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Kui kogu Kreeka majandus 2010. aasta alguses finantskriisi tulemusena ohtu sattus, ei olnud 

EL selliseks olukorraks euroala riigis valmis. Kui euroalasse mittekuuluvate riikide jaoks on 

kriisilahendamise mehhanismid määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 143, 

siis euroala riikide jaoks puudus õiguslik alus. Järgneval perioodil töötasid liikmesriigid 

samm-sammult välja stabiilsusmehhanismi nende riikide jaoks, kelle õiguslik alus jääb 

väljapoole ELi esmast õigust. Stabiilsusmehhanismiga seoses enda peale konkreetsed 

ülesanded võtnud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga roll ja vastutus ei ole muutunud. 

Troika liikmetena peavad mõlemad ELi institutsioonid ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) 

läbirääkimisi konkreetsete finantsabi eeltingimuseks olevate reformimeetmete üle. 

Kahtlemata on Euroopa Liidu maine kriisile reageerimise tõttu poliitiliselt korralikult 

kahjustada saanud. Poliitikavalikutel, mida järgiti programmi riikides ilma 

sotsiaalpartneritega konsulteerimata ja tihti asjasse puutuva liikmesriigi parlamendi 

minimaalsel osalusel, on olnud sügav ja tõsine mõju sotsiaalsetele põhiõigustele, sealhulgas 

kollektiivläbirääkimistele, tööalastele õigustele, sotsiaalkaitsele, ühinemisvabadusele, 

tervishoiule, haridusele ja eluasemele, ning neid on teravalt kritiseeritud, näiteks 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni, Euroopa sotsiaalõiguste komitee ning ka Regioonide 

Komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt. Troikas osalevad ELi institutsioonid 

ei pidanud selles asjas kinni neile eelkõige Euroopa põhiõiguste hartaga pandud kohustustest 

ja tegutsesid osaliselt väljaspool oma aluslepingust tulenevat pädevust.

Eelnevale vaatamata ei ole EL oma maine kahjustumist täielikult ära teeninud, kuna troika ei 

anna aru ühelegi demokraatlikule instantsile ega tegutse kooskõlas ELi aluslepingutega. Ka 

Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank ei tegutse vastavalt oma aluslepingutes määratletud 

rollidele.

Käesoleva arvamuse eesmärk on tuua finantsabisüsteem nõuetekohase parlamentaarse 

kontrolli ja ELi aluslepingutega kooskõlas oleva aruandluskohustuse alla ning osutada 

aluslepingu muutmise vajadusele, et luua ühenduse raames ühtne finantsabi vahend kõigile 

ELi liikmesriikidele. Üks võimalik lahendus võiks olla Euroopa Valuutafond. See nõuab kiiret 

puuduste tuvastamist troika töövõtetes, osalevate institutsioonide vastutusalade ning nende ja 

eurorühma vaheliste suhete selgitamist ning selle täpsustamist, milline on nende juriidiline 

kohustus tegutseda nii finants- kui ka sotsiaalse stabiilsuse tagamise nimel.

Väidetavalt oleks see, kui Euroopa Parlament oleks olnud kaasatud troikas osalevate 

institutsioonide volituste määratlemisse ja nad oleksid pidanud andma Euroopa Parlamendile 

aru selle kohta, kas nad toimivad õigusnõuetele vastavalt ja poliitiliselt kasulikult, aidanud 

leevendada troika soovituste kahjulikke tagajärgi. Parlamendi kaasatus oleks vähemalt 

taganud demokraatlikuma õhkkonna, milles oleks saanud vaidlustada poliitikat ja otsida 

alternatiivseid tegevussuundi. Kriisile reageerimine saab vajaliku legitiimsuse alles siis, kui 

Euroopa Parlament saab õiguse juurde pääseda siiani puuduvale teabele ning olla kaasatud 

otsustamisprotsessi.

Euroopa Parlament ELi ainsa valitud organina peab omama põhirolli Euroopa 

stabiilsusmehhanismi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga parlamentaarses kontrollis, 
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kaasates vajadusel liikmesriikide parlamente. Sotsiaalpartnerite kaasamine majandusdialoogi 

tuleb seada poliitiliseks eesmärgiks ja oleks aluslepingutega täielikult kooskõlas.

Kui komisjonil tuleb tegutseda troika liikmena, peab ta seda tegema oma aluslepingute 

järgseid kohustusi täielikult järgides, vältides kõiki võimalikke vastuolusid oma aluslepingu 

täitmise järelevalvaja rolliga. Tal peab olema Euroopa Parlamendi ees aruandekohustus ja ta 

peab korrapäraselt parlamendi palvel või omal algatusel parlamendi pädeva komisjoni ees aru 

andma.

Euroopa Keskpanga osalus troikas on Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingus 

määratletud üsna ebamääraselt („koostöös Euroopa Komisjoniga”), mis tekitab 

põhiseadusliku probleemi seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 130 sätestatud 

Euroopa Keskpanga sõltumatusega. Euroopa Keskpank peaks saama läbirääkimiste käigu 

kohta täielikku teavet, aga kuna see võib viia huvide konfliktini, ei tohiks Euroopa Keskpank 

läbirääkimistes osaleda.

Euroala suhe IMFiga tuleks uuesti määratleda, arvestades IMFi otsese mõju järkjärgulist 

vähenemist euroala riigivõla probleemide lahendamisel.


