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Skutki kryzysu finansowego z początku 2010 r. zagroziły całej gospodarce Grecji, zaś UE nie 
była przygotowana na wystąpienie takiej sytuacji w państwie należącym do strefy euro. W art. 
143 TFUE określono mechanizm kryzysowy dla krajów znajdujących się poza strefą euro; 
brakowało natomiast podstawy prawnej, która mogłaby zostać zastosowana w odniesieniu do 
krajów, które przyjęły euro. W kolejnych miesiącach państwa członkowskie stopniowo 
wprowadzały mechanizm stabilizacyjny dla tych krajów, które nie mogły skorzystać z 
podstawy prawnej znajdującej się w prawie pierwotnym UE. Rola oraz zakres 
odpowiedzialności Komisji Europejskiej i EBC, które w ramach tego mechanizmu 
stabilizacyjnego podjęły się realizacji konkretnych zadań, nie uległy zmianom. Będąc 
członkami trojki, obie te instytucje unijne prowadzą wspólnie negocjacje z MFW w sprawie 
konkretnych reform stanowiących wymóg udzielenia pomocy finansowej.
Nie ma wątpliwości, że reputacja Unii Europejskiej w związku z reakcją na kryzys ponosi w 

wymiarze politycznym znaczne szkody. Poszczególne wybory w zakresie polityki, 

podejmowane w krajach objętych programem bez jakichkolwiek konsultacji z partnerami 

społecznymi, a nierzadko przy bardzo niewielkim udziale zainteresowanych parlamentów 

krajowych, odcisnęły głębokie i poważne piętno w obszarze podstawowych praw 

społecznych, w tym rokowań zbiorowych, praw pracowniczych, ochrony socjalnej, wolności 

zrzeszania się, zdrowia, edukacji i mieszkalnictwa, a ponadto były ostro krytykowane, m.in. 

przez MOP, Europejski Komitet Praw Społecznych, a także przez Komitet Regionów i 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. W tym względzie instytucje UE wchodzące w 

skład trojki naruszyły pewne zobowiązania nałożone na nie, szczególnie na mocy Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, częściowo wykraczając poza swoje kompetencje 

traktatowe.

Uszczerbek na reputacji UE nie jest jednak w pełni zasłużony, gdyż trojka nie ponosi 

odpowiedzialności przed żadnym demokratycznym organem, a ponadto nie działa zgodnie z 

traktatami. Ani Komisja Europejska, ani Europejski Bank Centralny nie realizują swoich ról 

określonych w traktatach.

Celem niniejszej opinii jest poddanie systemu pomocy finansowej należytej kontroli 

parlamentarnej oraz zapewnienie jego rozliczalności w obrębie ram traktatowych, a także 

wskazanie na potrzebę zmiany Traktatu w celu utworzenia jednego instrumentu pomocy 

finansowej w ramach Wspólnoty dla wszystkich państw członkowskich UE. Jednym z 

możliwych rozwiązań mógłby być Europejski Fundusz Walutowy. Istnieje potrzeba pilnej 

identyfikacji niedociągnięć dotyczących metod działania trojki, wyjaśnienia odpowiednich 

obowiązków spoczywających na uczestniczących instytucjach, ich stosunków z Eurogrupą, a 

także ciążącego na nich z mocy prawa zobowiązania do działania zgodnie z potrzebą 

zapewnienia stabilności tak w wymiarze finansowym, jak i społecznym.

Można przypuszczać, że zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w określaniu mandatu 

instytucji unijnych wchodzących w skład trojki oraz w egzekwowaniu odpowiedzialności za 

podejmowanie działań, które nie są zgodne z prawem i korzystne politycznie, pomogłoby 

uniknąć negatywnych skutków zaleceń wydawanych przez te instytucje. Tego rodzaju 

zaangażowanie parlamentarne zapewniłoby co najmniej bardziej demokratyczne ramy, w 
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obrębie których można by kwestionować rozwiązania polityczne oraz analizować działania 

alternatywne. Działania podjęte w odpowiedzi na kryzys zyskają niezbędną legitymizację 

wyłącznie wówczas, gdy Parlament Europejski będzie miał prawo dostępu do wciąż 

brakujących informacji oraz będzie zaangażowany w procesy podejmowania decyzji 

politycznych. 

Parlament Europejski, jako jedyny organ UE pochodzący z wyboru, musi odegrać wiodącą 

rolę w procesie kontroli parlamentarnej EMS, Komisji Europejskiej oraz EBC, przy udziale, 

w koniecznych przypadkach, parlamentów krajowych. Zaangażowanie partnerów 

społecznych w dialog gospodarczy musi znajdować się na liście priorytetów politycznych, a 

ponadto będzie w pełni zgodne z traktatami.

Jeżeli Komisja ma funkcjonować jako członek trojki, musi podejmować działania z pełnym 

poszanowaniem swoich zobowiązań traktatowych, unikając wszelkich ewentualnych 

konfliktów z pełnioną przez siebie rolą „strażnika traktatów”. Ponadto musi być 

odpowiedzialna przed PE, występując regularnie przed właściwą komisją PE na wniosek 

zgłoszony przez sam Parlament Europejski lub z własnej inicjatywy.

Rola, jaką w trojce odgrywa EBC, a która jest określona w Porozumieniu ustanawiającym 

EMS, jest dosyć niejasna („we współpracy z Komisją”) i budzi wątpliwości konstytucyjne 

związane z niezależnością EBC, która jest zapisana w art. 130 TFUE. EBC musi być w pełni 

poinformowany podczas trwania negocjacji, ale z uwagi na fakt, że może to prowadzić do 

potencjalnego konfliktu interesów, nie powinien być partnerem negocjacyjnym.

Mając na uwadze stopniowo zmniejszające się bezpośrednie zaangażowanie MFW w 

rozwiązywanie problemów zadłużeniowych w strefie euro, należy na nowo określić stosunek 

łączący strefę euro z MFW.


