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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze a operacích „trojky“ (ECB, Komise a MMF) s ohledem na země zapojené do 
programu eurozóny
(2013/2277(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 7, článek 136 ve 
spojení s článkem 121 a článek 174 této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 3 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 
2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, 
jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi1,

– s ohledem na Smlouvu o zřízení Evropského mechanismu stability (ESM),

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o evropském semestru pro koordinaci 
hospodářské politiky: provádění priorit na rok 20132,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o prioritách Evropského parlamentu 
pro pracovní program Komise na rok 20143

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2013 o přípravě zasedání Evropské rady 
(27.–28. června 2013) – Demokratické rozhodování v budoucí HMU4

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2012 obsahující doporučení Komisi ke 
zprávě předsedů Evropské rady, Evropské komise, Evropské centrální banky 
a Euroskupiny s názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 o finanční, hospodářské a sociální 
krizi: doporučení k opatřením a vhodným iniciativám6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi: 
doporučení ohledně vhodných opatření a iniciativ (přezkum v polovině období)7,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a na stanoviska Výboru pro 

                                               
1 Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0447.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0332.
4 Přijaté texty, P7_TA(2013)0269.
5 Přijaté texty, P7_TA(2012)0430.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0331.
7 Přijaté texty, P7_TA(2010)0376.
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rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro ústavní 
záležitosti (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že trojka, kterou tvoří Evropská komise, Evropská centrální banka 
(ECB) a Mezinárodní měnový fond (MMF), vznikla na základě rozhodnutí hlav států a 
předsedů vlád eurozóny ze dne 25. března 2010 poskytovat podmíněné půjčky Řecku a od 
té doby operuje v Portugalsku, Irsku a na Kypru;

B. vzhledem k tomu, že v rámci trojky je Komise odpovědná za vyjednávání podmínek pro 
finanční pomoc členským státům eurozóny „ve spolupráci s ECB“ a „pokud možno 
společně s MMF“, dále jen finanční pomoc EU-MMF;

C. vzhledem k tomu, že trojka je základní strukturou pro vyjednávání mezi oficiálními 
poskytovateli půjček a přijímajícími zeměmi a také pro přezkum provádění ozdravných 
programů; vzhledem k tomu, že za evropskou stranu činí konečná rozhodnutí týkající se 
finanční pomoci a podmíněnosti Euroskupina;

D. vzhledem k tomu, že trojka je společně s dotčenými členskými státy odpovědná také za 
přípravu formálních rozhodnutí Euroskupiny;

E. vzhledem k tomu, že několik členských států mimo eurozónu již obdrželo či dostává 
pomoc EU podle čl. 143 SFEU ve spolupráci s MMF;

F. vzhledem k tomu, že EU vytvořila několik ad hoc nástrojů pro poskytování finanční 
pomoci členským státům eurozóny, nejprve prostřednictvím bilaterálních půjček, a to i od 
některých zemí mimo eurozónu, poté prostřednictvím Evropského nástroje finanční 
stability (EFSF) a Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), a nakonec 
pomocí Evropského mechanismu stability (ESM), který měl nahradit všechny ostatní 
mechanismy;

G. vzhledem k tomu, že memorandum o porozumění je dohoda mezi dotčeným členským 
státem a trojkou uzavřená na základě vyjednávání, v níž se členský stát zavazuje provést 
řadu úkonů výměnou za finanční pomoc; vzhledem k tomu, že smlouva o ESM stanoví, že 
členský stát žádající o pomoc z ESM musí také podat žádost o pomoc MMF;

H. vzhledem k tomu, že celková výše finanční pomoci v těchto čtyřech programech je 
nebývalá, stejně jako trvání a podoba programů, což vede k nezvyklé situaci, kdy finanční 
pomoc téměř zcela nahradila obvyklé financování poskytované trhy;

I. vzhledem k tomu, že hospodářská situace a nedávný vývoj v některých členských státech 
ohrozily kvalitu zaměstnání, sociálního zabezpečení a norem v oblasti zdraví a 
bezpečnosti;

J. vzhledem k tomu, že pracovní skupina pro Řecko byla vytvořena za účelem posílení 
schopnosti řecké státní správy navrhovat a provádět strukturální reformy, jejichž cílem je 
zlepšit fungování hospodářství a společnosti a vytvářet podmínky pro trvalou obnovu a 
tvorbu pracovních míst, a také zrychlit řecké čerpání ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti EU a poskytnout nezbytné prostředky k financování investic;
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K. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 20. listopadu 2012 vyzývá, aby 
pro trojku platila vysoká úroveň demokratické odpovědnosti na úrovni Unie; vzhledem 
k tomu, že taková odpovědnost zásadním způsobem vyžaduje, aby byla trojka před 
plněním svých povinností podrobena slyšení v Evropském parlamentu, aby mu pravidelně 
podávala zprávy a aby byla předmětem jeho demokratické kontroly;

L. vzhledem k tomu, že krátkodobým cílem programů bylo zabránit neřízenému bankrotu 
a zastavit spekulace o státním dluhu; vzhledem k tomu, že střednědobým cílem bylo 
zajistit, aby byly půjčené peníze vráceny, a předešlo se tak velké finanční ztrátě, která by 
padla na bedra daňových poplatníků v zemích poskytujících pomoc a ručících za fondy; 
vzhledem k tomu, že to také od programu vyžaduje, aby přinesl udržitelný růst a účinné 
snižování dluhu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu; vzhledem k tomu, že 
programy nebyly uzpůsobeny pro komplexní nápravu makroekonomických nerovnováh, 
které se v některých případech nashromáždily za celá desetiletí;

Hospodářská situace na počátku krize v zemích zapojených do programu 

1. má za to, že přesné spouštěče krize se v daných čtyřech členských státech lišily;

2. konstatuje, že před zahájením programu pomoci EU-MMF na jaře roku 2010 existovaly 
dvojí obavy v souvislosti s platební neschopností a neudržitelností veřejných financí 
v Řecku v důsledku neustále klesající konkurenceschopnosti řeckého hospodářství a 
desítek let nerozvážné fiskální politiky, kdy schodek veřejných financí v roce 2009 dosáhl 
15,7 % HDP a poměr dluhu k HDP narůstal z 97,4 % v roce 2003 na 129,7 % v roce 2009 
a 156,9 % v roce 2012;

3. konstatuje, že recese v Řecku nastoupila ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008;  poznamenává, že 
země zaznamenala propad HDP v šesti čtvrtletích ze sedmi, což vedlo k zahájení 
programu pomoci; všímá si, že existuje úzká souvislost mezi nárůstem veřejného dluhu a 
cyklickým poklesem – veřejný dluh vzrostl z 254,7 miliard EUR na konci třetího čtvrtletí 
roku 2008 na 314,1 miliard EUR na konci druhého čtvrtletí roku 2010;

4. konstatuje, že na začátku programu pomoci EU-MMF se portugalské hospodářství již 
mnoho let potýkalo s nízkým HDP a nízkým nárůstem produktivity a že tento 
nedostatečný růst v kombinaci s dopadem světové finanční krize vyústil v obrovský 
rozpočtový schodek a vysokou míru zadlužení, což zvedlo náklady Portugalska na 
refinancování na kapitálových trzích na neudržitelnou úroveň; v této souvislosti 
poznamenává, že v roce 2007 v Portugalsku růst dosahoval 2,4%, rozpočtový schodek 
činil 3,1 %, míra zadlužení 62,7 % a jeho schodek běžného účtu 10,2 % HDP, přičemž 
nezaměstnanost byla 8,1 %;

5. konstatuje, že na počátku programu pomoci EU-MMF zasáhla hospodářství Irska 
bankovní krize nebývalých rozměrů, v jejímž důsledku poklesl irský HDP v roce 2009 
o 6,3 % (1,1 % v roce 2010), a to z růstu ve výši 5 % HDP v roce 2007, míra 
nezaměstnanosti vzrostla ze 4,7 % v roce 2007 na 13,7 % v roce 2010 a nejzávažnějším 
dopadem krize byl schodek platební bilance, který v roce 2010 činil 30,6 %, přičemž 
v roce 2007 byla v přebytku (0,2 %); dále konstatuje, že v desetiletí předcházejícím 
uplatnění programu pomoci se irská ekonomika potýkala s delším obdobím negativních 
reálných úrokových sazeb;
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6. konstatuje, že v době zahájení programu pomoci EU-MMF v roce 2013 se již delší dobu 
spekulovalo o systematické nestabilitě kyperské ekonomiky, mimo jiné v důsledku 
expozice kyperských bank vůči nadměrně zadluženým místním realitním společnostem, 
řecké dluhové krizi, snižování ratingu kyperských vládních dluhopisů mezinárodními 
ratingovými agenturami, neschopnosti hradit veřejné výdaje z mezinárodních trhů 
a v důsledku počáteční neochoty vlády reformovat rozbouřený finanční sektor;

Finanční pomoc EU-MMF, obsah memorand o porozumění a prováděné politiky

7. poznamenává, že první dohoda mezi řeckými orgány na jedné straně a EU a MMF na 
straně druhé byla přijata dne 2. května 2010 v příslušném memorandu o porozumění, jež 
zahrnovalo politickou podmíněnost finanční pomoci EU-MMF; dále poznamenává, že po 
pěti přezkoumáních a nedostatečném úspěchu prvního programu musel být v březnu roku 
2012 schválen druhý program, který byl od té doby již třikrát revidován;

8. konstatuje, že první dohoda mezi portugalskými orgány na jedné straně a EU a MMF na 
straně druhé byla přijata dne 17. května 2011 v příslušném memorandu o porozumění, jež 
zahrnovalo politickou podmíněnost finanční pomoci EU-MMF; dále konstatuje, že 
portugalský program je od té doby pravidelně revidován a výsledkem je kombinovaný 
osmý a devátý čtvrtletní přezkum portugalského ozdravného ekonomického programu;

9. konstatuje, že první dohoda mezi irskými orgány a EU a MMF byla přijata dne 7. prosince 
2010 v příslušných memorandech o porozumění, která zahrnovala politickou podmíněnost 
pomoci EU-MMF; dále konstatuje, že irský program je od té doby pravidelně revidován a 
výsledkem je dvanáctý a závěrečný přezkum ze dne 9. prosince 2013, který značí blížící 
se završení irského programu;

10. konstatuje, že Kypr poprvé požádal o finanční pomoc dne 25. června 2012, avšak odlišné 
postoje týkající se podmíněnosti, a také odmítnutí prvotního návrhu programu kyperským 
parlamentem opozdily uzavření konečné dohody o pomoci EU-MMF až do 24. dubna 
(EU) a 15 května (MMF) 2013 a dolní sněmovna kyperského parlamentu nakonec přijala 
„novou” dohodu dne 30. dubna 2013;

11. konstatuje, že MMF je mezinárodní institucí, jejímž úkolem je poskytovat podmíněnou 
finanční pomoc státům, které se potýkají s problémy platební bilance; poukazuje na 
skutečnost, že všechny členské státy jsou členy MMF a mají tedy právo požádat jej 
o pomoc;

12. vyjadřuje politování nad nepřipraveností orgánů EU a mezinárodních institucí, včetně 
MMF, na obří krizi státního dluhu uvnitř měnové unie;

13. uznává však, že obrovská výzva, jíž trojka čelila a jež vedla ke krizi, byla jedinečná, 
neboť vznikla v důsledku špatné regulace finančních služeb, velkých makroekonomických 
nerovnováh a toho, že kvůli omezením měnové unie nebyly k dispozici mnohé nástroje, 
jako například externí devalvace; navíc konstatuje, že nebyl dostatek času, bylo třeba 
uvolnit právní překážky, existoval citelný strach ze zhroucení eurozóny, bylo třeba uzavřít 
politické dohody, světová ekonomika klesala a řada zemí, které měly přispívat na finanční 
pomoc, se potýkala s alarmujícím nárůstem svého vlastního veřejného i soukromého 
dluhu;
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14. vyjadřuje politování nad nedostatečnou transparentností vyjednávání o memorandu 
o porozumění; konstatuje, že je třeba vyhodnotit, zda byly formální dokumenty jasně 
a včas poskytnuty vnitrostátním parlamentům a Evropskému parlamentu; dále poukazuje 
na možný negativní dopad těchto praktik na práva občanů a politickou situaci v dotčených 
zemích;

15. vyjadřuje politování nad tím, že doporučení obsažená v memorandech o porozumění se 
odklánějí od myšlenek, jež zavedla Lisabonská strategie a strategie Evropa 2020; 
zdůrazňuje však, že tuto skutečnost lze částečně vysvětlit, i když ne plně odůvodnit, tím, 
že programy musely být prováděny pod značným časovým tlakem a v náročném 
politickém prostředí;

16. vyjadřuje politování nad tím, že programy pro Řecko, Irsko a Portugalsko obsahují řadu 
podrobných předpisů pro reformy systémů zdravotnictví a škrty v nich; vyjadřuje 
politování nad tím, že programy nejsou vázány Listinou základních práv Evropské unie 
a Smlouvami, včetně čl. 168 odst. 7 SFEU;

Současná ekonomická a sociální situace

17. vyjadřuje politování nad tím, že v těchto čtyřech zemích od roku 2008 nadprůměrně 
vzrostla nerovnost v rozdělování příjmů a že škrty v sociálních dávkách a rostoucí 
nezaměstnanost zvyšují úroveň chudoby; 

18. poukazuje na nepřijatelnou míru nezaměstnanosti mladých lidí ve čtyřech členských 
státech, které čerpají z programu pomoci; poukazuje zejména na prudký nárůst 
nezaměstnanosti mladých lidí v Řecku, na Kypru a v Portugalsku;

19. vítá ukončení programu pro Irsko a očekává konec programu pro Portugalsko; lituje 
nedostatečného pokroku v Řecku navzdory zavedení nebývalých reforem;

Trojka – ekonomický rozměr – teoretický základ a dopad rozhodnutí 

20. zdůrazňuje, že aby bylo možné vytvářet důvěryhodné a účinné ozdravné programy, je 
zapotřebí odpovídajících ekonomických modelů; vyjadřuje politování nad tím, že nebyly 
vždy dostupné odpovídající statistiky a informace; zdůrazňuje, že v letech předcházejících 
zahájení programu docházelo v Řecku v této oblasti k rozsáhlým podvodům;

21. konstatuje, že díky finanční pomoci bylo možné v krátkodobém horizontu zabránit 
neřízenému bankrotu spočívajícím v neschopnosti splácet státní dluh, což by mělo zvlášť 
závažný dopad na hospodářství a v sociální oblasti, a také přímému šíření 
nepředstavitelného rozsahu do dalších zemí a možná také nucenému odchodu zemí 
z eurozóny; dále konstatuje, že neexistuje záruka, že tomuto bude možné v dlouhodobém 
horizontu zabránit; poznamenává také, že finanční pomoc a ozdravný program v Řecku 
nebrání řízenému bankrotu, ani šíření nákazy do dalších členských států; vyjadřuje 
politování nad ekonomickým a sociálním úpadkem, k němuž došlo po zavedení fiskálních 
a makroekonomických náprav;

22. konstatuje, že trojka od počátku vydávala komplexní dokumenty o diagnóze, strategii 
k překonání problémů, souboru politických opatření vypracovaných ve spolupráci 
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s vládami dotčených států a ekonomické prognózy a toto vše je pravidelně aktualizováno;

23. vyjadřuje však politování nad někdy až příliš optimistickými předpoklady, které trojka 
vyjádřila, zejména s ohledem na růst, a také nad tím, že dostatečně nerozpoznala politický 
odpor ke změnám v některých členských státech; lituje , že tato skutečnost ovlivnila také 
analýzu trojky týkající se vzájemného působení fiskální konsolidace a růstu; konstatuje, že 
v důsledku toho nemohly být splněny fiskální cíle;

24. vyjadřuje politování nad tím, že snížení strukturálních schodků ve všech zemích 
zapojených do programu nevedlo od zahájení jejich programů pomoci až doposud ke 
snížení poměru veřejného dluhu k HDP; zdůrazňuje, že poměr veřejného dluhu k HDP ve 
všech zemích zapojených do programu naopak prudce vzrostl;

25. domnívá se, že je obtížné s jistotou stanovit fiskální multiplikátory; připomíná v této 
souvislosti, že MMF uznal, že ve svých prognózách růstu před říjnem 2012 fiskální 
multiplikátory podhodnotil, avšak že Komise v listopadu 2012 uvedla, že podhodnocení 
fiskálních multiplikátorů chyby v prognózách nezpůsobilo; zdůrazňuje, že tato veřejná 
neshoda mezi Komisí a MMF se již dále neřešila;

26. zdůrazňuje, že i když MMF uvedl, že cílem jeho operacích pomoci v rámci trojky je 
vnitřní devalvace, Komise tento cíl nikdy jasně nepodpořila; konstatuje, že Komise ve 
všech čtyřech zemích zapojených do programu, které jsou v šetření, kladla důraz spíše na 
cíl fiskální konsolidace;

27. domnívá se, že se věnuje příliš málo pozornosti zmírnění negativního dopadu ozdravných 
strategií v zemích zapojených do programu;

28. zdůrazňuje, že odpovědnost na vnitrostátní úrovni je důležitá a že neprovedení 
dohodnutých opatření má dopady na očekávané výsledky; 

Trojka – institucionální rozměr a demokratická legitimita

29. konstatuje, že na mandát trojky se pohlíží jako na nejasný a netransparentní;

30. zdůrazňuje, že vzhledem k ad hoc povaze trojky neexistoval žádný právní základ pro její 
vytvoření na základě primárního práva Unie;

31. poukazuje na to, že předseda Euroskupiny v Evropském parlamentu připustil, že 
Euroskupina schválila doporučení trojky bez zvážení jejich specifických politických 
důsledků;

32. všímá si dvojí role Komise v trojce, jako zástupce členských států i jako orgánu EU; 
upozorňuje, že tedy v rámci Komise může docházet ke střetům zájmů vzhledem k její 
úloze v trojce a její odpovědnosti strážce Smluv, zejména pokud jde o politiky v oblasti 
hospodářské soutěže a státní podpory;

33. poukazuje také na možný střet zájmů mezi stávající úlohou ECB coby„technického 
poradce“ v trojce a jejím postavením věřitele čtyř členských států a také jejího mandátu 
vyplývajícího ze Smlouvy;
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34. konstatuje, že úloha ECB není dostatečně definovaná, jelikož smlouva o ESM stanoví, že 
Komise by měla pracovat „ve spolupráci s ECB“, čímž omezuje úlohu ECB na roli 
odborného poradce; dále konstatuje, že SFEU omezuje mandát ECB na měnovou politiku 
a že účast ECB v jakékoliv záležitosti týkající se rozpočtových, fiskálních a strukturálních 
politik má tedy nejistý právní základ;

35. poukazuje na obecně slabou demokratickou odpovědnost trojky na vnitrostátní úrovni 
v zemích zapojených do programu; konstatuje však, že tato demokratická odpovědnost se 
v jednotlivých zemích liší v závislosti na vůli vnitrostátních vedoucích představitelů;

36. poznamenává, že formální rozhodnutí činí jak Euroskupina, tak MMF, přičemž klíčovou 
úlohu má nyní ESM, jelikož se jedná o organizaci odpovědnou za rozhodování o finanční 
pomoci, čímž se vlády, včetně vlád přímo dotčených členských států, dostávají do středu 
veškerých přijímaných rozhodnutí;

37. poukazuje na skutečnost, že ESM je ze své podstaty mezivládní, je vázán pravidlem 
jednomyslnosti a politický vliv na něj mají ministři financí, hlavy států a vlád a také 
vnitrostátní parlamenty;

Návrhy a doporučení

38. připomíná svou výzvu, aby byla všechna rozhodnutí související s posilováním EMU 
činěna na základě Smlouvy o Evropské unii; má za to, že jakákoli odchylka od metody 
Společenství a větší míra využívání mezivládních dohod by Unii a také eurozónu rozdělila 
a oslabila;

39. zdůrazňuje, že by se ESM měl vyvíjet směrem k řízení metodou Společenství, jak stanoví 
smlouva o ESM, a vyžaduje, aby byl ESM odpovědný Evropskému parlamentu 
i v souvislosti s rozhodnutím poskytnout finanční pomoc, aby tak bylo možné na ESM 
uplatnit demokratickou odpovědnost;

40. naléhavě žádá, aby se v krátkodobém horizontu uvažovalo o změně smlouvy o ESM 
s cílem umožnit přijímání standardních rozhodnutí kvalifikovanou většinou, spíše než 
jednomyslně, a umožnit poskytování preventivní pomoci;

41. vyzývá k zapojení sociálních partnerů do navrhování a provádění stávajících i budoucích 
ozdravných programů;

42. vyžaduje, aby trojka vyhodnotila současnou diskuzi o fiskálních multiplikátorech a zvážila 
revizi memorand o porozumění na základě aktuálních empirických výsledků;

43. má zejména zájem na tom, aby se zvýšila odpovědnost Komise, když jedná jako člen 
trojky; požaduje, aby zástupce/zástupci Komise v Trojce měl/i předtím, než 
převezme/převezmou své funkce, slyšení v Evropském parlamentu a aby podléhal/i 
povinnosti pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu;

44. vyzývá k novému posouzení procesu přijímání rozhodnutí Euroskupiny, kterým se změní 
memoranda o porozumění s členskými státy, jimž je poskytována finanční pomoc EU-
MMF, tak, aby zahrnoval příslušnou demokratickou odpovědnost na vnitrostátní 
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i evropské úrovni; vyzývá k zavedení evropských pokynů s cílem zajistit příslušnou 
demokratickou kontrolu provádění opatření na vnitrostátní úrovni;

45. je toho názoru, že by měla být zkoumána možnost změny Smlouvy, která by umožnila 
rozšíření oblasti působnosti stávajícího článku 143 SFEU na všechny členské státy, místo 
toho, aby se omezoval jen na členské státy mimo eurozónu; dále je toho názoru, že by také 
měla být zkoumána možnost změny Smlouvy s cílem vytvořit Evropský měnový fond 
v rámci Společenství, jakožto alternativy k MMF; dále se domnívá, že mezi další otázky, 
které je třeba vyhodnotit, patří stávající institucionální rámec trojky, zahrnutí ECB do 
přezkumu programů a povinného zapojení MMF do programů finanční pomoci eurozóny, 
jak je zakotveno v smlouvě o ESM;

46. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a Evropské centrální 
bance.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Celkovým cílem této zprávy je zhodnotit fungování trojky v probíhajících programech 
v dotčených čtyřech zemích:  v Řecku, Portugalsku, Irsku a na Kypru. Je třeba podrobně 
prozkoumat následující záležitosti: 

– právní základ, mandát a strukturu trojky;

– proces přijímání rozhodnutí v orgánech a ve vztahu k ostatním „institucím“ (tj. 
Euroskupina, vnitrostátní ministři financí atd.);

– demokratickou legitimitu 

– „teoretický“ základ pro rozhodování (statistky, prognózy, ekonomické vyhlídky 
atd.);

– důsledky práce trojky (včetně zkoumání možných porušení nebo nesprávných 
úředních postupů). 

Spoluzpravodajové by chtěli zdůraznit, že tento současný návrh zprávy je základem pro 
následné politické diskuze, delegace do příslušných členských států a slyšení různých 
zúčastněných stran na počátku roku 2014. Zaznamenává předchozí vývoj a současný stav, 
avšak nesnaží se formulovat konečné závěry nebo doporučení, k nimž by se mělo dospět 
následnou pilnou prací v následujících měsících. 

Prvním krokem bylo rozeslání níže uvedeného dotazníku dne 22. listopadu 2013 činitelům na 
úrovni EU odpovědným za rozhodování (A) a také vládám čtyř dotčených členských států 
(B). Odpovědi budou vyhodnocovány průběžně.

A. Dotazník pro Evropskou komisi, ECB, MMF, Euroskupinu a Evropskou radu 

VYTVÁŘENÍ A PŘIJÍMÁNÍ PROGRAMŮ FINANČNÍ POMOCI

1. Kdo za Vaši instituci rozhodl o zapojení Řecka, Irska, Portugalska a Kypru do programů 
finanční pomoci? Kdy byla tato rozhodnutí učiněna?

2. Jaká byla Vaše úloha a funkce při vyjednávání a zahájení programu finanční pomoci 
včetně definování politických cílů a hlavních opatření a také jejich provádění 
v jednotlivých zemích – Řecko, Irsko, Portugalsko a Kypr? Podle jakých kritérií byly 
určovány priority reforem?

3. Popište detailně předpoklady a metodiku (zejména, pokud jde o fiskální multiplikátory), 
které byly použity pro předpověď udržitelnosti dluhu na začátku a v průběhu jednotlivých 
programů a pro návrh fiskálních opatření. Jaký byl způsob práce vedoucí ke schválení 
návrhu programů?

4. Obdrželi jste od členských států všechny příslušné informace, včetně statistik, aby bylo 
možné provést správné posouzení a naplánovat optimální plány pomoci?
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5. Jakou měly dotčené státy volnost při rozhodování o návrzích nezbytných opatření 
(konsolidační či strukturální reformy)? Prosím popište pro každou zemi zvlášť. 

6. Podmínil některý z členských států (Řecko, Irsko, Portugalsko, Kypr) schválení 
memoranda o porozumění žádostí o zvláštní opatření, jež by byla součástí memoranda 
o porozumění? Pokud ano, rozveďte prosím tyto požadavky. 

7. Podmínil některé jiný členský stát souhlas s přidělením finanční pomoci zapracováním 
zvláštních opatření do programu? Pokud ano, který členský stát a jaké byly tyto 
požadavky pro jednotlivé programy?

8. Do jaké míry se Euroskupina podílela na detailním návrhu těchto programů? Popište 
prosím detailně postup v rámci Euroskupiny, který vedl k rozhodnutí o obsahu a ke 
schválení programů v jednotlivých případech. Poskytla Euroskupina vyjednavačům trojky 
za EU písemný mandát obsahující mimo jiné cíle a priority? 

9. Jak a kdy podala trojka zprávu Euroskupině / Hospodářskému a finančnímu výboru?

10. Hraje ESM nějakou úlohu při jednání o programech finanční pomoci a jejich zřizování? 
Pokud ano, do jaké míry?

FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ

11. Domníváte se, že všechna konsolidační opatření / strukturální reformy byly stejnoměrně 
použity /rozděleny v rámci obyvatelstva a mezi soukromý a veřejný sektor? Prosím 
vysvětlete. 

12. Popište prosím kvalitu spolupráce mezi institucemi trojky přímo na místě. Jakou úlohu při 
těchto činnostech hrály Komise, ECB a MMF? Jakým způsobem trojka navrhuje/provádí 
konkrétní opatření či rozhodnutí?

13. Jaká byla souhra mezi pracovní skupinou, kterou ustavila Komise v roce 2011, a trojkou? 

14. Jak funguje spolupráce s vnitrostátními orgány? Do jaké míry se dotčené členské státy 
podílejí na rozhodovacím procesu? 

15. Kdo přijímá konečné rozhodnutí o konkrétních opatřeních, jež mají dotčené členské státy 
provést?

16. Kolikrát měli zástupci trojky možnost vyjádřit se před vnitrostátními parlamenty? 
Domníváte se, že prováděná opatření byla předmětem příslušné demokratické 
odpovědnosti a legitimity?  

17. Byly dohodnuté programy správně a včas provedeny? Pokud ne, z jakých důvodů a jaké to 
mělo důsledky pro účinnost programů?

18. Kolik je Vám v jednotlivých zemích známo případů porušení vnitrostátního práva, které 
zpochybňují zákonnost rozhodnutí plynoucích z memoranda o porozumění? Přistoupily 
Komise a ECB k posouzení souladu a soudržnosti opatření projednávaných s členskými 
státy s povinnostmi v oblasti základních práv, jak jsou uvedeny ve Smlouvách? 
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19. Jste spokojeni s cíli a efektivními výsledky programu v jednotlivých zemích?

20. Byly výsledky ovlivněny vnějšími faktory, které se objevily během provádění programů?

21. Jaký dopad měl vstup v platnost nařízení (EU) č. 472/2013 na provádění programů? 
Prosím uveďte podrobnosti o tom, jak a do jaké míry byla provedena ustanovení tohoto 
nařízení.

22. K čemu by podle Vás došlo v zemích zapojených do programu, kdyby EU a MMF 
finanční pomoc neposkytly?

23. [pro ECB] – Domníváte se, že byl program nouzové pomoci v oblasti likvidity (ELA) 
v jednotlivých zemích správně proveden? Svoji odpověď prosím rozveďte.

24. [pro ECB] – Podpořili všichni členové Rady guvernérů ECB všechny programy ve všech 
zemích? Prosím objasněte jakékoli možné odchylky. 

25. Jaká opatření byla přijata, aby se zabránilo střetům zájmů s úlohou ECB jakožto věřitele 
vzhledem k bankovním systémům v členských státech majících finanční potíže?

26. [pro ECB] – Úniky do tisku naznačují, že ECB zaslala zemím zapojeným do programu 
dopis, v němž požadovala reformy a stanovovala podmínky výměnou za podporu likvidity 
a operace na volném trhu. Byly takové dopisy rozeslány? Pokud ano, pak komu, proč 
a s jakým obsahem? 

27. [pro MFF] – Podpořili všichni členové výkonné rady MMF všechny programy ve všech 
zemích? Prosím objasněte jakékoliv možné odchylky. 

28. [pro Komisi] – Byli na místě přítomni vyslaní národní odborníci z dotčené země? Pokud 
ano, jak jste zajistili nezávislost? Ve své odpovědi zohledněte, že v případě MMF se 
činností souvisejících s určitou zemí neúčastní žádný představitel této země.

29. Podle jakých kritérií byly vybírány firmy pro auditní/poradenskou činnost ve finančních 
institucích v členských státech zapojených do programu? Bylo vypsáno veřejné výběrové 
řízení? Pokud ne, proč?

B. Dotazník zaslaný členským státům zapojeným do programu finanční pomoci

1. Je-li to relevantní, vysvětlete, proč se Vaše země rozhodla požádat o program finanční 
pomoci?

2. Jaká byla Vaše úloha a funkce při vyjednávání o programu finanční pomoci a jeho 
zavádění ve Vaší zemi?

3. Jaká byla úloha vnitrostátního parlamentu při jednání o memorandu o porozumění? Jakým 
způsobem představila vláda jeho znění parlamentu? Jakým způsobem parlament schválil 
konečné znění memoranda o porozumění? Zúčastnili se diskuzí o memorandu 
o porozumění i sociální partneři?

4. Jakou jste měli volnost při rozhodování o návrzích nezbytných opatření (konsolidační či 
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strukturální reformy)? Prosím vysvětlete. 

5. Domníváte se, že všechna konsolidační opatření / strukturální reformy byly stejnoměrně 
použity /rozděleny v rámci obyvatelstva? Prosím vysvětlete. 

6. Popište prosím kvalitu spolupráce přímo na místě mezi orgány Vaší země a trojkou. 

7. Jaký dopad měl vstup v platnost nařízení (EU) č. 472/2013 na provádění programů? 
Použili jste ustanovení tohoto nařízení, zejména čl. 7 odst. 11? Pokud ne, proč?

8. Kolik je Vám ve Vaší zemi známo případů porušení vnitrostátního práva, které 
zpochybňují zákonnost rozhodnutí plynoucích z memoranda o porozumění?

9. Jste spokojeni s cíli a skutečnými výsledky programu ve Vaší zemi?


