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Ko so učinki finančne krize začetek leta 2010 ogrozili celotno grško gospodarstvo, Evropska 

unija ni bila pripravljena na takšne razmere v eni izmed držav članic euroobmočja. Člen 143 

PDEU je opredelil krizne mehanizme za države zunaj euroobmočja, za države z evrom pa ni 

bilo pravne podlage. V obdobju, ki je sledilo, so države članice postopoma vzpostavile 

stabilizacijski mehanizem za države, katerih pravna podlaga ni primarno pravo Evropske 

unije. Vloga in odgovornost Evropske komisije in Evropske centralne banke, ki sta v okviru 

tega mehanizma prevzeli konkretne naloge, se nista spremenili. Obe evropski instituciji se kot 

članici trojke skupaj z Mednarodnim denarnim skladom pogajata o konkretnih reformnih 

ukrepih, zahtevanih kot temeljni pogoj za finančno pomoč.

Ugled Evropske unije zaradi odziva na krizo nedvomno trpi znatno politično škodo. Odločitve 

na področju politik, ki se izvajajo v državah, sodelujočih v programu, brez posvetovanja s 

socialnimi partnerji in pogosto z zelo slabim sodelovanjem nacionalnih parlamentov močno in 

globoko vplivajo na temeljne socialne pravice, vključno s kolektivnimi pogajanji, pravicami 

iz delovnega razmerja, socialno zaščito, svobodo združevanja, zdravstvom, izobraževanjem in 

nastanitvijo; te odločitve sta močno kritizirala tako Mednarodna organizacija dela in Evropski 

odbor za socialne pravice kot tudi Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor. 

Institucije Evropske unije, ki sodelujejo pri trojki, so v tem pogledu delovale v nasprotju z več 

obveznostmi, zlasti tistimi, ki jim jih nalaga Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, in so 

delno prekoračile pristojnosti, ki izhajajo iz Pogodbe.

Škoda, ki je bila storjena ugledu Evropske unije, vseeno ni v celoti upravičena, saj trojka ni 

odgovorna nobeni demokratični instanci in ne deluje v skladu s temeljnimi pogodbami 

Evropske unije. Prav tako tudi Evropska komisija in Evropska centralna banka ne delujeta v 

skladu s svojo vlogo, opredeljeno v pogodbah.

S tem mnenjem želimo doseči, da bi bil sistem finančne pomoči pod ustreznim 

parlamentarnim nadzorom in odgovornostjo v okviru pogodb Evropske unije, in opozoriti na 

potrebo po njihovi spremembi, da bi lahko v okviru Skupnosti vzpostavili enoten instrument 

finančne pomoči za vse članice Evropske unije. Ena izmed možnih rešitev bi lahko bil 

evropski denarni sklad. V mnenju pozivamo, naj se takoj opredelijo pomanjkljivosti delovnih 

metod trojke ter pojasni odgovornost vsake od sodelujočih institucij, njihovi odnosi z 

Euroskupino in njihova pravna obveznost, da delujejo v skladu z zagotavljanjem tako 

finančne kot tudi socialne stabilnosti.

Sodelovanje Evropskega parlamenta pri določanju pooblastil institucij Evropske unije, ki 

sodelujejo pri trojki, in pri zahtevah po njihovi odgovornosti, da delujejo v skladu s pravom in 

da so politično koristne, bi pomagalo ublažiti negativne posledice njihovih priporočil.

Sodelovanje Parlamenta bi vsaj zagotovilo bolj demokratično osnovo, na podlagi katere bi 

lahko nasprotovali politiki in preučili alternativna ukrepanja. Odziv na krizo lahko pridobi 

potrebno legitimnost samo, če bo imel Evropski parlament pravico dostopati do še vedno 

manjkajočih informacij in sodelovati pri postopkih političnega odločanja.
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Evropski parlament, edini izvoljeni evropski organ, mora imeti vodilno vlogo pri 

parlamentarnem nadzoru evropskega mehanizma za stabilnost, Evropske komisije in 

Evropske centralne banke, po potrebi s sodelovanjem nacionalnih parlamentov. Na dnevnem 

redu mora biti sodelovanje socialnih partnerjev pri gospodarskem dialogu, ki bo v celoti 

skladno s pogodbami.

Če Komisija deluje kot članica trojke, mora ob tem v celoti upoštevati svoje odgovornosti iz 

pogodb in preprečiti vse neskladnosti s svojo vlogo „varuhinje Pogodbe“. Mora biti 

odgovorna Evropskemu parlamentu in na njegovo prošnjo ali samoiniciativno redno nastopati 

na sejah pristojnega odbora Evropskega parlamenta.

Sodelovanje Evropske centralne banke pri trojki je v pogodbi o ustanovitvi evropskega 

mehanizma za stabilnost precej nejasno opredeljeno („v povezavi z Evropsko komisijo“) in 

vzbuja ustavne pomisleke glede neodvisnosti Evropske centralne banke, ki je določena v 

členu 130 PDEU. Evropska centralna banka mora biti med pogajalskim postopkom 

popolnoma obveščena, ne sme pa biti pogajalska partnerica, saj bi to lahko vodilo do 

navzkrižij interesov.

Na novo bi bilo treba opredeliti odnos euroobmočja do Mednarodnega denarnega sklada, da 

bi postopoma ukinili njegovo neposredno vpletenost pri reševanju problemov javnega dolga v 

euroobmočju.


