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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe a činnostiach trojky (ECB, Komisia a MMF) so zreteľom na krajiny eurozóny 
zapojené do programu
(2013/2277(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 7, článok 136 
v spojení s článkom 121 a článok 174,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 
2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v 
eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo 
im takéto ťažkosti hrozia1,

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o európskom semestri pre koordináciu 
hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 20132,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o prioritách Európskeho parlamentu 
v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 20143,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2013 v rámci prípravy zasadnutia Európskej 
rady (27. – 28. júna 2013) – demokratické rozhodovanie v budúcej HMÚ4

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2012 s odporúčaniami pre Komisiu 
k správe predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie, prezidenta Európskej 
centrálnej banky a predsedu Euroskupiny s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a 
menovej únii5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 6. júla 2011 o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze:
odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (správa v polovici 
obdobia)7,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1.
2 Prijaté texty: P7_TA(2013)0447.
3 Prijaté texty: P7_TA(2013)0332.
4 Prijaté texty, P7_TA(2013)0269.
5 Prijaté texty: P7_TA(2012)0430.
6 Prijaté texty: P7_TA(2011)0331.
7 Prijaté texty: P7_TA(2010)0376.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre ústavné veci 
(A7–0339/2013),

A. keďže trojka tvorená Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou (ECB) 
a Medzinárodným menovým fondom (MMF), ktorá vznikla na základe rozhodnutia hláv 
štátov a predsedov vlád krajín eurozóny z 25. marca 2010 na účely poskytovania 
podmienených bilaterálnych úverov Grécku a pôsobí už aj v Portugalsku, Írsku a na 
Cypre;

B. keďže v rámci trojky je Komisia zodpovedná za rokovania o podmienkach finančnej 
pomoci pre členské štáty eurozóny „v spolupráci s ECB“ a „kedykoľvek je to možné, 
spoločne s MMF“, finančná pomoc sa ďalej označuje ako „pomoc EÚ – MMF“;

C. keďže trojka predstavuje základnú štruktúru pri rokovaniach medzi oficiálnymi veriteľmi 
a vládami prijímajúcich krajín, ako aj pri revízii vykonávania programov úprav; keďže na 
strane EÚ prijíma konečné rozhodnutia o finančnej pomoci a podmienenosti Euroskupina;

D. keďže trojka je spolu s dotknutým členským štátom zodpovedná aj za prípravu 
formálnych rozhodnutí Euroskupiny;

E. keďže niektorým členským štátom, ktoré nepatria do eurozóny, sa už poskytla alebo sa 
poskytuje pomoc EÚ podľa článku 143 ZFEÚ v spolupráci s MMF;

F. keďže EÚ vytvorila niekoľko mechanizmov ad hoc na účely poskytovania finančnej 
pomoci krajinám eurozóny, najskôr prostredníctvom bilaterálnych úverov, ktoré 
pochádzali aj z niektorých krajín mimo eurozóny, potom prostredníctvom ENFS a EFSM, 
a napokon prostredníctvom EMS, ktorým sa mali nahradiť všetky ostatné mechanizmy;

G. keďže memorandum o porozumení predstavuje dohodu medzi dotknutým členským 
štátom a trojkou, ktorá je výsledkom rokovaní a členský štát sa ňou zaväzuje vykonať za 
poskytnutú pomoc isté opatrenia; keďže v Zmluve o EMS sa stanovuje, že členský štát, 
ktorý žiada o poskytnutie pomoci z EMS, musí predložiť žiadosť o pomoc aj MMF;

H. keďže celkový objem finančnej pomoci v rámci štyroch programov je bezpríkladný, 
podobne ako trvanie a štruktúra týchto programov, čo vedie k nezvyčajnej situácii, kde 
pomoc temer výhradne nahradila štandardné financovanie, ktoré poskytujú trhy;

I. keďže v dôsledku hospodárskej situácie a aktuálneho vývoja v niektorých členských 
štátoch sú ohrozené normy kvality zamestnanosti, sociálnej ochrany, bezpečnosti 
a zdravia;

J. keďže Pracovná skupina pre Grécko bola zriadená na účely posilnenia kapacity gréckej 
verejnej správy v súvislosti s návrhom a vykonávaním štrukturálnych reforiem na 
zlepšenie fungovania hospodárstva a spoločnosti a na vytvorenie podmienok udržateľnej 
obnovy a vzniku pracovných miest, ako aj na urýchlenie čerpania prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v Grécku a na poskytnutie kritických 
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zdrojov na financovanie investícií;

K. keďže Parlament vo svojom uznesení z 20. novembra 2012 vyzýva k vysokým 
štandardom demokratickej zodpovednosti na úrovni Únie, ktoré sa majú vzťahovať na 
trojku; keďže predpokladom takejto zodpovednosti je najmä to, aby trojka predtým, než 
začne vykonávať svoje povinnosti, podliehala vypočutiu v Európskom parlamente, ako aj 
pravidelnému podávaniu správ Európskemu parlamentu a jeho demokratickej kontrole;

L. keďže zámerom programov v krátkodobom horizonte bolo v prvom rade predísť 
neriadenému bankrotu a zamedziť špekulácie v súvislosti d verejným dlhom; keďže 
strednodobým cieľom bolo zaistiť, aby sa požičané finančné prostriedky vrátili, čím by sa 
predišlo výraznej finančnej strate, ktorá by sa dotýkala daňových poplatníkov v krajinách 
poskytujúcich pomoc a záruku financovania; keďže si to tiež vyžaduje, aby sa programom 
dosiahol udržateľný rast a účinné zníženie zadlženosti v strednodobom aj dlhodobom 
horizonte; keďže tieto programy neboli vhodné na komplexnú nápravu 
makroekonomických nerovnováh, ktoré sa niekedy hromadili počas viacerých desaťročí;

Hospodárska situácia na začiatku krízy v krajinách zapojených do programu

1. domnieva sa, že konkrétne spúšťače krízy boli v každom zo štyroch členských štátov 
rozdielne;

2. konštatuje, že pred začatím programu pomoci EÚ – MMF na jar 2010 existovalo dvojité 
riziko, ktoré sa týkalo „platobnej neschopnosti“ a „neudržateľnosti“ verejných financií 
v Grécku v dôsledku nepretržite klesajúcej konkurencieschopnosti gréckeho hospodárstva 
a desaťročí neobozretnej fiškálnej politiky, pričom v roku 2009 dosiahol schodok 
verejných financií 15,7 % HDP a pomer dlhu k HDP neustále narastal od roku 2003, keď 
predstavoval 97,4 %, v roku 2009 dosiahol 129,7 % a v roku 2012 156,9 %;

3. konštatuje, že Grécko postihla recesia v štvrtom kvartáli 2008; poznamenáva, že táto 
krajina prekonala šesť kvartálov negatívnej miery rastu HDP, čo v siedmom kvartáli 
viedlo k aktivovaniu programu pomoci; konštatuje, že existuje úzka súvislosť medzi 
nárastom verejného dlhu a cyklickým poklesom, keď sa verejný dlh zvýšil 
z 254,7 miliardy EUR na konci tretieho kvartálu 2008 na 314,1 miliardy EUR na konci 
druhého kvartálu 2010;

4. konštatuje, že na začiatku programu pomoci EÚ – MMF trpelo portugalské hospodárstvo 
už niekoľko rokov nízkym rastom HDP a produktivity a že tento nedostatočný rast 
v kombinácii s vplyvom globálnej finančnej krízy viedol k výraznému fiškálnemu deficitu 
a vysokej úrovni zadlženia, v dôsledku čoho dosiahli náklady Portugalska na 
refinancovanie na kapitálových trhoch neudržateľné úrovne; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že v roku 2007 dosiahla miera rastu v Portugalsku 2,4 %, fiškálny deficit 
3,1 %, úroveň zadlženia 62,7 % a deficit bežného účtu 10,2 % DPH, pričom miera 
nezamestnanosti sa pohybovala na 8,1 %;

5. konštatuje, že na začiatku programu pomoci EÚ – MMF írske hospodárstvo práve 
prekonalo bankovú krízu nebývalých rozmerov, ktorá spôsobila v roku 2009 pokles 
írskeho HDP o 6,3 % (1,1 % v roku 2010) oproti pozitívnej miere rastu 5 % HDP v roku 
2007, nárast nezamestnanosti zo 4,7 % v roku 2007 na 13,7 % v roku 2010 a ako 
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najnepriaznivejší dosah zaznamenala verejná platobná bilancia v roku 2010 deficit 30,6 % 
v porovnaní s prebytkom v roku 2007 (0,2 %);  ďalej poznamenáva, že v desaťročí, ktoré 
predchádzalo programu pomoci, prekonalo írske hospodárstvo predĺžené obdobie 
negatívnych reálnych úrokových sadzieb;

6. poznamenáva, že na začiatku programu pomoci EÚ – MMF v roku 2013 už dlho 
existovali dohady o systémovej nestabilite cyperského hospodárstva, okrem iného 
v dôsledku vystavenia cyperských bánk nadmerne zadlženým spoločnostiam s miestnou 
majetkovou účasťou, dlhovej krízy v Grécku, zníženia hodnoty cyperských štátnych 
dlhopisov medzinárodnými ratingovými agentúrami, neschopnosti náhrady verejných 
výdavkov z medzinárodných trhov a neochoty vládnych orgánov reštrukturalizovať 
problémový finančný sektor už v počiatku;

Finančná pomoc EÚ – MMF, obsah memoránd o porozumení a vykonávané politiky

7. poznamenáva, že pôvodná dohoda medzi gréckymi orgánmi na jednej strane a EÚ s MMF 
na strane druhej bola prijatá 2. mája 2010 vo forme príslušných memoránd o porozumení, 
ktoré obsahovali politiku podmienenosti pre finančnú pomoc EÚ – MMF; ďalej 
konštatuje, že po piatich revíziách a nedostatočnej úspešnosti prvého programu bolo 
potrebné prijať v marci 2012 druhý program, ktorý bol odvtedy trikrát revidovaný;

8. poznamenáva, že pôvodná dohoda medzi portugalskými orgánmi na jednej strane a EÚ 
s MMF na strane druhej bola prijatá 17. mája 2011 vo forme príslušných memoránd 
o porozumení, ktoré obsahovali politiku podmienenosti pre finančnú pomoc EÚ – MMF;
ďalej konštatuje, že portugalský program sa odvtedy pravidelne reviduje, výsledkom čoho 
je kombinovaná ôsma a deviata štvrťročná správa o programe ekonomických úprav pre 
Portugalsko;

9. poznamenáva, že pôvodná dohoda medzi írskymi orgánmi a EÚ s MMF bola prijatá 
7. decembra 2010 vo forme príslušných memoránd o porozumení, ktoré obsahovali 
politiku podmienenosti pre pomoc EÚ – MMF; ďalej konštatuje, že írsky program sa 
odvtedy pravidelne reviduje, výsledkom čoho je dvanásta a konečná správa z 9. decembra 
2013, ktorá informuje o blízkom ukončení írskeho programu;

10. poznamenáva, že pôvodnú žiadosť o finančnú pomoc predložil Cyprus 25. júna 2012, ale 
v dôsledku rozdielnych pozícií, pokiaľ ide o podmienenosť, ako aj odmietnutia pôvodného 
návrhu programu cyperským parlamentom sa konečná dohoda o programe pomoci EÚ –
MMF posunula na 24. apríl (EÚ), resp. 15. máj 2013 (MMF) a cyperská poslanecká 
snemovňa napokon schválila „novú“ dohodu 30. apríla 2013;

11. pripomína, že MMF je globálna inštitúcia, ktorej úlohou je poskytovať podmienenú 
finančnú pomoc štátom s problémami platobnej bilancie; poukazuje na skutočnosť, že 
všetky členské štáty sú členmi MMF, a preto majú právo požiadať ho o pomoc;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ a medzinárodné inštitúcie vrátane MMF neboli 
pripravené na rozsiahlu krízu štátneho dlhu v rámci menovej únie;

13. uznáva však, že obrovská výzva, ktorej trojka pri riešení krízy čelila, bola výnimočná v 
dôsledku nevyhovujúceho stavu regulácie finančných služieb, výrazných 
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makroekonomických nerovnováh a skutočnosti, že niektoré nástroje, ako napr. externá 
devalvácia, neboli na základe obmedzení v rámci menovej únie k dispozícii; poznamenáva 
tiež, že išlo o časovú tieseň, bolo potrebné vyriešiť právne prekážky, existovali zjavné 
obavy z rozpadu eurozóny, muselo sa dospieť k politickým dohodám, svetové 
hospodárstvo bolo v poklese a niektoré krajiny, pri ktorých sa predpokladal príspevok 
k finančnej podpore, považovali nárast svojho verejného dlhu a zadlženia súkromného 
sektora za znepokojivý;

14. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou transparentnosťou pri rokovaniach o 
memorande o porozumení; pripomína, že treba posúdiť, či sa národným parlamentom 
a Európskemu parlamentu včas jasným spôsobom poskytli formálne dokumenty;  ďalej 
konštatuje možný negatívny vplyv takýchto praktík na občianske práva a politickú 
situáciu v dotknutých krajinách;

15. vyjadruje poľutovanie, že odporúčania obsiahnuté v memorandách o porozumení sa 
odkláňajú od koncepcie v lisabonskej stratégii a v stratégii Európa 2020; zdôrazňuje však, 
že to čiastočne možno vysvetliť, ak nie úplne odôvodniť skutočnosťou, že programy sa 
museli vykonávať pri značnom časovom tlaku v komplikovanom politickom prostredí;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že programy pre Grécko, Írsko a Portugalsko zahŕňajú 
niekoľko podrobných predpisov týkajúcich sa reformy systému zdravotníctva a zníženia 
výdavkov; vyjadruje poľutovanie, že programy nie sú viazané Chartou základných práv 
Európskej únie a zmluvami vrátane článku 168 ods. 7 ZFEÚ;

Súčasná hospodárska a sociálna situácia

17. vyjadruje poľutovanie, že od roku 2008 v daných štyroch krajinách nadmerne narastá 
nerovnomernosť v rozdelení príjmov a že v dôsledku znižovania sociálnych dávok 
a nárastu nezamestnanosti sa zvyšuje úroveň chudoby;

18. poukazuje na neprijateľnú úroveň nezamestnanosti mladých ľudí v štyroch členských 
štátoch, ktorých sa týkajú programy pomoci; poukazuje najmä na výrazný nárast 
nezamestnanosti mladých ľudí v Grécku, na Cypre a v Portugalsku;

19. víta ukončenie programu pre Írsko a očakávané ukončenie programu pre Portugalsko;
vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v Grécku aj napriek vykonaniu 
mimoriadnych reforiem;

Trojka – ekonomická dimenzia – teoretický základ a vplyv rozhodnutí

20. zdôrazňuje, že na vytvorenie spoľahlivých a účinných programov úprav sú potrebné 
primerané ekonomické modely; vyjadruje poľutovanie, že náležité štatistiky a informácie 
neboli vždy k dispozícii; zdôrazňuje, že v Grécku sa v tejto súvislosti v rokoch pred 
zriadením programu uskutočňovali rozsiahle machinácie;

21. zdôrazňuje, že finančnou pomocou sa v krátkodobom horizonte docielilo zabránenie 
neriadenému bankrotu na základe verejného dlhu, ktorý by mal mimoriadne nepriaznivé 
hospodárske a sociálne dôsledky, ako aj účinky presahovania nevyčísliteľných rozmerov 
pre ďalšie krajiny a mohol viesť k nútenému vystúpeniu krajín z eurozóny; ďalej 
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konštatuje, že v dlhodobom horizonte záruka tohto zabránenia neexistuje; poznamenáva 
tiež, že finančná pomoc a program úprav v Grécku nezabránili riadenému bankrotu ani 
rozšíreniu krízy do ďalších členských štátov; vyjadruje poľutovanie nad hospodárskym 
a sociálnym poklesom, ktorý sa stal zreteľný po vykonaní fiškálnych 
a makroekonomických úprav;

22. pripomína, že trojka od začiatku uverejňovala komplexné dokumenty o diagnóze, stratégii 
na prekonanie problémov, súbor politických opatrení vypracovaných spolu s dotknutými 
národnými vládami a ekonomické prognózy, pričom sa všetko pravidelne aktualizuje;

23. vyjadruje však poľutovanie nad niektorými nadmerne optimistickými predpokladmi 
trojky, najmä pokiaľ ide o rast, ale aj nedostatočné pochopenie politickej nevôle voči 
zmene v niektorých členských štátoch; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že to 
ovplyvnilo aj analýzu, ktorú vykonala trojka k vzájomnému pôsobeniu medzi fiškálnou 
konsolidáciou a rastom; konštatuje, že v dôsledku toho sa nemohli splniť fiškálne ciele;

24. vyjadruje poľutovanie, že redukcia štrukturálnych deficitov vo všetkých krajinách 
zapojených do programu od začatia ich príslušných programov pomoci zatiaľ neviedla k 
zníženiu pomeru verejného dlhu k HDP; zdôrazňuje, že pomer verejného dlhu k HDP vo 
všetkých krajinách zapojených do programu namiesto toho výrazne vzrástol;

25. domnieva sa, že fiškálne multiplikátory možno s istotou posúdiť len ťažko; v tejto 
súvislosti pripomína, že MMF vo svojich prognózach rastu pred októbrom 2012 pripustil 
podhodnotenie fiškálnych multiplikátorov, Komisia však v novembri 2012 konštatovala, 
že prognózy neboli chybné v dôsledku podhodnotenia fiškálnych multiplikátorov;
zdôrazňuje, že toto vyjadrenie verejnej nezhody medzi Komisiou a MMF sa ďalej 
neanalyzovalo;

26. poukazuje na to, že cieľom, ktorý chce MMF dosiahnuť pri svojich opatreniach pomoci 
v rámci trojky, je interná devalvácia, Komisia však tento cieľ nikdy jasne neschválila;
konštatuje, že Komisia vo všetkých štyroch krajinách zapojených do programu, v ktorých 
prebieha preskúmanie, zdôrazňuje skôr cieľ fiškálnej konsolidácie;

27. domnieva sa, že sa venuje príliš málo pozornosti zmierneniu negatívneho vplyvu stratégií 
úprav v krajinách zapojených do programu;

28. zdôrazňuje, že zodpovednosti na vnútroštátnej úrovni je dôležitá a že zlyhanie pri 
vykonávaní dohodnutých opatrení má dôsledky z hľadiska očakávaných výsledkov;

Trojka – inštitucionálna dimenzia a demokratická legitimita

29. konštatuje, že mandát trojky sa vníma ako nejasný a nedostatočne transparentný;

30. zdôrazňuje, že v dôsledku charakteru ad hoc neexistoval príslušný právny základ na to, 
aby sa trojka zriadila podľa primárneho práva Únie;

31. pripomína, že prijatie zo strany predsedu Euroskupiny predchádzalo prijatiu Európskym 
parlamentom a že Euroskupina schválila odporúčania trojky bez toho, aby zohľadnila ich 
konkrétne politické dôsledky;
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32. berie na vedomie dvojitú úlohu Komisie v rámci trojky ako zástupkyne členských štátov 
aj inštitúcie EÚ; upozorňuje, že z tohto dôvodu môže v rámci Komisie existovať konflikt 
záujmov medzi jej úlohou v trojke a jej zodpovednosťou ako strážkyne zmlúv, najmä pri 
takých politikách, ako je hospodárska súťaž alebo štátna pomoc;

33. rovnako upozorňuje na možný konflikt záujmov medzi súčasnou úlohou ECB ako 
„odborného poradcu“ v trojke a jej pozíciou veriteľa štyroch členských štátov, ako aj jej 
mandátu podľa zmluvy;

34. upozorňuje na nedostatočné vymedzenie úlohy ECB, keďže v Zmluve o EMS sa 
stanovuje, že Komisia by mala konať „v spolupráci s ECB“, čím sa úloha ECB redukuje 
na poskytovanie odborného poradenstva; ďalej konštatuje, že v ZFEÚ sa mandát ECB 
obmedzuje na menovú politiku a zásah ECB do akejkoľvek záležitosti spojenej 
s rozpočtovou, fiškálnou a štrukturálnou politikou má preto neistý právny základ;

35. poukazuje na všeobecne slabú demokratickú zodpovednosť trojky na vnútroštátnej úrovni 
v krajinách zapojených do programu; konštatuje však, že táto demokratická zodpovednosť 
je v jednotlivých krajinách rôzna v závislosti od vôle štátu;

36. konštatuje, že formálne rozhodnutia prijíma Euroskupina aj MMF, pričom zásadná úloha 
sa v súčasnosti pripisuje EMS, keďže ide o organizáciu zodpovednú za rozhodovanie 
o finančnej pomoci, čím sa vlády vrátane vlád priamo dotknutých členských štátov 
dostávajú do centra všetkých prijatých rozhodnutí;

37. upozorňuje na skutočnosť, že EMS má medzivládny charakter, je viazaný zásadou 
jednomyseľnosti a podlieha politickému vplyvu, ktorý vyvíjajú ministri financií, hlavy 
štátov a predsedovia vlád, ako aj národné parlamenty;

Návrhy a odporúčania

38. opakovane zdôrazňuje svoju výzvu, aby sa všetky rozhodnutia spojené s posilnením HMÚ 
prijímali na základe Zmluvy o Európskej únii; zastáva názor, že každý odklon od metódy 
Spoločenstva a zvýšené využívanie medzivládnych dohôd by rozdelilo a oslabilo Úniu 
spolu s eurozónou;

39. zdôrazňuje, že EMS by sa mal vyvíjať podľa správy na základe metódy Spoločenstva, ako 
sa stanovuje v Zmluve o EMS, a žiada, aby pre EMS existovala zodpovednosť voči
Európskemu parlamentu, aj pokiaľ ide o rozhodnutia o udelení finančnej pomoci, s cieľom 
uplatňovať pri EMS demokratickú zodpovednosť;

40. naliehavo žiada, aby sa v krátkodobom horizonte uvažovalo o zmene Zmluvy o EMS 
s cieľom umožniť prijímanie štandardných rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou, a nie 
jednomyseľne, a umožniť poskytovanie preventívnej pomoci;

41. vyzýva na zapojenie sociálnych partnerov do návrhu a vykonávania programov úprav 
v súčasnosti aj v budúcnosti;

42. žiada, aby trojka posúdila súčasnú diskusiu o fiškálnych multiplikátoroch a zvážila revíziu 
memoránd o porozumení na základe aktuálnych empirických výsledkov;
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43. má záujem najmä na zlepšení zodpovednosti Komisie, keď koná vo svojom postavení 
člena trojky; žiada, aby Európsky parlament vypočul zástupcu (zástupcov) Komisie v 
trojke pred tým, než začne plniť svoje úlohy, pričom by tento zástupca mal povinne 
pravidelne podávať správy Európskemu parlamentu;

44. vyzýva na opätovné posúdenie rozhodovacieho procesu Euroskupiny týkajúceho sa zmeny 
memoránd o porozumení s členskými štátmi, ktoré dostávajú finančnú pomoc EÚ – MMF 
tak, aby obsahoval príslušnú demokratickú zodpovednosť na vnútroštátnej aj európskej 
úrovni; vyzýva na vytvorenie európskych usmernení s cieľom zaistiť primeranú 
demokratickú kontrolu vykonávania opatrení na vnútroštátnej úrovni;

45. zastáva názor, že by sa mala preskúmať možnosť zmeny zmluvy, ktorou by sa umožnilo 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti súčasného článku 143 ZFEÚ na všetky členské štáty 
namiesto obmedzenia na členské štáty, ktorých menou nie je euro;  podobne zastáva 
názor, že by sa mala preskúmať aj možnosť zmeny zmluvy v súvislosti s vytvorením 
Európskeho menového fondu v rámci Spoločenstva ako alternatívy k MMF; ďalej 
upozorňuje, že ďalšie záležitosti, ktoré treba posúdiť, sa týkajú súčasného 
inštitucionálneho rámca trojky, zapojenia ECB do revízie programov a povinného 
zapojenia MMF do programov finančnej pomoci v eurozóne, ako je zakotvené v Zmluve 
o EMS;

46. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej 
centrálnej banke.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Celkovým cieľom správy je posúdiť fungovanie trojky pri prebiehajúcich programoch 
v týchto štyroch krajinách: Grécko, Portugalsko, Írsko a Cyprus.  Zahŕňa to kontrolu týchto 
prvkov:

– právny základ, mandát a štruktúra trojky;

– rozhodovací proces v rámci inštitúcií a v súvislosti s ďalšími „inštitúciami“ (napr. 
Euroskupina, štátni ministri financií atď.);

– demokratická legitimita;

– „teoretický“ základ pre rozhodnutia (štatistiky, prognózy, ekonomické očakávania 
atď.);

– dôsledky práce trojky (vrátane prístupu k možným porušeniam alebo nesprávnemu 
úradnému postupu).

Spoluspravodajcovia by chceli zdôrazniť, že súčasný návrh správy predstavuje základ pre 
ďalšie politické diskusie, delegácie do príslušných členských štátov a vypočutie rôznych 
zainteresovaných strán na začiatku roka 2014. Zaznamenáva sa v nej vývoj a súčasný stav, ale 
jej zámerom nie je vyvodzovať konečné závery alebo odporúčania, ktoré treba odvodiť po 
vykonaní podstatnej časti práce v nasledujúcich mesiacoch.

Ako prvý krok sa 22. novembra 2013 zaslal tvorcom rozhodnutí na úrovni EÚ (A), ako aj 
národným vládam štyroch dotknutých členských štátov (B) dotazník uvedený nižšie.
Odpovede sa posúdia v priebehu postupu.

A. Dotazník pre Európsku komisiu, ECB, MMF, Euroskupinu a Európsku radu

NÁVRH A PRIJATIE PROGRAMOV FINANČNEJ POMOCI

1. Kto v mene vašej inštitúcie rozhodol o zapojení do programov finančnej pomoci pre 
Grécko, Írsko, Portugalsko a Cyprus? Kedy boli tieto jednotlivé rozhodnutia prijaté?

2. Aká bola vaša úloha a funkcia pri jednotlivých rokovaniach o programe finančnej pomoci 
a pri jeho zriadení, ako aj pri definícii politických cieľov, hlavných opatrení a ich 
vykonávania v Grécku, Írsku, Portugalsku a na Cypre? Podľa akých kritérií sa určovali 
priority reformy?

3. Podrobne opíšte predpoklady a metodológiu (predovšetkým v súvislosti s fiškálnymi 
multiplikátormi), ktoré sa použili pri prognóze udržateľnosti dlhu na začiatku a v priebehu 
každého programu a návrhu fiškálnych opatrení. Aký bol spôsob práce, ktorý viedol 
k prijatiu návrhu programov?

4. Získali ste od členských štátov všetky potrebné informácie vrátane štatistík na vykonanie 
správneho posúdenia a vytvorenie projektu pre optimálne plány pomoci?
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5. Aký priestor mali dotknuté krajiny pri rozhodnutí o návrhu potrebných opatrení 
(konsolidácia alebo štrukturálne reformy)? Uveďte pre každú krajinu.

6. Predložil niektorý členský štát (Grécko, Írsko, Portugalsko, Cyprus) ako predpoklad 
schválenia memoranda o porozumení požiadavku osobitných opatrení ako súčasti 
memoranda o porozumení? Ak áno, rozveďte túto požiadavku.

7. Žiadal iný členský štát ako predpoklad pre schválenie udelenia finančnej pomoci, aby sa 
do programov zahrnuli osobitné opatrenia? Ak áno, ktorý a aké boli požiadavky pre každý 
z programov?

8. V akom rozsahu bola do podrobného návrhu programov zapojená Euroskupina? Podrobne 
opíšte postup v rámci Euroskupiny, ktorý viedol k rozhodnutiu o obsahu a schválení 
programov v každom prípade. Poskytla Euroskupina písomný mandát vyjednávačom EÚ 
z radov trojky, aj pokiaľ ide o. i. o ciele a priority?

9. Ako a kedy informovala trojka Euroskupinu/Hospodársky a finančný výbor?

10. Zohráva EMS úlohu pri rokovaniach o programoch finančnej pomoci a pri ich zriadení?
Ak áno, do akej miery?

FUNGOVANIE PROGRAMOV

11. Domnievate sa, že všetky konsolidačné opatrenia/štrukturálne reformy boli rovnomerne 
rozložené/rozdelené medzi občanov a medzi súkromný a verejný sektor? Objasnite.

12. Opíšte kvalitu spolupráce medzi inštitúciami trojky na mieste. Akú úlohu zohrávali pri 
týchto činnostiach Komisia, ECB, resp. MMF? Aké sú konkrétne opatrenia alebo 
rozhodnutia navrhnuté/vykonané trojkou?

13. Aká bola vzájomná spolupráca pracovnej skupiny, ktorú zriadila Komisia v roku 2011, a 
trojky?

14. Ako funguje spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi? Do akej miery sa dotknuté členské 
štáty zapájajú do rozhodovacieho procesu?

15. Kto prijíma konečné rozhodnutie o konkrétnych opatreniach, ktoré majú prijať dotknuté 
členské štáty?

16. Koľkokrát absolvovali zástupcovia trojky vypočutie pred národnými parlamentmi?
Domnievate sa, že vykonávané opatrenia majú výhody z primeranej demokratickej 
zodpovednosti a legitimity?

17. Vykonávali sa schválené programy správne a včas? Ak nie, aké boli príčiny a aké boli 
dôsledky na účinnosť a dosah programov?

18. O koľkých prípadoch porušení vnútroštátneho práva ohrozujúcich zákonnosť rozhodnutí 
vyplývajúcich z memoranda o porozumení máte v jednotlivých krajinách informácie?
Pristúpila Komisia a ECB k posudzovaniu súladu a konzistentnosti opatrení dohodnutých 
s členskými štátmi vzhľadom na záväzky v oblasti základných práv, ktoré sa uvádzajú 
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v zmluvách?

19. Ste spokojní s cieľmi a efektívnymi výsledkami programu v jednotlivých krajinách?

20. Mali externé faktory, ktoré sa prejavili počas vykonávania programov, vplyv na výsledky?

21. Aký vplyv malo na vykonávanie programov nadobudnutie účinnosti nariadenia (EÚ) 
č. 472/2013? Podrobne uveďte, ako a do akej miery sa vykonávajú ustanovenia tohto 
nariadenia.

22. Čo by sa podľa vášho názoru stalo v krajinách zapojených do programu, keby EÚ a MMF 
neposkytovali finančnú pomoc?

23. [pre ECB] – Myslíte, že program núdzovej pomoci pri zvyšovaní likvidity sa 
v jednotlivých krajinách vykonáva správne? Rozveďte svoju odpoveď.

24. [pre ECB] – Podporili všetci členovia Rady guvernérov ECB všetky programy vo 
všetkých krajinách? Objasnite všetky možné odchýlky.

25. Aké opatrenia sa prijali na zabránenie konfliktom záujmov medzi veriteľskou funkciou 
ECB so zreteľom na bankový systém v členských štátoch, ktoré majú finančné ťažkosti?

26. [pre ECB] – Tlačové úniky naznačujú, že ECB poslala krajinám zapojeným do programu 
listy so žiadosťou o reformy a s uložením podmienok výmenou za podporu likvidity a 
operácie na otvorenom trhu. Boli takéto listy poslané? Ak áno, komu, prečo a aký bol ich 
obsah?

27. [pre MMF] – Podporili všetci členovia Rady guvernérov MMF všetky programy vo 
všetkých krajinách? Objasnite všetky možné odchýlky.

28. [pre Komisiu] – Pôsobili na mieste vyslaní národní experti z danej krajiny? Ak áno, ako 
ste zaistili nezávislosť? Pri odpovedi berte do úvahy, že v prípade MMF pre danú krajinu 
nepracujú úradníci z dotknutej krajiny.

29. Podľa akých kritérií sa vyberali firmy s audítorskými/poradenskými úlohami pre finančné 
inštitúcie v členských štátoch zapojených do programu? Uskutočnila sa verejná súťaž? Ak 
nie, prečo?

B. Dotazník zaslaný členským štátom, ktoré sú zapojené do programu finančnej pomoci

1. Ak je to relevantné, prečo sa vaša krajina rozhodla požiadať o program finančnej pomoci?

2. Aká bola vaša úloha a funkcia pri rokovaniach o programe finančnej pomoci pre vašu 
krajinu a pri jeho zriadení?

3. Aká bola úloha národného parlamentu pri rokovaní o memorande o porozumení? Ako 
prezentovala vláda tento text parlamentu? Ako prijal parlament konečné memorandum 
o porozumení? Zúčastnili sa diskusií o memorande o porozumení sociálni partneri?

4. Aký priestor ste mali pri rozhodnutí o návrhu potrebných opatrení (konsolidácia alebo 
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štrukturálne reformy)? Objasnite.

5. Myslíte, že všetky konsolidačné opatrenia/štrukturálne reformy boli rovnomerne 
rozložené/rozdelené medzi občanov? Objasnite.

6. Opíšte kvalitu spolupráce medzi vašimi orgánmi a inštitúciami trojky na mieste.

7. Aký vplyv malo na vykonávanie programov nadobudnutie účinnosti nariadenia (EÚ) 
č. 472/2013? Využili ste ustanovenia nariadenia, konkrétne článok 7 ods. 11? Ak nie, 
prečo?

8. O koľkých prípadoch porušení vnútroštátneho práva ohrozujúcich zákonnosť rozhodnutí 
vyplývajúcich z memoranda o porozumení máte vo vašej krajine informácie?

9. Ste spokojní s cieľmi a efektívnymi výsledkami programu vo vašej krajine?


