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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do krajów strefy 
euro objętych programem
(2013/2277(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 7, 
art. 136 w związku z jego art. 121 i art. 174,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad 
państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi 
poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej1,

– uwzględniając Porozumienie ustanawiające Europejski Mechanizm Stabilności (EMS),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2013 r. w sprawie europejskiego 
semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 20132,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie priorytetów Parlamentu 
Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na rok 20143,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przygotowań do 
posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 27–28 czerwca 2013 r.) – Demokratyczne 
podejmowanie decyzji w przyszłej UGW4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2012 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji dotyczące sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji 
Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej 
unii gospodarczej i walutowej”5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kryzysu finansowego, 
gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące środków i inicjatyw do podjęcia6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu 
finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do 

                                               
1 Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0447.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0332.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0269.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0430.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0331.
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podjęcia (sprawozdanie śródokresowe)1,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Spraw 
Konstytucyjnych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że trojka, składająca się z Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), została 
powołana decyzją szefów państw i rządów strefy euro z dnia 25 marca 2010 r. w celu 
udzielenia Grecji warunkowych pożyczek dwustronnych i od tego czasu prowadziła 
operacje również w Portugalii, Irlandii i na Cyprze;

B. mając na uwadze, że w ramach trojki Komisja jest odpowiedzialna za negocjowanie 
warunków pomocy finansowej dla państw członkowskich ze strefy euro „w powiązaniu 
z EBC” i „w miarę możliwości wraz z MFW”, a rzeczona pomoc finansowa będzie dalej 
zwana „pomocą UE-MFW”;

C. mając na uwadze, że trojka jest podstawową strukturą w obszarze negocjacji między 
oficjalnymi pożyczkodawcami a rządami krajów otrzymujących pożyczkę, a także 
w obszarze przeglądu wdrażania programów dostosowawczych; mając na uwadze, że ze 
strony europejskiej ostateczne decyzje dotyczące pomocy finansowej i warunkowości są 
podejmowane przez Eurogrupę;

D. mając na uwadze, że trojka wraz z danym państwem członkowskim jest również 
odpowiedzialna za przygotowywanie formalnych decyzji Eurogrupy;

E. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie spoza strefy euro już otrzymały lub 
otrzymują pomoc unijną na podstawie art. 143 TFUE, w połączeniu z pomocą z MFW;

F. mając na uwadze, że UE utworzyła kilka mechanizmów ad hoc zapewniających pomoc 
finansową krajom ze strefy euro, po pierwsze w postaci pożyczek dwustronnych, również 
od krajów spoza strefy euro, następnie w postaci Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej i europejskiego mechanizmu stabilności finansowej, a wreszcie w postaci 
EMS, który miał zastąpić wszystkie inne mechanizmy;

G. mając na uwadze, że protokół ustaleń jest porozumieniem między danym państwem 
członkowskim a trojką, wynikającym z negocjacji, w którym państwo członkowskie 
zobowiązuje się do przeprowadzenia określonych działań w zamian za pomoc finansową; 
mając na uwadze, że w Porozumieniu ustanawiającym EMS przewidziano, iż państwo 
członkowskie zwracające się o pomoc do EMS musi również złożyć wniosek o pomoc do 
MFW;

H. mając na uwadze, że całkowita kwota pomocy finansowej w ramach czterech programów 
jest bezprecedensowa ze względu na czas trwania i kształt programów, prowadzące do 
nadzwyczajnej sytuacji, w której pomoc prawie całkowicie zastąpiła zazwyczaj stosowane 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
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finansowanie dostarczane przez rynki;

I. mając na uwadze, że sytuacja gospodarcza i ostatnie wydarzenia w niektórych państwach 
członkowskich doprowadziły do pogorszenia jakości zatrudnienia, ochrony socjalnej oraz 
norm bezpieczeństwa i higieny pracy;

J. mając na uwadze, że grupa zadaniowa ds. Grecji została powołana, aby poprawić 
zdolność greckiej administracji do planowania i wdrażania reform strukturalnych w celu 
poprawy funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa oraz stworzenia warunków do 
trwałej poprawy koniunktury i tworzenia miejsc pracy, a także przyspieszenia absorpcji 
unijnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Grecji, a wreszcie zapewnienia 
krytycznych zasobów do finansowania inwestycji;

K. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 20 listopada 2012 r. Parlament wezwał do 
stosowania wysokich standardów demokratycznej rozliczalności na szczeblu Unii 
względem trojki; mając na uwadze, że taka rozliczalność wymaga w szczególności, aby 
trojka została przesłuchana przez Parlament Europejski przed podjęciem swoich 
obowiązków oraz składała regularne sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu 
i podlegała jego demokratycznej kontroli;

L. mając na uwadze, że programy miały w krótkiej perspektywie przede wszystkim pozwolić 
uniknąć bezładnego niewywiązywania się z zobowiązań i powstrzymać spekulacje 
długiem publicznym; mając na uwadze, że cel średnioterminowy polegał na 
zagwarantowaniu zwrotu pożyczonych pieniędzy, co pozwoliłoby uniknąć poważnych 
strat finansowych, które obciążałyby podatników w krajach, które udzielają pomocy i są 
gwarantami funduszy; mając na uwadze, że wiąże się to również z wymogiem, aby 
program zapewniał zrównoważony wzrost i skuteczne obniżenie długu w ujęciu średnio-
i długoterminowym; mając na uwadze, że programy nie pozwoliły w sposób 
kompleksowy skorygować zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które nagromadziły 
się przez dziesięciolecia;

Sytuacja gospodarcza w krajach objętych programem na początku kryzysu

1. uważa, że dokładne przyczyny kryzysu były różne w każdym z czterech państw 
członkowskich;

2. zwraca uwagę, że przed rozpoczęciem programu pomocy UE-MFW, który został 
uruchomiony wiosną 2010 r., występowała podwójna obawa powiązana 
z „niewypłacalnością” i „brakiem stabilności” finansów publicznych w Grecji w wyniku 
nieustannie pogarszającej się konkurencyjności greckiej gospodarki i trwającej 
dziesięciolecia nieostrożnej polityki podatkowej, które doprowadziły do deficytu 
budżetowego na poziomie 15,7% PKB w 2009 r. oraz stosunku zadłużenia do PKB 
prezentującego stale tendencję zwyżkową od 2003 r., kiedy to wynosił on 97,4%, aby 
osiągnąć poziom 1297% w 2009 r. i 156,9% w 2012 r.;

3. zwraca uwagę, że Grecja odnotowała recesję w czwartym kwartale 2008 r.; zwraca 
uwagę, że kraj ten odnotowywał ujemny wskaźnik wzrostu PKB przez sześć kwartałów 
z siedmiu, co doprowadziło do uruchomienia programu pomocy; zwraca uwagę, że 
istnieje ścisła korelacja między wzrostem długu publicznego a cyklicznym pogorszeniem 
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koniunktury, zważywszy, że dług publiczny wzrósł z 254,7 mld EUR na koniec trzeciego 
kwartału 2008 r. do 314,1 mld EUR na koniec drugiego kwartału 2010 r.;

4. zwraca uwagę, że na początku programu pomocy UE-MFW gospodarka portugalska miała 
problem z niskim PKB i słabym wzrostem produktywności od kilku lat, a rzeczony brak 
wzrostu w połączeniu z negatywnym wpływem globalnego kryzysu finansowego 
doprowadził do znacznego deficytu budżetowego i wysokiego poziomu zadłużenia, 
w wyniku czego koszty refinansowania na rynkach kapitałowych osiągnęły w przypadku 
Portugalii poziomy, których nie można było sfinansować; w tym kontekście zwraca 
uwagę, że w 2007 r. wskaźnik wzrostu Portugalii osiągnął 2,4%, deficyt budżetowy 
wynosił 3,1%, a poziom zadłużenia 62,7%, natomiast deficyt obrotów bieżących 10,2% 
PKB przy stopie bezrobocia na poziomie 8,1%;

5. zwraca uwagę, że na początku programu pomocy UE-MFW gospodarka irlandzka 
doświadczała kryzysu w sektorze bankowym o niespotykanych wcześniej rozmiarach, 
w wyniku którego irlandzki PKB spadł o 6,3% w 2009 r. (1,1% w 2010 r.) z poziomu 
dodatniego wzrostu rzędu 5% PKB w 2007 r., stopa bezrobocia wzrosła z 4,7% w 2007 r. 
do 13,7% w 2010 r., a bilans płatniczy – co stanowi najszkodliwszy wpływ kryzysu –
osiągnął deficyt na poziomie 30,6% w porównaniu z nadwyżką z 2007 r. (0,2%); zauważa 
ponadto, że w dziesięcioleciu poprzedzającym program pomocy w gospodarce irlandzkiej 
odnotowywano przedłużające się okresy ujemnych rzeczywistych stóp procentowych;

6. zauważa, że na początku programu pomocy UE-MFW w 2013 r. spekulacje na temat 
systemowej niestabilności gospodarki cypryjskiej trwały od dłuższego czasu, między 
innymi z powodu narażenia cypryjskich banków na nadmiernie zadłużone 
przedsiębiorstwa będące własnością lokalną, kryzysu zadłużenia w Grecji, obniżenia 
ratingu cypryjskich obligacji rządowych przez międzynarodowe agencje ratingowe, 
niezdolności do refinansowania wydatków publicznych na rynkach międzynarodowych 
i początkowej niechęci rządu do restrukturyzacji niesprawnego sektora finansowego;

Pomoc finansowa UE-MFW, treść protokołu ustaleń i polityki wdrażanej w różnych 
obszarach

7. zauważa, że początkowe porozumienie między władzami greckimi a UE i MFW zostało 
przyjęte w dniu 2 maja 2010 r. w odpowiednim protokole ustaleń określającym 
warunkowość polityczną pomocy finansowej UE-MFW; zauważa ponadto, że 
w następstwie pięciu przeglądów i niedostatecznego sukcesu pierwszego programu 
w marcu 2012 r. przyjęto drugi program, który od tego czasu został poddany przeglądowi 
trzykrotnie;

8. zauważa, że początkowe porozumienie między władzami portugalskimi a UE i MFW 
zostało przyjęte w dniu 17 maja 2011 r. w odpowiednim protokole ustaleń określającym 
warunkowość polityczną pomocy finansowej UE-MFW; zauważa ponadto, że program 
portugalski był od tego czasu poddawany regularnym przeglądom, a ostatnim z nich był 
połączony ósmy i dziewiąty przegląd portugalskiego programu dostosowań 
gospodarczych;

9. zauważa, że początkowe porozumienie między władzami irlandzkimi a UE i MFW 
zostało przyjęte w dniu 7 grudnia 2010 r. w odpowiednim protokole ustaleń określającym 
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warunkowość polityczną pomocy finansowej UE-MFW; zauważa ponadto, że program 
irlandzki był od tego czasu regularnie poddawany przeglądom, a w dniu 9 grudnia 2013 r. 
przeprowadzono dwunasty i ostatni przegląd bezpośrednio poprzedzający zakończenie 
programu irlandzkiego;

10. zauważa, że Cypr złożył pierwszy wniosek o pomoc finansową w dniu 25 czerwca 
2012 r., lecz różnice stanowisk, jeżeli chodzi o warunkowość, a także odrzucenie 
pierwotnego projektu programu przez parlament cypryjski opóźniły ostateczne 
porozumienie w sprawie programu pomocy UE-MFW odpowiednio do dnia 24 kwietnia 
(UE) i 15 maja 2013 r. (MFW), a w dniu 30 kwietnia 2013 r. cypryjska Izba 
Reprezentantów ostatecznie zatwierdziła „nowe” porozumienie;

11. zauważa, że MFW jest globalną instytucją, której zadanie polega na zapewnianiu 
warunkowej pomocy finansowej państwom mającym problemy z bilansem płatniczym; 
zaznacza, że wszystkie państwa członkowskie są członkami MFW i mają z tego tytułu 
prawo do wnioskowania o pomoc;

12. ubolewa z powodu nieprzygotowania UE i instytucji międzynarodowych, w tym MFW, 
do ogromnego kryzysu zadłużeniowego wewnątrz unii walutowej;

13. przyznaje jednak, że ogromne wyzwanie, przed którym stanęła trojka w związku 
z kryzysem, było nieporównywalne ze względu na niski poziom regulacji usług 
finansowych, znaczne zakłócenia równowagi makroekonomicznej i fakt, że wiele 
instrumentów, takich jak zewnętrzna dewaluacja, nie było dostępnych w wyniku 
ograniczeń unii walutowej; zauważa ponadto, że czas płynął, przeszkody prawne powinny 
zostać wyjaśnione, obawy związane z rozpadem strefy euro były namacalne, należało 
zawrzeć polityczne porozumienia, w światowej gospodarce odnotowywano pogorszenie 
koniunktury, a wiele krajów, które miały uczestniczyć w pomocy finansowej, odnotowało 
alarmujący wzrost zadłużenia w sektorze publicznym i prywatnym;

14. ubolewa z powodu braku przejrzystości w negocjacjach w sprawie protokołu ustaleń; 
zwraca uwagę na konieczność oceny, czy formalne dokumenty zostały jasno przekazane 
w odpowiednim czasie parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu; 
zauważa ponadto możliwy negatywny wpływ takich praktyk na prawa obywateli 
i sytuację polityczną w zainteresowanych krajach;

15. ubolewa, że zalecenia zawarte w protokołach ustaleń stanowią odejście od podejścia 
zapoczątkowanego strategią lizbońską i strategiami „Europa 2020”; zaznacza jednak, że 
można to częściowo wytłumaczyć, choć nie w pełni uzasadnić, faktem, że programy 
musiały być wdrażane pod dużą presją czasu w trudnym otoczeniu politycznym;

16. ubolewa, że programy dla Grecji, Irlandii i Portugalii obejmują szereg szczegółowych 
zaleceń dotyczących reformy systemów opieki zdrowotnej i cięć wydatków; wyraża 
ubolewanie, że programy nie są związane Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej 
i Traktatami, w tym art. 168 ust. 7 TFUE;

Bieżąca sytuacja gospodarcza i społeczna

17. ubolewa, że od 2008 r. ponad średnią wzrosła w czterech krajach nierówna dystrybucja 
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dochodów, a cięcia zasiłków społecznych i wzrost bezrobocia podnoszą poziom ubóstwa;

18. wskazuje na niedopuszczalny poziom bezrobocia młodzieży w czterech państwach 
członkowskich objętych programami pomocy; wskazuje w szczególności na wyraźny 
wzrost bezrobocia młodzieży w Grecji, na Cyprze i w Portugalii;

19. pochwala zakończenie programu w Irlandii i oczekiwane zakończenie programu 
w Portugalii; ubolewa nad brakiem postępów w Grecji pomimo przeprowadzenia 
bezprecedensowych reform;

Trojka – wymiar ekonomiczny – teoretyczna podstawa i wpływ decyzji

20. podkreśla, że odpowiednie modele gospodarcze są konieczne do stworzenia 
wiarygodnych i skutecznych programów dostosowawczych; wyraża ubolewanie, że 
odpowiednie statystyki i informacje nie zawsze były dostępne; zaznacza, że w Grecji 
występowały nadużycia na szeroką skalę w tym zakresie w latach poprzedzających 
uruchomienie programu;

21. zauważa, że pomoc finansowa doprowadziła w ujęciu krótkoterminowym do uniknięcia 
bezładnego niewywiązywania się z zobowiązań w obszarze długu publicznego, które 
miałoby bardzo poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne oraz skutki uboczne dla 
innych krajów na niewyobrażalną skalę, a także prawdopodobnie doprowadziłoby do 
przymusowego wyjścia krajów ze strefy euro; zauważa ponadto, że nie ma gwarancji, iż 
problemów tych będzie można uniknąć w perspektywie długoterminowej; zauważa 
również, że pomoc finansowa i program dostosowań w Grecji nie zapobiegły 
kontrolowanemu niewywiązywaniu się z zobowiązań ani rozprzestrzenieniu się kryzysu 
na inne państwa członkowskie; ubolewa z powodu pogorszenia koniunktury gospodarczej 
i społecznej, które stało się oczywiste, gdy wprowadzono korekty makroekonomiczne 
i podatkowe;

22. zauważa, że od początku trojka publikowała szczegółowe dokumenty na temat diagnozy, 
strategii rozwiązywania problemów, środków politycznych opracowanych wraz z rządami 
krajowymi i prognoz gospodarczych, które były regularnie aktualizowane;

23. ubolewa jednak z powodu niekiedy nadmiernie optymistycznych założeń trojki, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o wzrost, lecz również niedostateczne uwzględnienie politycznego oporu 
przed zmianami w niektórych państwach członkowskich; ubolewa, że miało to również 
wpływ na przeprowadzoną przez trojkę analizę wzajemnego oddziaływania konsolidacji 
podatkowej i wzrostu; zauważa, że w rezultacie nie można było osiągnąć celów 
podatkowych;

24. ubolewa, że ograniczenie deficytu strukturalnego we wszystkich programach objętych 
programem od rozpoczęcia odpowiednich programów pomocy nie doprowadziło jeszcze 
do ograniczenia stosunku długu publicznego do PKB; podkreśla, że stosunek długu 
publicznego do PKB wyraźnie wzrósł we wszystkich krajach objętych programem;

25. uważa, że mnożniki podatkowe są trudne do oszacowania w sposób pewny; przypomina 
w tym względzie, że MFW przyznał, że mnożnik podatkowy w prognozach wzrostu przed 
październikiem 2012 r. był niedoszacowany, lecz Komisja stwierdziła w listopadzie 
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2012 r., że błędy prognostyczne nie wynikały z niedoszacowania mnożników 
podatkowych; zaznacza, że nie wyciągnięto konsekwencji z takiego wyrazu publicznego 
braku porozumienia między Komisją a MFW;

26. zaznacza, że o ile cel, do którego dąży MFW w działaniach pomocy w ramach trojki 
dotyczy wewnętrznej dewaluacji, to Komisja nigdy jasno nie poparła tego celu; zauważa, 
że cel podkreślony przez Komisję we wszystkich czterech krajach objętych programem, 
których dotyczyło dochodzenie, odnosił się raczej do konsolidacji podatkowej;

27. uważa, że zbyt mało uwagi poświęcono złagodzeniu negatywnego oddziaływania strategii 
dostosowawczych w krajach objętych programem;

28. podkreśla, że odpowiedzialność na szczeblu krajowym jest istotna, a niepowodzenie we 
wdrażaniu uzgodnionych środków odbija się na oczekiwanych wynikach;

Trojka – wymiar instytucjonalny i legitymacja demokratyczna

29. zauważa, że mandat trojki był postrzegany jako niejasny i nieprzejrzysty;

30. zaznacza, że ze względu na jej charakter ad hoc nie istniała odpowiednia podstawa 
prawna do powołania trojki zgodnie z prawem pierwotnym Unii;

31. zwraca uwagę na stwierdzenie przez przewodniczącego Eurogrupy przed Parlamentem 
Europejskim, że Eurogrupa zatwierdziła rekomendacje trojki bez uwzględniania ich 
szczegółowych implikacji politycznych;

32. zwraca uwagę na podwójną rolę Komisji w trojce, która była zarówno przedstawicielem 
państw członkowskich, jak i instytucji UE; ostrzega, że w Komisji mogą zatem 
występować konflikty interesów między jej rolą w trojce a jej odpowiedzialnością jako 
strażnika Traktatów, zwłaszcza w takich obszarach polityki, jak konkurencja i pomoc 
państwa;

33. zwraca również uwagę na ewentualny konflikt interesów między obecną rolą EBC 
w trojce, który jest „doradcą technicznym”, a jego pozycją wierzyciela w stosunku do 
czterech państw członkowskich, a także jego mandatem na mocy Traktatu;

34. zauważa, że rola EBC nie została dostatecznie zdefiniowana, ponieważ w Porozumieniu 
ustanawiającym EMS postanowiono, że Komisja powinna pracować „w powiązaniu 
z EBC”, co sprowadza rolę EBC do podmiotu dostarczającego ekspertyzy; zauważa 
ponadto, że mandat EBC jest ograniczony przez TFUE do polityki walutowej, 
a zaangażowanie EBC we wszelkie kwestie dotyczące polityki budżetowej, podatkowej 
i strukturalnej ma zatem niepewne podstawy prawne;

35. wskazuje na ogólną słabość demokratycznej rozliczalności trojki na szczeblu krajowym 
w krajach objętych programem; zauważa jednak, że ta demokratyczna rozliczalność różni 
się w poszczególnych krajach, w zależności od woli krajowych organów wykonawczych;

36. zauważa, że formalne decyzje są podejmowane zarówno przez Eurogrupę, jak i MFW, 
przy czym szczególną rolę odgrywa obecnie EMS, ponieważ jest to organizacja 
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odpowiedzialna za decyzje o pomocy finansowej, w wyniku czego rządy, w tym rządy 
państw członkowskich, których to bezpośrednio dotyczy, znajdują się w centrum 
podejmowanych decyzji;

37. zaznacza, że EMS ma międzyrządowy charakter, jest związany zasadą jednomyślności 
i podlega wpływom politycznym ministrów finansów, szefów państw i rządów oraz 
parlamentów narodowych;

Wnioski i zalecenia

38. ponownie wzywa, aby wszystkie decyzje dotyczące umocnienia UGW były podejmowane 
na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej; stoi na stanowisku, że wszelkie przypadki 
odejścia od metody wspólnotowej i szerszego wykorzystywania porozumień 
międzyrządowych będą prowadzić do podziału i osłabienia Unii, w tym strefy euro;

39. podkreśla, że EMS powinien rozwijać się w kierunku zarządzania metodą wspólnotową 
zgodnie z Porozumieniem ustanawiającym EMS i domaga się, aby EMS był 
odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim, również w odniesieniu do decyzji 
o przyznaniu pomocy finansowej, aby możliwe było sprawowanie demokratycznej 
kontroli nad EMS;

40. wzywa do uwzględnienia w ujęciu krótkoterminowym poprawy Porozumienia 
ustanawiającego EMS, tak aby standardowe decyzje mogły być podejmowane raczej 
większością kwalifikowaną niż jednomyślnie oraz aby umożliwić udzielanie pomocy 
zapobiegawczej;

41. wzywa do zaangażowania partnerów społecznych w opracowywanie i wdrażanie 
programów dostosowawczych, obecnie i w przyszłości;

42. zwraca się do trojki, aby podsumować bieżącą debatę na temat mnożników podatkowych 
i rozważyć przegląd protokołów ustaleń na podstawie ostatnich wyników empirycznych;

43. jest szczególnie zainteresowany podniesieniem stopnia demokratycznej rozliczalności 
Komisji działającej w charakterze członka trojki; zwraca się z wnioskiem, aby 
przedstawiciele Komisji w trojce byli wysłuchiwani przez Parlament Europejski przed 
podjęciem obowiązków oraz składali mu regularne sprawozdania;

44. wzywa do ponownej oceny procesu podejmowania decyzji Eurogrupy oraz zmiany 
protokołów ustaleń z państwami członkowskimi otrzymującymi pomoc finansową UE-
MFW, tak aby uwzględnić odpowiednią demokratyczną rozliczalność zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i europejskim; wzywa do przyjęcia wytycznych europejskich 
w celu zapewnienia odpowiedniej demokratycznej kontroli oraz wdrożenia środków na 
szczeblu krajowym;

45. jest zdania, że należy zbadać opcję zmiany Traktatu w celu umożliwienia rozszerzenia 
zakresu obecnego art. 143 TFUE na wszystkie państwa członkowskie, tak aby nie był 
ograniczony do państw członkowskich spoza strefy euro; podobnie stoi na stanowisku, że 
należy również zbadać opcję zmiany Traktatu w celu utworzenia Europejskiego Funduszu 
Walutowego we ramie Wspólnoty jako alternatywy dla MFW; uważa ponadto, że inne 
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kwestie, które należy ocenić, obejmują obecne ramy instytucjonalne trojki, 
zaangażowanie EBC w przegląd programów i obowiązkowe zaangażowanie MFW w 
programy pomocy finansowej w strefie euro, zgodnie z Porozumieniem ustanawiającym 
EMS;

46. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 
oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
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UZASADNIENIE

Ogólnym celem sprawozdania jest ocena funkcjonowania trojki w ramach bieżących 
programów w czterech krajach: w Grecji, Portugalii, Irlandii i na Cyprze. Przedmiotem 
analizy są następujące elementy:

– podstawa prawna, mandat i struktura trojki;

– proces podejmowania decyzji w instytucjach i w powiązaniu z innymi 
„instytucjami” (np. Eurogrupą, krajowymi ministrami finansów itp.);

– legitymacja demokratyczna;

– „teoretyczna” podstawa decyzji (dane statystyczne, prognozy, założenia 
ekonomiczne itp.);

– konsekwencje pracy trojki (w tym analiza ewentualnych naruszeń lub 
niewłaściwego administrowania).

Współsprawozdawcy chcieliby podkreślić, że obecny projekt sprawozdania stanowi podstawę 
do dalszych dyskusji politycznych, delegacji do odpowiednich państw członkowskich 
i przesłuchań różnych zainteresowanych stron na początku 2014 r. Przedstawiono w nim rys 
historyczny i stan obecny, lecz nie zawiera on ostatecznych wniosków lub zaleceń, które 
należy opracować po zakończeniu pracy merytorycznej w nadchodzących miesiącach.

W pierwszej kolejności, w dniu 22 listopada 2013 r. poniższy kwestionariusz został rozesłany 
do decydentów na szczeblu unijnym (A) i rządów czterech zainteresowanych państw 
członkowskich (B). Odpowiedzi zostaną ocenione w toku procedury.

A. Kwestionariusz skierowany do Komisji Europejskiej, EBC, MFW, Eurogrupy i Rady 
Europejskiej

OPRACOWANIE I PRZYJĘCIE PROGRAMÓW POMOCY FINANSOWEJ

1. Kto w imieniu Państwa instytucji podjął decyzję o udziale w programach pomocy 
finansowej odpowiednio dla EL, IE, PT i CY? Kiedy odpowiednio decyzje zostały 
podjęte?

2. Jaka odpowiednio była Państwa rola i funkcja w negocjacjach i opracowaniu programu 
pomocy wraz ze zdefiniowaniem celów polityki i podstawowych środków, a także w ich 
wdrażaniu odpowiednio w EL, IE, PT i CY? Zgodnie z jakimi kryteriami określono 
priorytety reformy?

3. Proszę opisać założenia i metodologię (zwłaszcza w kwestii mnożników podatkowych) 
stosowane do prognoz dotyczących stabilności zadłużenia na początku i w trakcie 
każdego programu i podczas opracowywania środków podatkowych. Jaki był tryb 
działania prowadzący do przyjęcia projektów programów?
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4. Czy zebrali Państwo wszystkie odpowiednie informacje, w tym dane statystyczne, 
z państw członkowskich, aby dokonać prawidłowej oceny i opracować optymalne plany 
pomocy?

5. Jak dużo swobody posiadały zainteresowane kraje w podejmowaniu decyzji w sprawie 
opracowania niezbędnych środków (konsolidacja lub reformy strukturalne)? Proszę 
udzielić wyjaśnień w odniesieniu do każdego kraju.

6. Czy którekolwiek z państw członkowskich (EL, IE, PT, CY) złożyło wniosek o specjalne 
środki w ramach protokołu ustaleń jako przesłankę zatwierdzenia tego protokołu? Jeżeli 
tak, proszę przedstawić te wnioski.

7. Czy którekolwiek z innych państw członkowskich złożyło wniosek o włączenie 
specjalnych środków do programu jako przesłankę zatwierdzenia pomocy finansowej? 
Jeżeli tak, kto to zrobił i co to były za wnioski w odniesieniu do każdego programu?

8. W jakim zakresie Eurogrupa była zaangażowana w szczegółowe opracowanie 
programów? Proszę szczegółowo opisać proces w Eurogrupie, który doprowadził do 
decyzji o treści i zatwierdzeniu programów w każdym przypadku. Czy Eurogrupa 
udzieliła pisemnego mandatu negocjatorom UE z trojki, między innymi w odniesieniu do 
celów i priorytetów?

9. Jak i kiedy trojka przekazała informacje zwrotne Eurogrupie/Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu?

10. Czy EMS odgrywa rolę w negocjacjach i opracowywaniu programów pomocy 
finansowej? Jeżeli tak, w jakim zakresie?

FUNKCJONOWANIE PROGRAMÓW

11. Czy uważają Państwo, że wszystkie środki konsolidacji / reform strukturalnych były 
równo udostępnione obywatelom oraz sektorowi prywatnemu i publicznemu / podzielone 
między obywateli oraz sektor prywatny i publiczny? Proszę wyjaśnić.

12. Proszę opisać jakość współpracy między instytucjami trojki w praktyce. Jaką rolę 
odgrywały w tych pracach odpowiednio Komisja, EBC i MFW? Jakie są konkretne środki 
lub decyzje proponowane/podejmowane przez trojkę?

13. Jakie były wzajemne relacje między „grupą zadaniową”, która została powołana przez 
Komisję w 2011 r., a trojką?

14. Jak działa współpraca z władzami krajowymi? Jak bardzo zainteresowane państwa 
członkowskie były zaangażowane w proces podejmowania decyzji?

15. Kto przyjmuje ostateczne decyzje w sprawie konkretnych środków, które mają zostać 
przyjęte przez zainteresowane państwa członkowskie?

16. Ile razy przedstawiciele trojki występowali przed parlamentami narodowymi? Czy 
uważają Państwo, że wdrożone środki podlegały odpowiedniej demokratycznej 
rozliczalności i posiadały odpowiednią legitymację?
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17. Czy uzgodnione programy były prawidłowo i terminowo realizowane? Jeżeli nie, jakie 
były powody i konsekwencje dla skuteczności i wpływu programów?

18. O jak wielu przypadkach naruszenia prawa krajowego kwestionujących zgodność 
z prawem decyzji wynikających z protokołu ustaleń w każdym kraju mają Państwo 
wiedzę? Czy Komisja i EBC przeprowadziły ocenę zgodności i spójności środków 
wynegocjowanych z państwami członkowskimi z podstawowymi prawami i obowiązkami 
UE określonymi w Traktatach?

19. Czy są Państwo zadowoleni z celów i rzeczywistych wyników programów w każdym 
kraju?

20. Czy czynniki zewnętrzne, które wystąpiły podczas wdrażania programów, miały wpływ 
na wyniki?

21. Jaki wpływ miało wejście w życie rozporządzenia (UE) nr 472/2013 na wdrażanie 
programów? Proszę szczegółowo określić, jak i w jakim stopniu przepisy rozporządzenia 
zostały wdrożone.

22. Co w Państwa opinii mogłoby wydarzyć się w krajach objętych programem, gdyby UE 
i MFW nie udzieliły im pomocy finansowej?

23. [do EBC] – Czy uważają Państwo, że program awaryjnego wsparcia płynnościowego 
został prawidłowo wdrożony w każdym kraju? Proszę wyjaśnić swoje stanowisko.

24. [do EBC] – Czy wszyscy członkowie Rady Prezesów EBC popierali wszystkie programy 
we wszystkich krajach? Proszę wyjaśnić jakiekolwiek ewentualne odstępstwa.

25. Jakie środki zostały przedsięwzięte w celu uniknięcia konfliktów interesów związanych 
funkcją wierzyciela EBC w odniesieniu do systemu bankowego w państwach 
członkowskich doświadczających trudności finansowych?

26. [do EBC] – Z przecieków prasowych wynika, że EBC wysłał pisma do krajów objętych 
programem, w których przedstawiono żądania przeprowadzenia reform i narzucono 
warunki w zamian za wsparcie płynności i działania otwartej gospodarki rynkowej. Czy 
takie pisma zostały wysłane? Jeżeli tak, do kogo, dlaczego i jaka była ich treść?

27. [do MFW] – Czy wszyscy członkowie Rady Wykonawczej MFW popierali wszystkie 
programy we wszystkich krajach? Proszę wyjaśnić jakiekolwiek ewentualne odstępstwa.

28. [do Komisji] – Czy oddelegowani eksperci krajowi z danego kraju byli na miejscu? Jeżeli 
tak, jak zapewnili Państwo ich niezależność? W odpowiedzi proszę uwzględnić, że 
w przypadku MFW żaden urzędnik z danego kraju nie uczestniczył w pracach 
dotyczących tego kraju.

29. Jakie kryteria były stosowane przy wyborze firm do audytu/doradztwa w instytucjach 
finansowych w państwach członkowskich objętych programem? Czy przeprowadzono 
procedury przetargowe? Jeżeli nie, dlaczego?

B. Kwestionariusz wysłany do państw członkowskich objętych programami pomocy 
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finansowej

1. Jeżeli dotyczy, czy Państwa kraj zdecydował się wnioskować o objęcie programem 
pomocy finansowej?

2. Jaką rolę odgrywali Państwo w negocjacjach i opracowywaniu programów pomocy 
finansowej dla Państwa kraju?

3. Jaka była rola parlamentu narodowego w negocjacjach protokołu ustaleń? Jak rząd 
przedstawił tekst parlamentowi? Jak parlament przyjął końcowy protokół ustaleń? Czy 
partnerzy społeczni brali udział w rozmowach na temat protokołu ustaleń?

4. Jak dużo swobody posiadali Państwo w podejmowaniu decyzji w sprawie opracowania 
niezbędnych środków (konsolidacja lub reformy strukturalne)? Proszę wyjaśnić.

5. Czy uważają Państwo, że wszystkie środki konsolidacji / reform strukturalnych były 
równo udostępnione obywatelom / podzielone między obywateli? Proszę wyjaśnić.

6. Proszę opisać jakość współpracy między Państwa instytucjami a instytucjami trojki na 
miejscu.

7. Jaki wpływ miało wejście w życie rozporządzenia (UE) nr 472/2013 na wdrażanie 
programów? Czy wykorzystywali Państwo przepisy rozporządzenia, a zwłaszcza art. 7 
ust. 11? Jeżeli nie, dlaczego?

8. O jak wielu przypadkach naruszenia prawa krajowego kwestionujących zgodność 
z prawem decyzji wynikających z protokołu ustaleń w swoim kraju mają Państwo 
wiedzę?

9. Czy są Państwo zadowoleni z celów i rzeczywistych wyników programu w swoim kraju?


