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Amikor 2010 elején a pénzügyi válság az egész görög gazdaság összeomlásával fenyegetett, 
az EU nem volt felkészülve arra, hogy ilyen helyzet alakulhat ki az euróövezet egyik 
országában. Az EUMSZ 143. cikke meghatározta a válságkezelési mechanizmusokat az 
euróövezeten kívüli országok tekintetében, azonban az olyan országok esetében, amelyeknek 
az euró a pénzneme, hiányzott a jogalap. Az ezt követő időszakban a tagállamok lépésről 
lépésre stabilizációs mechanizmust hoztak létre ezen országok számára, amelynek jogalapja 
az elsődleges uniós jogon kívül áll. A stabilizációs mechanizmus keretében konkrét 
feladatkörrel felruházott Európai Bizottság és EKB szerepe és kötelezettségei nem változtak.
A trojka tagjaiként mindkét uniós intézmény közös tárgyalásokat folytat az IMF-fel a 
pénzügyi támogatás előfeltételeként előírt konkrét reformintézkedésekről.
Kétségtelen, hogy az Európai Unió megítélésének politikai szempontból jelentős mértékben 
ártott a válságra adott reakció. A programországokra vonatkozóan meghozott politikai 
döntések, amelyek a szociális partnerekkel való egyeztetés nélkül és gyakran az érintett 
nemzeti parlamentek nagyon korlátozott részvétele mellett születtek, mélyreható és súlyos 
hatással voltak az alapvető szociális jogokra, beleértve a kollektív tárgyaláshoz való jogot, a 
munkavállalók jogait, valamint a szociális védelemhez, az egyesülési szabadsághoz, az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a lakhatáshoz való jogot. A döntéseket többek 
között az ILO, a Szociális Jogok Európai Bizottsága, a Régiók Bizottsága és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság is kritizálta. Ebből a szempontból a trojkában részt vevő 
uniós intézmények megszegték a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által előírt 
kötelezettségeiket, és részben túllépték a Szerződésből eredő hatáskörüket.
Azonban az EU megítélésének romlása nem indokolt teljes mértékben, ugyanis a trojka nem 

tartozik elszámolással semmilyen demokratikus szerv felé. és nem az uniós Szerződések 

szerint működik. Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank sem a Szerződések által 

meghatározott szerepüknek megfelelően jár el.

E vélemény célja az, hogy a pénzügyi támogatási rendszer megfelelő parlamenti ellenőrzés 

alá kerüljön és elszámoltatható legyen az uniós Szerződések keretén belül, valamint 

rámutasson arra, hogy szükség van a Szerződés módosítására annak érdekében, hogy a 

Közösség keretén belül létrejöjjön egy pénzügyi támogatási eszköz, amely az összes uniós 

tagállam számára elérhető. Az egyik lehetséges megoldás az Európai Monetáris Alap 

létrehozása. Ehhez sürgősen fel kell mérni a trojka munkamódszereinek hiányosságait, 

tisztázni kell a részes intézmények kötelezettségeit, az eurócsoporthoz fűződő kapcsolatát, 

valamint a pénzügyi és társadalmi stabilitás biztosítására vonatkozó kötelezettséggel 

összhangban való fellépés jogi kötelezettségét.

Kétségkívül mérsékelte volna a trojkában részt vevő uniós intézmények ajánlásainak káros 

hatásait, ha az Európai Parlament részt vett volna ezen intézmények megbízatásának 

meghatározásában, valamint ha ezen intézmények jogilag megfelelő és politikai szempontból 

hasznos módon elszámoltathatóak lennének. A parlamenti részvétel legalább 

demokratikusabb keretet biztosított volna, amelyen belül a politikai döntéseket meg lehetett 

volna vitatni és alternatív megoldásokat lehetett volna kidolgozni. A válságra adott reakciók 

kizárólag akkor lehetnek kellően legitimek, ha az Európai Parlamentnek joga van hozzáférni a 

jelenleg nem rendelkezésre álló információkhoz és részt venni a politikai döntéshozatalban.
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Az Európai Parlamentnek az egyetlen választott uniós szervként vezető szerepet kell 

betöltenie az ESM, az Európai Bizottság és az EKB parlamenti ellenőrzésében (amelybe 

szükség esetén a nemzeti parlamenteket is be kell vonni). A szociális partnerek gazdasági 

párbeszédbe való bevonásának fel kell kerülnie a politikai menetrendbe, és teljes mértékben 

meg kell felelnie a Szerződéseknek.

A Bizottságnak a trojka tagjaként a Szerződések által meghatározott kötelezettségeit teljes 

mértékben tiszteletben tartva kell eljárnia, és el kell kerülnie a Szerződés őreként viselt 

felelősségével kapcsolatos bármilyen ellentmondást. Elszámoltathatónak kell lennie az EP 

felé, és az EP kérésére vagy saját kezdeményezésére rendszeresen meg kell jelennie az EP 

illetékes bizottsága előtt.

Az EKB-nak a trojkában való részvétele kissé homályosan van megfogalmazva az Európai 

Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződésben („az Európai Bizottsággal 

együttműködve”), és ez az EKB-nak az EUMSZ 130. cikkében rögzített függetlenségével 

kapcsolatban alkotmányos aggályokat vet fel. A tárgyalási folyamat során az EKB-t minden 

esetben teljes körűen tájékoztatni kell, mivel azonban ez esetleg összeférhetetlenséghez 

vezethet, az EKB nem lehet tárgyalópartner.

Az IMF és az euróövezet kapcsolatát át kell gondolni annak érdekében, hogy fokozatosan

csökkenjen a Valutaalap közvetlen szerepe az euróövezet államadóság-problémáinak 

megoldásában.


