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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om trojkans (ECB, kommissionen och IMF) roll och verksamhet med avseende på 
programländerna i euroområdet
(2013/2277(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 7, 
artikel 136 i förbindelse med artikel 121 och artikel 174,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013 av den 
21 maj 2013 om förstärkning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de 
offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har eller hotas av allvarliga 
problem i fråga om sin finansiella stabilitet1,

– med beaktande av fördraget om inrättandet av den europeiska stabilitetsmekanismen 
(ESM),

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av 
prioriteringarna för 20132,

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om Europaparlamentets prioriteringar 
för kommissionens arbetsprogram för 20143,

– med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2013 om förberedelserna inför Europeiska 
rådets möte (27–28 juni 2013) – Demokratiskt beslutsfattande i framtidens EMU4, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 november 2012 med rekommendationer till 
kommissionen om rapporten från ordförandena för Europeiska rådet, kommissionen, 
Europeiska centralbanken och Eurogruppen med titeln ”Mot en verklig ekonomisk och 
monetär union”5,

– med beaktande av sin resolution av  den 6 juli 2011 om den finansiella, ekonomiska och 
sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ6,

                                               
1 EUT L 140, 27.5.2013, s. 1.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0447
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0332
4 Antagna texter, P7_TA(2013)0269
5 Antagna texter, P7_TA(2012)0430
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0331
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– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2010 om den finansiella, ekonomiska 
och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (halvtidsutvärdering)1,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av meddelandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från budgetkontrollutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet 
för konstitutionella frågor (A7-0000/2013),

A. Trojkan som består av Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB) och 
Internationella valutafonden (IMF) hade sin upprinnelse i beslutet av den 25 mars 2010 
som fattades av euroområdets stats- och regeringschefer om att bevilja villkorliga 
bilaterala lån till Grekland, och har sedan dess också varit verksam i Portugal, Irland och 
Cypern.

B. Inom trojkan är kommissionen ansvarig för att förhandla om villkoren för finansiellt stöd 
för medlemsstater i euroområdet ”i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB)” och 
”när så är möjligt, tillsammans med IMF”, det finansiella stödet hädanefter kallat 
”EU/IMF-stöd”.

C. Trojkan är grundstrukturen för förhandlingar mellan de officiella långivarna och 
regeringarna i mottagarländerna samt för granskningen av anpassningsprogrammens 
genomförande. För den europeiska sidan fattas de slutgiltiga besluten gällande finansiellt 
stöd och villkor av Eurogruppen.

D. Trojkan är tillsammans med den berörd medlemsstaten också ansvarig för utarbetandet av 
Eurogruppens formella beslut.

E. Flertalet medlemsstater utanför euroområdet har redan erhållit eller erhåller EU-stöd 
enligt artikel 143 FEUF i samverkan med IMF.

F. EU skapade flera ad hoc-mekanismer för att ge länder inom euroområdet finansiellt stöd, 
först genom bilaterala lån, också från flera länder utanför euroområdet, sedan genom 
EFSF och EFSM och slutligen genom ESM som var avsett att ersätta alla andra 
mekanismer.

G. Ett samförståndsavtal är en överenskommelse mellan den berörda medlemsstaten och 
trojkan och är ett resultat av förhandlingar varigenom en medlemsstat förbinder sig att 
utföra en rad åtgärder i utbyte mot finansiellt stöd. I ESM-fördraget fastställs att en 
medlemsstat som ansöker om stöd från ESM också måste skicka in en ansökan om stöd 
till IMF.

H. Det finansiella stödets totala summa i de fyra programmen, liksom programmets längd 
och utformning är utan tidigare motsvarighet, vilket leder till en ovanlig situation där 
stödet nästan uteslutande ersatt den vanliga finansieringen via marknaderna.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0376
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I. Den ekonomiska situationen och utvecklingen under den senaste tiden i några 
medlemsstater har äventyrat anställningskvaliteten, socialskyddsstandarderna och hälso-
och säkerhetsstandarderna.

J. Insatsstyrkan för Grekland inrättades i syfte att stärka den grekiska offentliga 
förvaltningens förmåga att utforma och verkställa strukturella reformer för att ekonomin 
och samhället ska fungera bättre och för att skapa villkoren för hållbar återhämtning och 
arbetsskapande samt för att påskynda utnyttjandet av EU:s struktur- och 
sammanhållningsfonder i Grekland och tillhandahålla viktiga resurser för finansiering av 
investeringar.

K. I sin resolution av den 20 november 2012 begär Europaparlamentet att det ska tillämpas 
höga standarder för demokratisk ansvarsskyldighet på unionsnivå på trojkan. En sådan 
ansvarsskyldighet kräver i synnerhet att trojkan hörs i Europaparlamentet innan dess 
uppgifter verkställs, att den blir förpliktigad till regelbunden redovisning till och 
demokratisk granskning av Europaparlamentet.

L. Programmet var på kort sikt huvudsakligen avsett för att undvika en oordnad 
betalningsinställelse och stoppa spekulationer om statsobligationer. Den medelfristiga 
hjälpen skulle försäkra att pengarna som lånades skulle återbetalas och följaktligen 
undvika en stor ekonomisk förlust som skulle tynga skattebetalarna i de länder som sörjer 
för stödet och garanterar fonderna. Detta innebär också att programmet måste ge hållbar 
tillväxt och effektiv minskning av skulden på medellång och lång sikt. Programmen var 
inte anpassade för att i övergripande grad korrigera en makroekonomisk obalans som i 
vissa fall hade ackumulerats under årtionden.

Den ekonomiska situationen i programländerna i början av krisen

1. Europaparlamentet anser att krisens specifika utlösare var olika i alla fyra medlemsstater.

2. Europaparlamentet noterar att innan påbörjandet av EU/IMF-stödprogrammet som 
inleddes våren 2010 fanns det en dubbel rädsla förknippad med ”insolvensen” och 
”icke-hållbarheten” i Greklands statsfinanser som ett resultat av den ständigt sjunkande 
konkurrenskraften i grekisk ekonomi och årtionden av oförsiktig finanspolitik där 
regeringens underskott nådde 15,7 % av BNP 2009 och skuldkvoten på en fortsatt 
uppåtgående trend sedan 2003 då den stod på 97,4 %, för att sedan nå 129,7 % 2009 samt 
156,9 % 2012.

3. Europaparlamentet noterar att Grekland gick in i recession under det fjärde kvartalet 2008. 
Parlamentet noterar att landet hade sex kvartal med negativ BNP-tillväxt under de 
sju kvartal som ledde till att stödprogrammet sattes igång. Parlamentet noterar att det finns 
ett nära samband mellan ökningen av den offentliga skulden och den cykliska nedgången, 
med en offentlig skuld som ökade från 254,7 miljarder euro i slutet av det 
tredje kvartalet 2008 till 314,1 miljarder euro vid slutet av det andra kvartalet 2010.

4. Europaparlamentet noterar att den portugisiska ekonomin i början av 
EU/IMF-stödprogrammet hade lidit av låg BNP och produktionstillväxt i ett antal år och 
att denna brist på tillväxt, kombinerad med den globala finanskrisens påverkan, hade fått 
ett stort budgetunderskott samt en hög skuldnivå till följd, vilket drev upp Portugals 
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refinansieringskostnader på kapitalmarknaderna till ohållbara nivåer. Parlamentet noterar i 
detta sammanhang att Portugals tillväxttakt nådde 2,4 % år 2007, budgetunderskottet låg 
på 3,1 %, skuldnivån på 62,7 % och det nuvarande beräknade underskottet på 10,2 % av 
BNP med en arbetslöshetsnivå på 8,1 %.

5. Europaparlamentet noterar att den irländska ekonomin i början av 
EU/IMF-stödprogrammet precis hade genomlidit en bankkris av dimensioner utan tidigare 
jämförelse, vilket orsakat att Irlands BNP fallit med 6,3 % 2009 (1,1 % 2010) från en 
positiv tillväxtnivå på 5 % av BNP 2007, en ökning av arbetslösheten från 4,7% 2007 till 
13,7 % 2010 och – dess skadligaste påverkan – ett underskott i betalningsbalansen på 
30,6 % 2010, från ett överskott 2007 (0,2 %). Parlamentet noterar vidare att den irländska 
ekonomin under årtiondet innan stödprogrammet upplevde en förlängd period av negativa 
realräntenivåer.

6. Europaparlamentet noterar att det i början av EU/IMF-stödprogrammet 2013 hade pågått 
spekulationer under lång tid om den systembetingade instabiliteten i den cypriotiska 
ekonomi, bl.a. på grund av cypriotiska bankers exponering mot överbelånade lokala 
fastighetsföretag, den grekiska skuldkrisen, nedgraderingen av cypriotiska 
statsobligationer av internationella kreditvärderingsinstitut, oförmågan att få refinansiera 
statsutgifterna på de internationella marknaderna och den inledande motviljan hos 
regeringen att omstrukturera den nödlidande finanssektorn.

EU/IMF-finansstöd, samförståndsavtalets innehåll och tillämpade strategier

7. Europaparlamentet noterar att ett första avtal mellan grekiska myndigheter å ena sidan och 
EU och IMF å andra sidan antogs den 2 maj 2010 i berörda samförståndsavtal 
innehållande villkoren för strategierna i EU/IMF-finansstödet. Parlamentet noterar vidare 
att det till följd av fem redogörelser och den otillräckliga framgången med det första 
programmet måste antas ett andra program i mars 2012 som sedan dess har setts över 
tre gånger.

8. Europaparlamentet noterar att ett första avtal mellan portugisiska myndigheter å ena sidan 
och EU och IMF å andra sidan antogs den 17 maj 2011 i berörda samförståndsavtal 
innehållande villkoren för strategierna i EU/IMF-finansstödet. Parlamentet noterar vidare 
att det portugisiska programmet därefter har granskats regelbundet vilket lett till den 
kombinerade åttonde och nionde kvartalsredogörelsen för Portugals ekonomiska 
anpassningsprogram.

9. Europaparlamentet noterar att ett första avtal mellan de irländska myndigheterna å ena 
sidan och EU och IMF å andra sidan antogs den 7 december 2010 i berörda 
samförståndsavtal innehållande villkoren för strategierna i EU/IMF-finansstödet. 
Parlamentet noterar vidare att det irländska programmet därefter har setts över regelbundet 
vilket lett till en tolfte och sista översyn den 9 december 2013 som markerar den nära 
förestående avslutningen på det irländska programmet.

10. Europaparlamentet noterar att en första förfrågan om finansiellt stöd gjordes av Cypern 
den 25 juni 2012, men att meningsskiljaktigheter angående villkoren samt det cypriotiska 
parlamentets förkastande av ett första förslag till program fördröjde det slutgiltiga avtalet 
om EU/IMF-finansstöd till den 24 april (EU) och den 15 maj 2013 (IMF), och den 
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30 april 2013 godkände det cypriotiska representanthuset slutligen det ”nya” avtalet.

11. Europaparlamentet noterar att IMF är det globala institut som har i uppdrag att 
tillhandahålla stater med betalningsbalansproblem villkorligt finansiellt stöd. Parlamentet 
påpekar att alla medlemsstater är medlemmar i IMF och därför har rätten att begära stöd 
av det.

12. Europaparlamentet beklagar att EU och de internationella institutionerna, inbegripet IMF, 
inte var förberedda på en omfattande statsskuldkris inom en monetär union.

13. Europaparlamentet inser emellertid att den oerhörda utmaning som trojkan stod inför och 
som ledde till krisen var unik som en följd av den bristfälliga regleringen av finansiella 
tjänster, stora makroekonomiska obalanser och att ett antal instrument såsom extern 
devalvering inte var möjliga beroende på begränsningar i den monetära unionen. 
Parlamentet noterar därutöver att tiden höll på att rinna ut, lagliga hinder var tvungna att 
tydliggöras, rädslan för eurons sammanbrott var påtaglig, politiska överenskommelser 
måste uppnås, världsekonomin var på nedgång och ett antal länder som avsåg att bidra 
med finansiellt stöd hade sett sina egna offentliga och privata skulder öka på ett 
alarmerande sätt.

14. Europaparlamentet beklagar bristen på transparens i samförståndsavtalets förhandlingar. 
Parlamentet noterar nödvändigheten med att utvärdera huruvida formella dokument tydligt 
delgavs inom utsatt tid till de nationella parlamenten och till Europaparlamentet. 
Parlamentet noterar vidare den möjligen negativa effekten av sådan praxis på medborgares 
rättigheter och den politiska situationen i berörda länder.

15. Europaparlamentet beklagar att de rekommendationer som samförståndsavtalen innehöll 
markerar ett avsteg från det tänkande som inleddes genom Lissabonstrategin och 
Europa 2020-strategin. Parlamentet framhåller emellertid att detta delvis kan förklaras, om 
inte helt rättfärdigas, av att programmen måste tillämpas under avsevärd tidspress i en 
besvärlig politisk miljö.

16. Europaparlamentet beklagar att programmen för Grekland, Irland och Portugal innehåller 
ett antal detaljerade föreskrifter om reformer inom sjukvårdssystemet och nedskärningar 
av utgifter. Parlamentet beklagar att programmen inte är bundna till Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna och EU-fördragen, inklusive artikel 168.7 
i FEUF.

Den nuvarande ekonomiska och sociala situationen

17. Europaparlamentet beklagar att ojämlikheten i inkomstfördelningen har ökat över 
genomsnittet sedan 2008 i de fyra länderna och att nedskärningar i sociala förmåner och 
ökande arbetslöshet höjer fattigdomsnivån. 

18. Europaparlamentet pekar på den oacceptabla nivån på ungdomsarbetslöshet i de 
fyra medlemsstaterna med stödprogram. Parlamentet pekar framförallt på den kraftiga 
ökningen av ungdomsarbetslösheten i Grekland, Cypern och Portugal.

19. Europaparlamentet välkomnar slutet på programmet för Irland och det väntade slutet på 
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programmet för Portugal. Parlamentet beklagar bristen på framsteg i Grekland trots att 
man vidtagit långtgående reformer utan tidigare motsvarighet.

Trojka – ekonomisk dimension – teoretisk grund och effekterna av besluten 

20. Europaparlamentet understryker att adekvata ekonomiska modeller är nödvändiga för att 
kunna skapa trovärdiga och effektiva anpassningsprogram. Parlamentet beklagar att 
adekvat statistik och information inte alltid fanns att tillgå. Parlamentet påpekar att det i 
detta avseende pågick ett storskaligt bedrägeri i Grekland under åren innan programmet 
inleddes.

21. Europaparlamentet noterar att ett finansiellt stöd på kort sikt lyckades undvika oordnad 
betalningsinställelse på statsskulden som skulle ha fått oerhört allvarliga ekonomiska och 
sociala följder samt överskottseffekter av oanad omfattning för andra länder, vilket 
antagligen skulle ha tvingat länder att gå ur euroområdet. Parlamentet noterar vidare att 
det inte finns några garantier för att detta kan undvikas i långa loppet. Parlamentet noterar 
också att det finansiella stödet och anpassningsprogrammet i Grekland varken har hindrat 
en ordnad betalningsinställelse eller risken för att krisen smittar andra medlemsstater. 
Parlamentet beklagar den ekonomiska och sociala nedgången som blev tydlig när de 
finanspolitiska och makroekonomiska justeringarna genomfördes.

22. Europaparlamentet noterar att trojkan från början offentliggjorde omfattande dokument 
om diagnostiken, strategin för att lösa problemen, en uppsättning politiska åtgärder 
utarbetade tillsammans med berörd nationell regering och ekonomiska prognoser, något 
som uppdateras regelbundet.

23. Europaparlamentet beklagar emellertid trojkans ibland överoptimistiska antaganden, 
särskilt gällande tillväxten, men också det otillräckliga erkännandet av politiskt motstånd 
mot förändring i vissa medlemsstater. Parlamentet beklagar att detta också påverkade 
trojkans analys av samspelet mellan budgetkonsolidering och tillväxt. Parlamentet noterar 
att finanspolitiska mål inte kunde uppnås som en följd av detta.

24. Europaparlamentet beklagar att minskningen av strukturella underskott i alla 
programländer sedan början av deras respektive stödprogram ännu inte lett till en 
minskning av statsskuldens andel av BNP. Parlamentet understryker att den offentliga 
skuldkvoten istället har ökat markant i alla programländer.

25. Europaparlamentet anser att finanspolitiska multiplikatoreffekter är svåra att fastställa 
med säkerhet. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att IMF medgav att det hade 
underskattat de finanspolitiska multiplikatoreffekterna i sin tillväxtprognos inför oktober 
2012, men att kommissionen fastställde i november 2012 att prognosfelen inte berodde på 
underskattning av dessa multiplikatoreffekter. Parlamentet påpekar att detta uttryck av 
offentlig oenighet mellan kommissionen och IMF inte följdes upp.

26. Europaparlamentet påpekar att medan IMF:s fastställda mål i sina stödförfaranden inom 
trojkan är intern devalvering, så har kommissionen aldrig tydligt godkänt detta mål. 
Parlamentet noterar att det mål som kommissionen betonat i alla fyra programländer som 
undersöks snarare har varit budgetkonsolidering.
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27. Europaparlamentet anser att för lite uppmärksamhet har riktats på att lindra de negativa 
effekterna av anpassningsstrategierna i programländerna.

28. Europaparlamentet betonar att ägande på nationell nivå är viktigt och att ett misslyckande 
med att genomföra överenskomna åtgärder får konsekvenser med avseende på förväntade 
resultat. 

Trojkan – den institutionella dimensionen och demokratisk legitimitet

29. Europaparlamentet noterar att trojkans mandat har uppfattats som oklart och intransparent.

30. Europaparlamentet påpekar att beroende på dess tillfälliga natur fanns det ingen lämplig 
rättslig grund för inrättandet av trojkan på grundval av unionens primärrätt.

31. Europaparlamentet noterar erkännandet från Eurogruppens ordförande inför 
Europaparlamentet om att Eurogruppen godkände rekommendationerna från trojkan utan 
att ta hänsyn till deras särskilda politiska konsekvenser.

32. Europaparlamentet noterar den dubbla roll som kommissionen har inom trojkan, både som 
en representant för medlemsstaterna och en EU-institution. Parlamentet varnar för att 
intressekonflikter därför kan finnas inom kommissionen mellan dess roll inom trojkan och 
dess ansvar som fördragens väktare, särskilt med avseende på grundprinciper som 
konkurrens och statligt stöd.

33. Europaparlamentet fäster på samma gång uppmärksamheten på en eventuell 
intressekonflikt mellan ECB:s aktuella roll inom trojkan som ”teknisk rådgivare” och dess 
ställning som kreditgivare till de fyra medlemsstaterna liksom dess mandat i 
EU-fördraget.

34. Europaparlamentet noterar att ECB:s roll inte är tillräckligt definierad eftersom det 
fastställts i ESM-fördraget att kommissionen bör arbeta ”i samarbete med Europeiska 
centralbanken” vilket därmed reducerar ECB:s roll till att tillhandahålla expertutlåtanden. 
Parlamentet noterar vidare att ECB-mandatet begränsas till penningpolitik av EUF-
fördraget och att ECB:s inblandning i någon sakfråga som handlar om budget-, finans-
och strukturpolitik därför står på osäker rättslig grund.

35. Europaparlamentet påpekar den generellt svaga demokratiska ansvarsskyldigheten för 
trojkan i programländer på nationell nivå. Parlamentet noterar emellertid att denna 
demokratiska ansvarsskyldighet varierar från land till land beroende på de nationella 
ledarnas vilja.

36. Europaparlamentet noterar att formella beslut tas av både Eurogruppen och IMF med en 
nu avgörande roll hos ESM eftersom det är denna organisation som är ansvarig för beslut 
om finansiellt stöd, vilket därmed ställer regeringar, inbegripet de i de direkt berörda 
medlemsstaterna, i centrum av varje beslut som fattas.

37. Europaparlamentet påpekar att ESM till sin natur är mellanstatlig, att den är tvingad till 
enhällighet och är föremål för politiskt inflytande som finansministrar, stats- och 
regeringschefer och nationella parlament utövar.
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Förslag och rekommendationer

38. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att alla beslut som är relaterade till EMU:s 
förstärkning ska tas på grundval av fördraget om Europeiska unionen. Parlamentet anser 
att alla avvikelser från gemenskapsmetoden och ökad användning av mellanstatliga avtal 
splittrar och försvagar unionen inklusive euroområdet.

39. Europaparlamentet betonar att ESM borde utvecklas mot en hantering utifrån en 
gemenskapsmetod vilket förutsätts i ESM-fördraget och kräver att ESM måste göras 
ansvarig gentemot Europaparlamentet, inklusive med hänsyn till beslut om anslag för 
finansiellt stöd i syfte att utöva krav på demokratisk ansvarskyldighet på ESM.

40. Europaparlamentet rekommenderar att man på kort sikt bör överväga att ändra 
ESM-fördraget så att standardbeslut kan fattas med kvalificerad majoritet snarare än med 
enhällighet och så att förebyggande stöd tillåts.

41. Europaparlamentet pekar på behovet av att arbetsmarknadens parter deltar i utformningen 
och tillämpningen av nuvarande och framtida justeringsprogram.

42. Europaparlamentet kräver att trojkan utvärderar den nuvarande debatten om 
finanspolitiska multiplikatoreffekter och tar hänsyn till samförståndsavtalens översyn på 
grundval av de senaste empiriska resultaten.

43. Europaparlamentet är särskilt angeläget om att förbättra kommissionens ansvarsskyldighet 
när den handlar i enlighet med sin befogenhet som medlem av trojkan. Parlamentet begär 
att kommissionens representant(er) i trojkan ska höras i Europaparlamentet innan de 
inleder sina åtaganden och att de måste lämna in regelbundna rapporter till 
Europaparlamentet.

44. Europaparlamentet efterlyser en omprövning av Eurogruppens beslutsprocess genom att 
ändra samförståndsavtalen med medlemsstater som erhåller EU/IMF-finansstöd så att de 
inkluderar lämplig demokratisk ansvarsskyldighet på både nationell och europeisk nivå. 
Parlamentet fordrar att europeiska riktlinjer upprättas för att garantera lämplig 
demokratisk kontroll av åtgärdernas tillämpning på nationell nivå.

45. Europaparlamentet anser att alternativet att ändra fördraget till att låta 
tillämpningsområdet i artikel 143 i EUF-fördraget utökas till alla medlemsstater istället för 
att begränsas till icke-euromedlemsstater ska undersökas. Parlamentet anser dessutom att 
alternativet om en fördragsändring för att skapa en europeisk valutafond inom 
gemenskapens ram som ett alternativ till IMF också bör undersökas. Parlamentet bedömer 
vidare att andra viktiga frågor som måste granskas innefattar trojkans aktuella 
institutionella ram, ECB:s deltagande i redogörelsen för programmen och IMF:s 
obligatoriska deltagande i euroområdenas ekonomiska stödprogram såsom fastslås i 
ESM-fördraget.

46. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Europeiska centralbanken.
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MOTIVERING

Det övergripande målet för denna rapport är att utvärdera hur trojkan fungerar inom de 
pågående programmen i de fyra länderna, dvs. Grekland, Portugal, Irland och Cypern. Detta 
innebär att följande ämnen blir föremål för granskning: 

– Trojkans rättsliga grund, mandat och struktur.

– Beslutsprocesser inom institutionerna och i relation till andra ”institutioner” 
(dvs. Eurogruppen, nationella finansministrar osv.).

– Demokratisk legitimitet. 

– ”Teoretiska” underlag för beslut (statistik, prognoser, ekonomiska förväntningar 
osv.)

– Konsekvenser av trojkans arbete (inklusive undersökning av möjliga motverkande 
faktorer eller administrativa missförhållanden). 

Medföredragarna skulle vilja understryka att detta aktuella förslag till betänkande är ett 
underlag för efterföljande politiska diskussioner, delegationer till relevanta medlemsländer 
samt utfrågningar av olika parter i början av 2014. Det dokumenterar bakgrund samt aktuellt 
tillstånd, men det försöker inte att dra några slutsatser eller göra några rekommendationer, 
utan det kommer att äga rum efter omfattande arbete under de kommande månaderna. 

Som ett första steg skickades enkäten nedan ut den 22 november till beslutsfattare på EU-nivå 
(A) såväl som till de fyra berörda medlemsländernas nationella regeringar (B). Svaren 
kommer att utvärderas under förfarandets gång.

A. Enkät till Europeiska kommissionen, ECB, IMF, Eurogruppen och Europeiska rådet 

UTFORMNING OCH ANTAGANDE AV DE EKONOMISKA STÖDPROGRAMMEN

1. Vem beslutade på uppdrag av er institution om deltagande i det ekonomiska 
stödprogrammet för EL, IE, PT och CY? När fattades respektive beslut?

2. Vilken roll och funktion hade ni vid förhandlingen och inrättandet av respektive 
ekonomiskt stödprogram, inbegripet fastställandet av politiska mål och huvudåtgärder 
samt deras tillämpning för EL, IE, PT och CY? Utifrån vilka kriterier har 
reformprioriteringarna identifierats?

3. Beskriv detaljerat antagandena och metodiken (i synnerhet med avseende på 
finanspolitiska multiplikatoreffekter) som användes för att förutsäga skuldsättning i början 
och under förloppet av varje program och för att utforma finanspolitiska åtgärder. Vilken 
arbetsmetod var det som ledde fram till antagandet av föreslagna program?

4. Fick ni all relevant information, inbegripet statistik, från medlemsstaterna för att kunna 
göra en korrekt bedömning och en plan för optimala stödplaner?
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5. Hur mycket utrymme fick de berörda länderna för att besluta om utformningen på de 
nödvändiga åtgärderna (konsolidering eller strukturreformer)? Förklara för varje land. 

6. Framförde någon av medlemsstaterna (EL, IE, PT, CY) som en förutsättning för deras 
godkännande av samförståndsavtalet något anspråk på specifika åtgärder som del av 
samförståndsavtalet? Om ja, förklara närmare. 

7. Begärde någon av medlemsstaterna som en förutsättning för deras godkännande av anslag 
till finansiellt stöd att specifika åtgärder skulle ingå i programmen? Om ja, vem gjorde det 
och vilka var dessa för varje program?

8. I vilken utsträckning deltog Eurogruppen i den detaljerade utformningen av programmen? 
Beskriv i detalj den process inom Eurogruppen som ledde till beslutet om innehållet samt 
godkännandet av programmen i varje enskilt fall. Tillhandahöll Eurogruppen ett skriftligt 
mandat åt trojkans EU-förhandlare inbegripet bland annat målsättningar och 
prioriteringar? 

9. Hur och när rapporterade trojkan tillbaka till Eurogruppen/ Ekonomiska och finansiella 
kommittén?

10. Spelar ESM en roll vid förhandlingen om och uppsättningen av de ekonomiska 
stödprogrammen? Om ja, i hur hög grad?

PROGRAMMENS FUNKTION

11. Anser ni att alla konsolideringsåtgärder/strukturella reformer uteslöts/fördelades jämnt 
mellan medborgare och mellan den privata och den offentliga sektorn? Förklara närmare. 

12. Beskriv kvaliteten på samarbetet mellan trojka-institutionerna på plats. Vilken roll spelade 
kommissionen, ECB och IMF vid dessa olika arbeten? På vilket sätt föreslås/görs 
konkreta åtgärder eller föreslås/fattas beslut av trojkan?

13. Hur var samverkan mellan ”insatsstyrkan” som lanserades av kommissionen 2011 och 
trojkan? 

14. Hur fungerar samarbetat med de nationella myndigheterna? Hur djupt involverade är 
berörda medlemsstater i beslutsprocessen? 

15. Vem fattar det slutgiltiga beslutet om de konkreta åtgärder som måste vidtas av berörda 
medlemsstater?

16. Hur många gånger hördes representanter från trojkan av nationella parlament? Anser ni att 
de åtgärder som vidtogs har gagnats av lämplig demokratisk ansvarsskyldighet och 
legitimitet? 

17. Utfördes de överenskomna programmen korrekt och i tid? Om nej, av vilka anledningar 
och vilka var konsekvenserna för programmens effektivitet och påverkan?

18. Hur många fall av överträdelse av nationell lag vilka ifrågasätter de i samförståndsavtalet 
uppkomna beslutens laglighet känner ni till i varje land? Fullföljde kommissionen och 
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ECB en utvärdering av efterlevnaden av de med medlemsstaterna förhandlade åtgärderna 
och deras förenlighet med skyldigheterna i EU:s grundläggande rättigheter som anges i 
fördragen?

19. Är ni nöjda med programmets mål och faktiska resultat i varje land?

20. Påverkades resultaten av yttre faktorer som uppstod under programmets utförande?

21. Vilken effekt hade ikraftträdandet av förordning (EU) nr 472/2013 på programmens 
genomförande? Ange detaljerat hur och i vilken utsträckning bestämmelserna i 
förordningen har genomförts.

22. Vad skulle enligt er ha hänt i programländerna om EU och IMF inte hade tillhandahållit 
något finansiellt stöd?

23. [till ECB] – Anser ni att programmet likviditetsstöd i krislägen (ELA) har blivit korrekt 
tillämpat i varje land? Utveckla svaret.

24. [till ECB] – Stödde ECB- rådets alla medlemmar alla program i alla länder? Förklara 
eventuella avvikelser. 

25. Vilka åtgärder vidtogs för att undvika intressekonflikter mellan ECB:s funktion som 
kreditgivare och banksystemet i de medlemsstater som har finansiella problem?

26. [till ECB] – Pressläckor hävdar att det skulle ha skickats skrivelser från ECB till länder i 
programmet med krav på reformer och framtvingande av villkor i utbyte mot 
likviditetsstöd och öppna marknadsoperationer. Skickades sådana skrivelser? Om ja, från 
vem, varför och vad innehöll de? 

27. [till IMF] – Stödde alla IMF:s styrelseledamöter alla program i alla länder? Förklara 
eventuella avvikelser. 

28. [till kommissionen] – Var utstationerade nationella experter från det berörda landet på 
plats? Om ja, hur garanterade ni oberoende? Ta hänsyn i svaret till att vad IMF angår så 
arbetar ingen tjänsteman från det berörda landet för detta land.

29. Enligt vilka kriterier utvaldes företag för granskningsroller/rådgivande roller för 
finansinstitut i programmedlemsstater? Fanns det ett offentligt upphandlingsförfarande? 
Om nej, varför inte?

B. Enkät skickad till medlemsstaterna med ekonomiskt stödprogram B.

1. Om ni har ett sådant program, varför beslutade ert land att ansöka om ett finansiellt 
stödprogram?

2. Vilken roll och funktion hade ni vid förhandlingen och inrättandet av det finansiella 
stödprogrammet för ert land?

3. Vilken roll hade det nationella parlamentet i förhandlingen om samförståndsavtalet? Hur 
lade regeringen fram texten för Europaparlamentet? Hur antog Europaparlamentet det 
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slutliga samförståndsavtalet? Deltog arbetsmarknadens parter i diskussionerna om 
samförståndsavtalet?

4. Hur mycket utrymme hade ni för att besluta om utformningen av de nödvändiga 
åtgärderna (konsolidering eller strukturella reformer)? Förklara närmare. 

5. Anser ni att alla konsolideringsåtgärder/strukturella reformer uteslöts/fördelades likvärdigt 
bland medborgarna? Förklara närmare. 

6. Vänligen beskriv kvaliteten på samarbetet mellan era myndigheter och trojkans 
institutioner på plats. 

7. Vilken effekt hade ikraftträdandet av förordning (EU) nr 472/2013 på programmens 
genomförande? Utnyttjade ni förordningens bestämmelser, särskilt artikel 7.11? Om nej, 
varför inte?

8. Hur många fall av överträdelse av nationell lag som ifrågasätter lagligheten i de beslut 
som härrör från samförståndsavtalet känner ni till i ert land?

9. Är ni nöjda med målen och de faktiska resultaten av programmet i ert land?


