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Meta l-effetti tal-kriżi finanzjarja fil-bidu tal-2010 pperikolaw l-ekonomija kollha tal-Greċja, 
l-UE ma kinitx ippreparata għal tali sitwazzjoni f'pajjiż membru taż-żona tal-euro. L-
Artikolu 143 tat-TFUE ddefinixxa l-mekkaniżmi ta' kriżijiet għall-pajjiżi barra miż-żona tal-
euro, iżda kienet nieqsa l-bażi legali għall-pajjiżi li l-munita tagħhom hija l-euro. Fil-perjodu 
segwenti, l-Istati Membri stabbilew pass wara pass mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għal 
dawn il-pajjiżi li l-bażi legali tagħhom ma tinsabx fil-liġi primarja tal-UE. Ir-rwol u r-
responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea u tal-BĊE, li ħadu f'idejhom kompiti konkreti taħt 
dan il-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni, ma nbidlux. Bħala membri tat-Trojka, iż-żewġ 
istituzzjonijiet Ewropej qed jinnegozjaw flimkien mal-FMI r-riformi konkreti ta' riforma 
meħtieġa bħala prekundizzjoni għall-assistenza finanzjarja.
M'hemm l-ebda dubju li qed isir dannu politiku konsiderevoli lir-reputazzjoni tal-Unjoni 

Ewropea mir-rispons għall-kriżi. L-għażliet politiċi segwiti fil-pajjiżi tal-programm mingħajr 

ebda konsultazzjoni mas-sħab soċjali u ħafna drabi b'parteċipazzjoni dgħajfa ħafna tal-

Parlamenti nazzjonali kkonċernati kellhom impatt profond u serju ħafna fuq id-drittijiet 

soċjali fundamentali, fosthom in-negozjar kollettiv, id-drittijiet tal-impjieg, il-protezzjoni 

soċjali, il-libertà ta' assoċjazzjoni, is-saħħa, l-edukazzjoni u l-akkomodazzjoni u ġew 

ikkritikati bil-qawwa pereżempju mill-ILO, mill-Kumitat Ewropew għad-Drittijiet Soċjali, kif 

ukoll mill-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. F'dan ir-rigward, 

l-istituzzjonijiet tal-UE li jipparteċipaw fit-Trojka aġixxew kontra diversi obbligi imposti 

fuqhom speċjalment mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali Ewropea u parzjalment marru lil 

hinn mill-kompetenza tagħhom tat-Trattat.

Madankollu, dan id-dannu lir-reputazzjoni tal-UE mhuwiex kompletament mistħoqq għaliex 

it-Trojka mhija responsabbli għall-ebda istanza demokratika u ma toperax skont it-Trattati tal-

UE. Lanqas il-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew ma joperaw skont ir-rwoli tagħhom 

kif definiti mit-Trattati.

L-intenzjoni ta' din l-opinjoni hija li tissottometti s-sistema tal-assistenza finanzjarja għal 

skrutinju u obbligu ta' rendikont parlamentari xierqa fil-qafas tat-Trattati tal-UE u li tenfasizza 

l-ħtieġa għal modifika tat-Trattat sabiex jinħoloq strument wieħed ta' assistenza finanzjarja 

ġewwa l-qafas tal-Komunità għall-Istati Membri kollha tal-UE. Soluzzjoni waħda possibbli 

tista' tkun Fond Monetarju Ewropew. Jeħtieġ li jiġu identifikati b'mod urġenti n-nuqqasijiet 

tal-metodi ta' ħidma tat-Trojka, u jiġu kkjarifikati r-responsabilitajiet tal-istituzzjonijiet 

parteċipanti, ir-relazzjonijiet tagħhom mal-Grupp tal-Euro u l-obbligu legali tagħhom li 

jaġixxu f'konformità mal-ħtieġa li jiġu żgurati l-istabilità finanzjarja u dik soċjali.

Wieħed jista' jargumenta li l-involviment tal-Parlament Ewropew fid-definizzjoni tal-mandat 

tal-istituzzjonijiet tal-UE li jipparteċipaw fit-Trojka u li jżommhom responsabbli li jaġixxu 

b'mod li huwa kemm legalment konformi kif ukoll politikament utli kienu jgħinu jnaqqsu l-

konsegwenzi negattivi tar-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Tali involviment parlamentari kien 

għall-inqas jipprovdi qafas aktar demokratiku li fi ħdanu setgħet ġiet ikkontestata l-politika 

kif ukoll esplorati azzjonijiet alternattivi. Ir-rispons għall-kriżi jista' jikseb leġittimità biss jekk 

il-Parlament Ewropew ikollu d-dritt ta' aċċess għall-informazzjoni li tkun għadha nieqsa u 

jkun involut fil-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi.
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Il-Parlament Ewropew, bħala l-unika korp Ewropew elett, jeħtieġ ikollu rwol ta' tmexxija fl-

iskrutinju parlamentari tal-MES, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-BĊE, bis-sehem tal-

Parlamenti nazzjonali, jekk ikun neċessarju. L-involviment tas-sħab soċjali fid-djalogu 

ekonomiku jrid ikun fuq l-aġenda politika u jkun f'konformità sħiħa mat-Trattati.

Jekk il-Kummissjoni għandha taġixxi bħala membru tat-Trojka, jeħtieġ li tagħmel dan 

b'rispett sħiħ tal-obbligi tagħha skont it-Trattati, u tevita kull kontradizzjoni possibbli mar-

rwol tagħha ta' "gwardjan tat-Trattati". Jeħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta lill-PE, billi tidher 

regolarment quddiem il-kumitat kompetenti tal-PE fuq talba tal-Parlament Ewropew jew fuq 

inizjattiva tagħha stess.

Il-parteċipazzjoni tal-BĊE fit-Trojka kif definita fit-Trattat tal-MES hija pjuttosta vaga 

("f'koordinazzjoni" mal-Kummissjoni Ewropea) u tqajjem tħassib kostituzzjonali b'rabta mal-

indipendenza tal-BĊE, minquxa fl-Artikolu 130 tat-TFUE. Il-BĊE jeħtieġ ikun infurmat bis-

sħiħ matul il-proċess ta' negozjar iżda l-BĊE m'għandux ikun sieħeb fin-negozjar peress li dan 

jista' jwassal għal kunflitt ta' interess.

Ir-relazzjoni taż-żona tal-euro mal-FMI għandha terġa' tiġi definita, fil-perspettiva ta' tneħħija 

gradwali tal-implikazzjoni diretta tal-FMI fir-riżoluzzjoni tal-problemi tad-dejn sovran taż-

żona tal-euro.


