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Kai 2010 m. pradžios finansų krizės padariniai sukėlė pavojų visai Graikijos ekonomikai, ES 
nebuvo pasiruošusi tokiai padėčiai euro zonai priklausančioje šalyje. SESV 143 straipsnyje 
nustatyti krizės mechanizmai šalims, nepriklausančioms euro zonai, tačiau kalbant apie šalis, 
kurių valiuta yra euro, teisinio pagrindo nebuvo. Vėlesniu laikotarpiu valstybės narės 
palaipsniui sukūrė šioms šalims skirtą stabilizavimo priemonę, kurios teisinis pagrindas 
nepriklauso ES pirminei teisei. Europos Komisijos ir ECB, kurie pagal šią stabilizavimo 
priemonę prisiėmė konkrečias užduotis, vaidmuo ir kompetencijos sritys nepasikeitė. Abi 
Europos institucijos, kaip trejeto narės, derasi su TVF dėl konkrečių reformavimo priemonių, 
kurių reikalaujama imtis kaip išankstinės finansinės paramos teikimo sąlygos.
Nėra jokių abejonių, kad tai, kaip Europos Sąjunga reaguoja į krizę, daro didelę politinę žalą 

jos reputacijai. Tai, kad politiniai sprendimai programoje dalyvaujančiose šalyse buvo 

vykdomi nesikonsultuojant su socialiniais partneriais ir dažnai menkai dalyvaujant 

atitinkamiems nacionaliniams parlamentams, itin stipriai paveikė pagrindines socialines 

teises, įskaitant kolektyvines derybas, darbuotojų teises, socialinę apsaugą, asociacijų laisvę, 

sveikatą, švietimą ir būstą, ir dėl to buvo pareikšta daug kritikos, ją pareiškė, pvz., TDO, 

Europos socialinių teisių komitetas, Regionų komitetas ir Europos socialinių ir ekonominių 

reikalų komitetas. Šiuo atžvilgiu ES institucijos, dalyvaujančios trejeto veikloje, veikė 

nesilaikydamos įvairių joms privalomų, ypač pagal Europos pagrindinių teisių chartiją, 

įpareigojimų ir iš dalies viršijo pagal Sutartį joms suteiktą kompetenciją.

Vis dėlto žala ES reputacijai nevisiškai pelnyta, nes trejetas neatskaitingas jokiai demokratinei 

institucijai ir neveikia laikydamasis ES Sutarčių. Europos Komisijai ir Europos Centrinis

Bankas taip pat nevykdo savo pareigų taip, kaip apibrėžta Sutartyse.

Šios nuomonės tikslas – pasiekti, kad finansinės paramos sistemai būtų taikoma derama 

parlamentinė kontrolė ir atskaitomybė pagal ES Sutartis, ir atkreipti dėmesį į tai, kad reikia 

pakeisti Sutartį siekiant pagal Bendrijos sistemą sukurti vieną finansinės paramos priemonę 

visoms ES valstybėms narėms. Vienas galimas sprendimas būtų įsteigti Europos valiutos 

fondą. Reikia nedelsiant nustatyti trejeto veiklos metodų trūkumus, išsiaiškinti atitinkamas 

dalyvaujančių institucijų kompetencijos sritis, jų santykius su Euro grupe ir jų teisines 

prievoles veikti atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ir finansinį, ir socialinį stabilumą.

Be jokių abejonių, jei Europos Parlamentas būtų dalyvavęs apibrėžiant ES institucijų, 

dalyvaujančių trejeto darbe, įgaliojimus ir būtų reikalavęs atsiskaityti už tai, kad jos veiktų 

pagal teisinius reikalavimus ir politiškai naudingai, tai būtų padėję sušvelninti neigiamas jų 

rekomendacijų pasekmes. Toks Parlamento dalyvavimas būtų bent suteikęs demokratiškesnį 

pagrindą, kuriuo remiantis būtų buvę galima prieštarauti politikai ir išnagrinėti alternatyvias 

veikimo galimybes. Atsakas į krizę gali įgyti teisėtumą, kurio reikalaujama, tik tuo atveju, jei 

Europos Parlamentas turės teisę susipažinti su informacija, kurios vis dar trūksta, ir būti 

įtrauktas į politinių sprendimų priėmimo procesus.

Europos Parlamentas, kaip vienintelis išrinktas Europos organas, turi atlikti vadovaujantį 

vaidmenį vykdant Europos stabilumo mechanizmo (ESM), Europos Komisijos ir ECB 

kontrolę ir prireikus įtraukti nacionalinius parlamentus. Socialinių partnerių dalyvavimas 
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vykdant ekonominį dialogą turi būti įtrauktas į politinę darbotvarkę ir tai visiškai atitiktų 

Sutartis.

Jei Komisija turi veikti kaip trejeto narė, ji tai turi daryti visapusiškai paisydama pagal 

Sutartis jai nustatytų įpareigojimų ir vengti bet kokių galimų prieštaravimų, susijusių su jos, 

kaip Sutarties sergėtojos, vaidmeniu. Ji turi būti atskaitinga EP ir Europos Parlamentui 

paprašius arba savo iniciatyva atvykti į kompetentingą EP komitetą.

ECB dalyvavimas trejeto veikloje ESM sutartyje apibrėžtas aptakiai (palaikant ryšius su 

Europos Komisija) ir, konstituciniu požiūriu, kelia susirūpinimą dėl ECB banko 

nepriklausomumo, įtvirtinto SESV 130 straipsnyje. Vykstant deryboms ECB turi būti 

visapusiškai informuojamas, tačiau ECB neturėtų būti derybų partneris, nes dėl to galėtų kilti 

interesų konfliktas.

Euro zonos santykiai su TVF turėtų būti apibrėžti iš naujo siekiant palaipsniui nutraukti 
tiesioginį TVF dalyvavimą sprendžiant euro zonos valstybių skolos problemas.


