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Keď dosahy finančnej krízy začiatkom roka 2010 otriasli celým hospodárstvom Grécka, EÚ 
nebola na takúto situácia v krajine, ktorá je členom eurozóny, pripravená. V článku 143 ZFEÚ 
sa síce definujú mechanizmy pre krajiny mimo eurozóny, ale pre krajiny, ktorých menou je 
euro, tento právny základ chýba. V nasledujúcom období členské štáty postupne zriadili 
stabilizačný mechanizmus pre tie krajiny, ktorých právny základ nemožno nájsť v primárnych 
právnych predpisoch EÚ. Úloha a povinnosti Európskej komisie a ECB, ktorým boli na 
základe tohto stabilizačného mechanizmu zverené konkrétne úlohy, sa však nezmenili. Obe 
európske inštitúcie rokujú v pozícii členov trojky s MMF o konkrétnych reformných 
opatreniach, ktoré sa vyžadujú ako podmienka pre udelenie finančnej pomoci.
Niet pochýb o tom, že v dôsledku reakcie na krízu sa reputácia Európskej únie z politického 

hľadiska výrazne poškodzuje. Politické rozhodnutia, ktoré krajiny v rámci programu sledujú 

bez akejkoľvek konzultácie sociálnych partnerov a často s veľmi nevýraznou účasťou 

príslušných národných parlamentov, majú hlboký a vážny vplyv na základné sociálne práva 

vrátane kolektívneho vyjednávania, práv v zamestnaní, sociálnu ochranu, slobodu 

združovania, zdravie, vzdelávanie a bývanie a stali sa terčom silnej kritiky zo strany 

Medzinárodnej organizácie práce, Európskeho výboru pre sociálne práva, ako aj Výboru 

regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. V tomto smere inštitúcie EÚ, 

ktoré sú členmi trojky, konali v rozpore s viacerými povinnosťami, ktoré im ukladá Európska 

charta základných práv, a často aj nad rámec právomocí, ktoré im plynú zo zmluvy.

EÚ si však nezaslúži úplne takéto poškodzovanie reputácie, keďže trojka sa nezodpovedá 

žiadnej demokratickej inštancii a nepôsobí v súlade so zmluvami EÚ. Ani Európska komisia 

a Európska centrálna banka nekonajú v súlade so svojimi úlohami vymedzenými v zmluvách.

Zámerom tohto stanoviska je ustanoviť systém finančnej pomoci predmetom riadnej 

parlamentnej kontroly a vymedziť v rámci zmlúv EÚ jeho zodpovednosť, ako aj poukázať na 

potrebu zmeny zmluvy, aby sa mohol vytvoriť jednotný nástroj finančnej pomoci vo vnútri 

rámca Spoločenstva, platný pre všetky členské štáty EÚ. Jedným z možných riešení by mohol 

byť európsky menový fond. Je potrebné bezodkladne určiť nedostatky v pracovných 

metódach trojky, pričom sa vymedzí príslušná zodpovednosť zúčastnených inštitúcií, ich 

vzťahy s Euroskupinou a ich právna povinnosť konať v súlade s potrebou zabezpečiť finančnú 

aj sociálnu stabilitu.

Podľa všetkého keby bol do vymedzenia mandátu inštitúcií EÚ, ktoré sú členmi trojky, a do 

vyvodzovania zodpovednosti za ich konanie, ktoré má byť v súlade s právnymi predpismi, ale 

aj politicky užitočné, zapojený Európsky parlament, mohlo to pomôcť zmierniť negatívne 

dôsledky ich odporúčaní. Takáto parlamentná účasť by bola aspoň zabezpečila 

demokratickejší rámec, na základe ktorého sa mohla dať napadnúť ich politika a mohli sa 

preskúmať alternatívne možnosti opatrení. Krízové opatrenia môžu získať požadovanú 

legitimitu iba vtedy, ak bude mať Európsky parlament právo na prístup k stále chýbajúcim 

informáciám a ak bude zapojený do procesov politického rozhodovania.

Európsky parlament ako jediný volený európsky orgán musí zohrávať vedúcu úlohu 

v parlamentnej kontrole EMS, Európskej komisie a ECB a v prípade potreby do nej zapojiť 
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národné parlamenty. Jedným z bodov politickej agendy musí byť aj zapojenie sociálnych 

partnerov do ekonomického dialógu, čo by bolo v plnom súlade so zmluvami.

Ak má Komisia pôsobiť ako člen trojky, musí tak robiť v plnom súlade so svojimi 

povinnosťami, ktoré jej ukladajú zmluvy, aby sa tak zabránilo akémukoľvek možnému 

rozporu s jej úlohou „strážkyne zmluvy“. Musí sa zodpovedať Európskemu parlamentu, a 

pritom na požiadanie Európskeho parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy pravidelne 

predstupovať pred príslušný výbor EP.

Účasť ECB v trojke je v Zmluve o EMS vymedzená akosi vágne („v spolupráci s Európskou 

komisiou“) a vzbudzuje ústavné pochybnosti týkajúce sa nezávislosti ECB zakotvenej 

v článku 130 ZFEÚ. ECB musí byť o priebehu rokovacieho procesu plne informovaná, ale 

nemala by sa zúčastňovať na rokovaniach ako partner, keďže to môže viesť k možnému stretu 

záujmov.

Vzhľadom na postupné ukončenie priameho zapojenia MMF do riešenia problémov štátneho 

dlhu eurozóny by sa mal predefinovať aj vzťah eurozóny s MMF.


