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Когато ефектите от финансовата криза в началото на 2010 г. изложиха на опасност 
цялата икономика на Гърция, ЕС не беше подготвен за подобна ситуация в държава 
членка от еврозоната. Член 143 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) определи механизмите при криза за страните извън еврозоната, но за страните,
чиято валута е еврото, липсваше правно основание. В последвалия период държавите 
членки създадоха стъпка по стъпка механизъм за стабилизиране за тези страни, чието 
правно основание е извън първичното законодателство на ЕС. Ролята и отговорността 
на Европейската комисия и на ЕЦБ, които предприеха конкретни задължения съгласно 
механизма за стабилизиране, не са се променили. Като членове на Тройката двете 
европейски институции заедно преговарят с МВФ за конкретните мерки за реформа, 
които се изискват като предварително условие за финансова помощ. 
Без съмнение е фактът, че реакцията на кризата нанесе значителни политически щети 

върху репутацията на Европейския съюз. Избраните политики, прилагани в страните 

със специфични програми, без съветване със социалните партньори и често с много 

слабо участие на съответните национални парламенти, имаха голямо и тежко 

въздействие върху основните социални права, включително и върху колективното 

договаряне, трудовите права, социалната защита, свободата на сдружаване, 

здравеопазването, образованието и жилищното настаняване и бяха остро критикувани 

например от МОТ, Европейския комитет за социални права, както и от Комитета на 

регионите и Европейския икономически и социален комитет. В тази връзка 

институциите на ЕС, които участват в Тройката, действаха срещу редица задължения, 

които им бяха наложени, по-специално от Европейската харта на основните права, и до 

известна степен преминаха отвъд техните правомощия от Договора.

Въпреки това накърняването на репутацията на ЕС не е напълно заслужено предвид 

факта, че Тройката не е отговорна пред нито една демократична инстанция и не действа 

съгласно Договорите на ЕС. Също така нито Европейската комисия, нито Европейската 

централна банка действат съгласно своите функции така, както са определени в 

Договорите.

Целта на това становище е да доведе системата за финансова помощ под подходящ 

парламентарен контрол и отчетност в рамките на Договорите на ЕС и да посочи 

необходимостта от изменение на Договора с цел създаване на единен инструмент за 

финансова помощ в рамката на Общността за всички държави – членки на ЕС. Едно от 

възможните решения би могло да бъде Европейският валутен фонд. В него се 

призовава за спешно установяване на недостатъците в работните методи на Тройката, 

като се изяснят съответните отговорности на участващите институции, техните връзки 

с Еврогрупата и техните правни задължения да действат в съответствие с 

необходимостта да се гарантира едновременно финансова и социална стабилност.

Вероятно включването на Европейския парламент за определяне на мандата на 

институциите на ЕС, участващи в Тройката, и за това те да бъдат държани под 

отговорност да действат както законосъобразно, така и политически ефикасно, щеше да 

спомогне за смекчаване на отрицателните последствия от техните препоръки. Подобно 
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парламентарно участие щеше най-малкото да предостави по-демократична рамка, в 

която политиката можеше да бъде поставена под въпрос и да се разглеждат 

алтернативни начини за действие. Реакциите на кризата могат да спечелят 

необходимата легитимност единствено ако Европейският парламент е оправомощен да 

има достъп до все още липсващата информация и да бъде включен в процесите на 

вземане на политически решения. 

Европейският парламент в качеството си на единствената европейска институция с 

представителство, трябва да има водеща роля в парламентарния контрол на ЕМС, 

Европейската комисия и ЕЦБ, и да включва националните парламенти, когато това е 

необходимо. Включването на социалните партньори в икономическия диалог трябва да 

бъде в политическия дневен ред и да е в пълно съответствие с Договорите.

При положение, че Комисията е член от Тройката, тя трябва да изпълни това, зачитайки 

напълно задължението си съгласно Договорите и избягвайки всяко възможно 

противоречие с ролята си на „пазител на Договора“. Тя трябва да бъде отговорна пред 

ЕП, като се явява редовно пред компетентната комисия на ЕП по искане на 

Европейския парламент или по собствена инициатива.

Участието на ЕЦБ в Тройката, както е определено в Договора за ЕМС, е по-скоро 

неясно („във взаимодействие с Европейската комисия“) и поражда конституционни 

несъответствия във връзка с независимостта на ЕЦБ, залегнала в член 130 от ДФЕС. 

Необходимо е ЕЦБ да бъде напълно информирана по време на процеса на преговори, 

но тъй като това може да доведе до възможен конфликт на интереси, ЕЦБ не следва да 

бъде партньор в преговорите. 

Взаимодействието на еврозоната с МВФ следва да бъде преформулирано отново, с 

перспективата за постепенно прекратяване на директната намеса на МВФ при 

решаването на проблемите с държавния дълг в еврозоната.


