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Když na začátku roku 2010 ohrozily dopady finanční krize celé řecké hospodářství, nebyla 
EU na takovou situaci v zemi, jež je členem eurozóny, připravena. Článek 143 SFEU 
definoval krizové mechanismy pro země mimo eurozónu; právní základ pro země, jejichž 
měnou je euro, chyběl. V následujícím období zaváděly pro tyto země postupně členské státy 
mechanismus stabilizace, jehož právní základ vycházel z jiných než primárních právních 
předpisů EU. Úloha a povinnosti Evropské komise a Evropské centrální banky, které se ujaly
v rámci tohoto stabilizačního mechanismu konkrétních úkolů, se nezměnily. Oba evropské 
orgány coby členové trojky společně vyjednávají s MMF o konkrétních reformních 
opatřeních, které jsou nutnou podmínkou pro poskytnutí finanční pomoci.
Je nepochybné, že reakce na krizi značně poškodila politickou pověst Evropské unie.
Politická rozhodnutí, která byla v těchto zemích zapojených do programu učiněna bez 
jakýchkoli konzultací se sociálními partery a často za velice nízké účasti dotčených 
vnitrostátních parlamentů, měla hluboký a závažný dopad na základní sociální práva, včetně 
kolektivního vyjednávání, práv zaměstnanců, sociální ochrany, svobody sdružování a oblasti 
zdraví, vzdělávání a bydlení. Byla předmětem silné kritiky např. ze strany MOP, Evropského 
výboru pro sociální práva a také Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního
výboru. V tomto ohledu jednaly orgány EU, jež jsou členem trojky, v rozporu s několika 
povinnostmi, které jim ukládá zvláště Listina základních práv Evropské unie, a zčásti také 
překročily své pravomoci podle Smlouvy.
Toto poškození pověsti EU však není plně zasloužené, protože trojka není odpovědná žádné 

demokratické instanci a nevykonává činnost v souladu se Smlouvami EU. Ani Evropská 

komise a Evropská centrální banka tedy nepůsobí v souladu se svými úlohami vymezenými 

ve Smlouvách.

Záměrem tohoto stanoviska je podrobit systém finanční pomoci řádné parlamentní kontrole

a odpovědnosti v rámci Smluv EU a upozornit na to, že je třeba Smlouvu upravit a vytvořit 

jednotný nástroj finanční pomoci uvnitř Společenství pro všechny členské státy EU. Jedním

z možných řešení by mohl být Evropský měnový fond. Stanovisko vyzývá k urychlenému 

odhalení nedostatků v pracovních metodách trojky, vyjasnění příslušných povinností orgánů, 

které jsou jejími členy, jejich vztahů k Euroskupině a jejich právního závazku jednat

v souladu s potřebou zajištění jak finanční, tak i sociální stability.

Zapojení Evropského parlamentu do vymezování mandátu orgánů EU, které jsou členy trojky,

a učinění je zodpovědnými za jednání, jež je v souladu s právními předpisy a zároveň užitečné

z politického hlediska, by pravděpodobně napomohlo zmírnit negativní důsledky jejich 

doporučení. Taková parlamentní účast by přinejmenším zajistila demokratičtější rámec,

v němž by mohla být zpochybňována daná politika a prozkoumávány alternativní postupy.

Reakce na krizi mohou nabýt potřebné legitimity pouze v případě, že Evropský parlament 

bude mít právo na přístup k dosud chybějícím informacím a na zapojení do procesu 

politického rozhodování.

Evropský parlament musí hrát jakožto jediný volený evropský orgán vedoucí úlohu při 

parlamentní kontrole ESM, Evropské komise a ECB a v případě potřeby musí být zapojeny

i vnitrostátní parlamenty. Zapojení sociálních partnerů do hospodářského dialogu musí být 

součástí politického programu a musí probíhat v plném souladu se Smlouvami.
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Má-li Komise jednat jako člen trojky, musí při tom plně dbát na svou povinnost podle Smluv

a vyvarovat se jakéhokoli případného rozporu se svou úlohou „strážkyně Smlouvy“. Musí být 

odpovědná Evropskému parlamentu a na jeho žádost nebo z vlastního podnětu pravidelně 

vystupovat před příslušným výborem EP.

Vymezení působnosti ECB v trojce je ve Smlouvě o ESM poměrně nejasné („ve spolupráci

s Evropskou komisí“) a vzbuzuje ústavní pochybnosti o nezávislosti ECB, jež je zakotvena

v článku 130 SFEU. ECB musí být během procesu jednání plně informována, ale neměla by 

být partnerem jednání, pokud by to mohlo vést k případnému střetu zájmů.

Vztah eurozóny s MMF by měl být znovu definován s ohledem na postupné omezování jeho 

přímého vlivu na řešení problémů členských států eurozóny se státním dluhem.


