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Alkuvuonna 2010, kun finanssikriisin seuraukset uhkasivat Kreikan koko taloutta, EU ei ollut 
valmistautunut tällaiseen tilanteeseen euroalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa. 
SEUT-sopimuksen 143 artikla määrittelee euroalueen ulkopuolisissa maissa käytettävät 
kriisimekanismit, mutta euromaiden osalta asianmukaista oikeusperustaa ei ollut olemassa
Myöhemmin jäsenvaltiot rakensivat vaihe vaiheelta näille maille vakausmekanismin, jonka 
oikeusperusta ei ole EU:n primaarioikeudessa. Euroopan komissio ja EKP ottivat hoitaakseen 
konkreettisia tehtäviä vakausmekanismissa, ja niiden rooli ja vastuunjako ovat pysyneet 
muuttumattomina. Molemmat toimielimet ovat troikan jäseniä ja näin ollen ne neuvottelevat 
yhdessä IMF:n kanssa konkreettisista uudistustoimenpiteistä, jotka ovat rahoitusavun 
edellytys. 

On selvää, että kriisin aikaansaamat toimet aiheuttavat merkittävää poliittista haittaa 
Euroopan unionin maineelle. Ohjelmamaissa ei kuultu työmarkkinaosapuolia ja yhteistyö 
kansallisten parlamenttien kanssa oli usein heikkoa, kun maissa tehtiin poliittisia valintoja. 
Tällä on ollut merkittäviä ja vakavia vaikutuksia sosiaalisiin perusoikeuksiin, joita ovat 
esimerkiksi työehtosopimusneuvottelut, työntekijöiden oikeudet, sosiaaliturva, 
yhdistymisvapaus, terveydenhoito, koulutus ja asuminen. Esimerkiksi ILO, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien komitea, alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat 
kritisoineet tilannetta jyrkästi. Troikassa toimivat EU:n toimielimet jättivät tässä asiassa 
noudattamatta useita erityisesti Euroopan unionin perusoikeusasiakirjassa mainittuja 
velvoitteita ja lisäksi ne ylittivät osittain perussopimuksessa niille annetun toimivallan. 

EU ei kuitenkaan ole itse täysin vastuussa sille aiheutuneesta huonosta maineesta, koska 
troikka ei ole velvollinen vastaamaan toimistaan yhdellekään demokraattiselle taholle eivätkä 
EU:n perussopimukset velvoita sitä. Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki eivät 
myöskään toimi perustamissopimusten niille asettamien roolien mukaisesti.

Tällä lausunnolla pyritään saattamaan rahoitusapujärjestelmä asianmukaisen parlamentaarisen 
valvonnan alaiseksi ja tilivelvolliseksi EU:n perussopimusten mukaisesti. Lisäksi halutaan 
tuoda esille, että perussopimusta on aiheellista muuttaa tältä osin ja luoda yhteinen 
rahoitustukiväline yhteisön puitteissa kaikille EU:n jäsenvaltioille. Eräs ratkaisu olisi 
Euroopan valuuttarahasto. Troikan työmenetelmien epäkohdat on tunnistettava kiireellisesti 
sekä selvitettävä siihen osallistuvien toimielinten vastuualueet ja suhde euroryhmään. Lisäksi 
on aiheellista selvittää, millaiset oikeudelliset velvoitteet toimielimillä on työskennellä sekä 
taloudellisen että yhteiskunnallisen vakauden saavuttamiseksi.

Jos troikkaan osallistuvien toimielinten mandaatti olisi neuvoteltu Euroopan parlamentin 
kanssa ja jos ne olisivat tilivelvollisia siitä, että niiden toiminta sekä täyttää niiden 
oikeudelliset vaatimukset että on poliittisesti hyödyllistä, olisi näin todennäköisesti voitu 
lieventää troikan suositusten negatiivisia seurauksia. Parlamentin osallistumisella olisi joka 
tapauksessa saatu aikaan demokraattisempi ympäristö, jossa menettelytapoja olisi voitu 
kyseenalaistaa ja etsiä niille vaihtoehtoja. Kriisin johdosta toteutetut toimenpiteet ovat 
oikeutettuja vain, jos Euroopan parlamentilla on pääsy toistaiseksi puuttuviin tietoihin sekä 
oikeus olla mukana poliittisessa päätöksenteossa.

Euroopan parlamentti on EU:n ainoa kansalaisten valitsema unionitason toimija ja siksi sillä 
täytyy olla etuoikeus valvoa EVM:n, Euroopan komission ja EKP:n toimia, tarpeen mukaan 
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yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. Yhteistyö työmarkkinaosapuolten kanssa tulee 
sisältyä poliittiseen asialistaan, kuten perussopimuksissa määrätään.

Komission jäsenyys troikassa edellyttää, että se kunnioittaa perussopimusten sille asettamia 
velvoitteita ja välttää kaikkia ristiriitoja, joita sen asema "perussopimuksen vartijana" voi sille 
aiheuttaa. Komission tulee olla tilivelvollinen Euroopan parlamentille ja sen edustajan tulee 
olla säännöllisesti asiasta vastaavan valiokunnan kuultavana parlamentin niin pyytäessä tai
komission omasta aloitteesta.

EKP:n osallistuminen troikkaan määritellään EVM-sopimuksessa melko epäselvästi 
(“yhteistyössä Euroopan komission kanssa”) ja se herättää perussopimuksiin liittyviä huolia 
EKP:n itsenäisyydestä, joka on vahvistettu SEUT-sopimuksen 130 artiklassa. EKP:llä tulee 
olla käytössään kaikki neuvotteluprosessiin liittyvät tiedot mutta sen ei tulisi toimia 
neuvotteluosapuolena, koska tämä saattaa johtaa eturistiriitoihin. 

Euroalueen suhde IMF:ään tulisi määritellä uudelleen ja samalla tulisi pyrkiä tilanteeseen, 
jossa IMF luopuu vähitellen suorasta vaikutusvallastaan euroalueen valtioiden velkakriisien 
ratkaisussa.


