCIEEL BIJSTANDSPROGRAMMA’S

1. Wie heeft namens uw instelling het besluit genomen tot deelname aan de financieel 
bijstandsprogramma’s van respectievelijk EL, IE, PT en CY? Wanneer werd elk van deze 
besluiten respectievelijk genomen?

2. Wat was uw rol en functie bij de onderhandelingen over en het opzetten van het financieel 
bijstandsprogramma in respectievelijk EL, IE, PT en CY, met inbegrip van het vaststellen 
van de beleidsdoelstellingen en de belangrijkste maatregelen, alsmede de 
tenuitvoerlegging daarvan? Op grond van welke criteria zijn de prioriteiten voor 
hervorming vastgesteld?

3. Geef a.u.b. een gedetailleerde beschrijving van de aannames en de methodologie (in het 
bijzonder met betrekking tot de begrotingsmultiplicatoren) die gehanteerd werden om tot 
een prognose te komen inzake de houdbaarheid van de schulden, zowel bij aanvang als in 
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de loop van elk programma, en om de begrotingsmaatregelen uit te werken. Wat was de 
gehanteerde modus operandi die geleid heeft tot het goedkeuren van de 
conceptprogramma’s?

4. Kreeg u alle relevante informatie, inclusief statistische gegevens, van de lidstaten om een 
juiste beoordeling te kunnen maken en optimale bijstandsprogramma's te kunnen 
ontwikkelen?

5. Hoeveel speelruimte hadden de betrokken landen om te besluiten over de uitwerking van 
de maatregelen die nodig waren (consolidatie of structurele hervormingen)? Graag een 
toelichting per land. 

6. Heeft enige betrokken lidstaat (EL, IE, PT, CY), als voorwaarde vooraf voor hun 
goedkeuring van het mvo, geëist dat in het mvo specifieke maatregelen werden 
opgenomen? Zo ja: deze verzoeken a.u.b. nader toelichten.

7. Heeft enige andere lidstaat, als voorwaarde vooraf voor hun goedkeuring aan het verlenen 
van financiële bijstand, geëist dat in de programma’s specifieke maatregelen werden 
opgenomen? Zo ja: welk land, en wat waren deze voorwaarden voor elk van de 
programma’s?

8. In welke mate was de Eurogroep betrokken bij de gedetailleerde uitwerking van de 
programma’s? Beschrijf a.u.b. voor elk van de programma’s in detail het proces dat 
binnen de Eurogroep tot een besluit heeft geleid over de inhoud en de goedkeuring van het 
programma. Heeft de Eurogroep schriftelijk mandaat verleend aan de EU-onderhandelaars 
van de trojka, met inbegrip van onder andere de doelstellingen en de prioriteiten?

9. Hoe en wanneer heeft de trojka teruggerapporteerd aan de Eurogroep/EFC?

10. Speelt het ESM een rol bij de onderhandelingen over en de opzet van financiële 
bijstandsprogramma’s? Zo ja: in welke mate?

FUNCTIONEREN VAN DE PROGRAMMA’S

11. Bent u van mening dat alle consolidatiemaatregelen/structurele hervormingen evenwichtig 
verdeeld zijn over de burgers en tussen de particuliere en de publieke sector? Uw 
antwoord a.u.b. toelichten.

12. Beschrijf a.u.b. de kwaliteit van de samenwerking ter plaatse tussen de instellingen van de 
trojka. Welke rol speelden respectievelijk de Commissie, de ECB en het IMF bij deze 
werkzaamheden? Hoe worden concrete maatregelen of besluiten voorgesteld/gemaakt 
door de trojka?

13. Hoe verliep de interactie tussen de "taskforce" die in 2011 door de Commissie in het leven 
is geroepen en de trojka?

14. Hoe verloopt de samenwerking met de nationale overheden? In welke mate worden de 
betrokken lidstaten betrokken bij het besluitvormingsproces?

15. Wie neemt het eindbesluit over de concrete maatregelen die de betrokken lidstaten moeten 
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nemen?

16. Hoe vaak zijn vertegenwoordigers van de trojka gehoord in de nationale parlementen? 
Bent u van mening dat de doorgevoerde maatregelen tot stand zijn gekomen onder 
voldoende democratische controle en voldoende legitimiteit hebben?

17. Zijn de overeengekomen programma’s op correcte wijze en tijdig uitgevoerd? Zo nee: wat 
waren daarvoor de redenen en wat waren daarvan de consequenties voor de effectiviteit 
van en het draagvlak voor de programma's?

18. In hoeveel gevallen was er naar u weet in elk van de landen sprake van schending van de 
nationale wetgeving, waardoor de rechtmatigheid van de beslissingen die uit het mvo 
voortkwamen ter discussie stond? Hebben de Commissie en de ECB onderzocht in 
hoeverre de maatregelen die via onderhandeling met de lidstaten tot stand waren gekomen 
in overeenstemming en niet in strijd waren met de verplichtingen van de EU ten aanzien 
van de grondrechten, zoals aangegeven in de Verdragen?

19. Bent u tevreden over de doelstellingen en de concrete resultaten van het programma in elk 
van de landen?

20. Zijn externe factoren die zich voordeden tijdens de tenuitvoerlegging van de 
programma’s, van invloed geweest op de resultaten?

21. Welke invloed heeft de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 472/2013 op de 
tenuitvoerlegging van de programma’s gehad? Geef a.u.b. een nadere toelichting over de 
wijze waarop en de mate waarin de bepalingen van de verordening ten uitvoer zijn gelegd.

22. Wat zou er volgens u in de programmalanden zijn gebeurd indien de EU en het IMF geen 
financiële bijstand hadden verleend?

23. [Vraag aan de ECB] - Bent u van mening dat het programma voor Noodliquiditeitssteun 
(Emergency Liquidity Assistance, ELA) in elk van de landen op de juiste wijze is 
uitgevoerd? Licht uw antwoord a.u.b. toe.

24. [Vraag aan de ECB] – Steunden alle leden van de raad van bestuur van de ECB alle 
programma’s in alle landen? Geef a.u.b. een toelichting indien er afwijkende standpunten 
waren.

25. Welke maatregelen zijn er genomen om belangenconflicten te voorkomen met de 
kredietverlenersrol van de ECB, met betrekking tot het bankensysteem van de lidstaten die 
in financiële problemen verkeerden?

26. [Vraag aan de ECB] – Uit informatie die naar de media is gelekt, komt de suggestie naar 
voren dat de ECB brieven heeft gestuurd aan programmalanden om hervormingen te eisen 
en voorwaarden op te leggen in ruil voor liquiditeitssteun en open marktoperaties. Zijn 
dergelijke brieven inderdaad verstuurd? Zo ja: naar wie, en waarom, en hoe luidde de 
inhoud daarvan?

27. [Vraag aan het IMF] – Steunden alle leden van de raad van bestuur van het IMF alle 
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programma’s in alle landen? Geef a.u.b. een toelichting indien er afwijkende standpunten 
waren.

28. [Vraag aan de Commissie] – Waren er nationale gedetacheerde deskundigen van het 
betreffende land ter plaatse? Zo ja: op welke wijze heeft u zich ervan verzekerd dat zij 
onafhankelijk waren? Neemt u a.u.b. in uw antwoord het gegeven mee dat er in het geval 
van het IMF geen official uit het betreffende land betrokken kan zijn bij de 
werkzaamheden ten aanzien van dat land.

29. Op grond van welke criteria werden bedrijven geselecteerd voor een audit-/adviesrol voor 
financiële instellingen in de programmalanden? Was er daarbij sprake van een 
aanbestedingsprocedure? Zo nee: waarom niet?

B. Vragenlijst voor de lidstaten die onder een financieel bijstandsprogramma vallen

1. Wanneer, indien van toepassing, heeft uw land besloten een financieel 
bijstandsprogramma aan te vragen?

2. Wat was uw rol en functie bij de onderhandelingen over en het opzetten van het financieel 
bijstandsprogramma voor uw land?

3. Wat was de rol van het nationale parlement bij de onderhandelingen over het mvo? Op 
welke wijze heeft de regering de tekst voorgelegd aan het parlement? Op welke wijze 
heeft het parlement het uiteindelijke mvo aangenomen? Namen de sociale partners deel 
aan de discussie over het mvo?

4. Hoeveel speelruimte had u om te besluiten over de uitwerking van de maatregelen die 
nodig waren (consolidatie of structurele hervormingen)? A.u.b. toelichten.

5. Bent u van mening dat alle consolidatiemaatregelen/structurele hervormingen evenwichtig 
verdeeld werden over de burgers? A.u.b. toelichten.

6. Beschrijf a.u.b. de kwaliteit van de samenwerking ter plaatse tussen uw overheden en de 
instellingen van de trojka.

7. Welke invloed heeft de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 472/2013 gehad op de 
tenuitvoerlegging van de programma’s? Heeft u gebruik gemaakt van de bepalingen in de 
verordening, in het bijzonder van artikel 7, lid 11? Zo nee: waarom niet?

8. In hoeveel gevallen was er naar u weet in uw land sprake van schending van de nationale 
wetgeving, waardoor de rechtmatigheid van de beslissingen die uit het mvo voortkwamen 
ter discussie stond?

9. Bent u tevreden over de doelstellingen en de concrete resultaten van het programma in uw 
land?


