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Kad 2010. gada sākumā finanšu krīzes seku dēļ cieta Grieķijas ekonomika, ES nebija gatava 

tādam pavērsienam dalībvalstī, kas ietilpst eurozonā. LESD 14. pantā bija noteikts krīzes 

mehānisms valstīm, kas netilpst eurozonā; valstīm, kuru valūta ir euro, šāda juridiskā pamata

nebija. Turpmākajā laikā dalībvalstis pakāpeniski izstrādāja stabilizācijas mehānismu tām 

valstīm, kuru juridiskais pamats nav ES primārie tiesību akti. Eiropas Komisija un ECB 

uzņēmās konkrētus uzdevumus stabilizācijas mehānismā, un šo iestāžu uzdevumi un 

pienākumi nav mainījušies. Kā trijotnes dalībnieces abas Eiropas iestādes kopā ar SVF risina 

sarunas par konkrētiem reformu pasākumiem, kuri ir priekšnoteikums finansiālas palīdzības 

saņemšanai.

Nav šaubu, ka veids, kādā Eiropas Savienība reaģēja uz krīzi, būtiski iedragāja tās politisko 

reputāciju. Izvēlētā politika, ko eurozonas programmas valstis īstenoja, neapspriežoties ar 

sociālajiem partneriem un bieži vien ļoti maz piedaloties attiecīgo valstu parlamentiem, ir 

plaši un smagi skārusi sociālās pamattiesības, tajā skaitā darba koplīgumus, tiesības uz 

nodarbinātību, sociālo aizsardzību, biedrošanās brīvību, veselības, izglītības un mājokļu jomu, 

un šīs negatīvās sekas ir bargi kritizējusi, piemēram, Starptautiskā Darba organizācija, Eiropas 

Sociālo tiesību komiteja, kā arī Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja. Šajā ziņā ES iestādes, kas ir trijotnes sastāvā, rīkojušās pretēji pienākumiem, ko tām 

īpaši uzliek Eiropas Pamattiesību harta, un zināmā mērā pārsniegušas Līgumā paredzētās 

pilnvaras. 

Tomēr ES reputācijai nodarītais kaitējums nav gluži pelnīts tādā ziņā, ka trijotne saskaņā ar 

ES līgumiem nav pārskatatbildīga nevienai demokrātiskai institūcijai. Turklāt ne Eiropas 

Komisijas, ne Eiropas Centrālā bankas darbība neatbilst Līgumos noteiktajam.

Šī atzinuma nolūks ir pakļaut finansiālās palīdzības sistēmu pienācīgai parlamentārai 

kontrolei un pārskatatbildībai saskaņā ar ES Līgumiem un norādīt uz nepieciešamību grozīt 

Līgumu, lai radītu vienotu Kopienas finansiālās palīdzības instrumentu visām ES 

dalībvalstīm. Viens risinājums būtu Eiropas Monetārā fonda izveide. Ir steigšus jātiek 

skaidrībā par trijotnes darba metožu trūkumiem un jāprecizē katras iesaistītās iestādes 

atbildības joma, attiecības ar Eurogrupu un juridisks pienākums darboties saskaņā ar 

nepieciešamību panākt finansiālu un sociālu stabilitāti.

Ja Eiropas Parlaments būtu iesaistījies trijotnes iestāžu pilnvaru noteikšanā un prasījis, lai to 

darbība atbilstu juridiskām normām un būtu politiski mērķtiecīga, tas, iespējams, būtu ļāvis 

mazināt trijotnes iestāžu ieteikumu negatīvās sekas. Tāda Parlamenta iesaistīšanās vismaz 

būtu nodrošinājusi demokrātisku pamatu, kuru izmantojot, varētu apstrīdēt izvēlēto politiku 

un meklēt citus risinājumus. Reakcija uz krīzi var iegūt nepieciešamo likumību, ja vien 

Eiropas Parlamentam ir tiesības piekļūt vēl aizvien trūkstošai informācijai un iesaistīties 

politisku lēmumu pieņemšanā.

Eiropas Parlamentam kā vienīgajai vēlētajai Eiropas Savienības iestādei ir jāuzņemas vadošā 

loma parlamentārās kontroles nodrošināšanā pār Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM), 

Eiropas Komisiju un ECB, nepieciešamības gadījumā iesaistot arī dalībvalstu parlamentus. 
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Sociālo partneru iesaiste ekonomiskajā dialogā ir jāiekļauj politiskajā programmā, un tas būtu 

pilnīgā saskaņā ar Līgumiem.

Ja Komisija rīkojas kā trijotnes dalībniece, tai pilnā mērā jāpilda Līgumu uzliktie pienākumi 

un jāizvairās no jebkādām iespējamām pretrunām attiecībā uz tās Līguma uzraudzītājas lomu. 

Tai jābūt pārskatatbildīgai Eiropas Parlamentam un regulāri jāziņo par savu darbību 

atbildīgajai EP komitejai pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai savas ierosmes.

ESM līgumā ECB dalība trijotnē noteikta visai neskaidri („sadarbībā ar Eiropas Komisiju”) 

un rada konstitucionālas bažas par ECB neatkarību, kas noteikta LESD 130. pantā. Sarunu 

laikā Eiropas Centrālajai bankai jāsaņem pilnīga informācija par to norisi, tomēr ECB 

nevajadzētu būt sarunu partnerei, jo tas var radīt interešu konfliktu. 

Eurozonas attiecības ar SVF būtu jādefinē no jauna, ņemot vērā, ka tieša SVF ietekme uz euro 

zonas valstu parāda problēmas risināšanu tiks pakāpeniski pārtraukta.


