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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi in delovanju trojke (ECB, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi z 
državami v programu euroobmočja
(2013/2277(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 7, člena 136 v povezavi 
s členom 121 in člena 174,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 
2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah 
euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno 
stabilnostjo1,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (ESM),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o evropskem semestru za 
gospodarsko usklajevanje: izvajanje prednostnih nalog za leto 20132,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 o prednostnih nalogah Evropskega 
parlamenta v delovnem programu Komisije za leto 20143,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 2013 o pripravah na sejo Evropskega 
sveta (27. in 28. junij 2013) – Demokratično odločanje v prihodnji ekonomski in 
monetarni uniji4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2012 s priporočili Komisiji o poročilu 
predsednikov Evropskega sveta, Evropske komisije, Evropske centralne banke in 
Euroskupine z naslovom „Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji“5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2011 o finančni, gospodarski in socialni 
krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in socialni 
krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo)7,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,
                                               
1 UL L 140, 27.5.2013, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0447.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0332.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0269.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0430.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0331.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0376.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
proračunski nadzor, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za ustavne 
zadeve (A7-0000/2013),

A. ker je bila trojka, ki jo sestavljajo Evropska komisija, Evropska centralna banka (ECB) in 
Mednarodni denarni sklad (MDS), ustanovljena s sklepom voditeljev držav in vlad 
evroobmočja z dne 25. marca 2010, da se Grčiji zagotovijo pogojna dvostranska posojila, 
in od takrat deluje tudi na Portugalskem, Irskem in Cipru;

B. ker je Komisija v okviru trojke odgovorna za pogajanja o pogojih za dodelitev finančne 
pomoči državam članicam evroobmočja „v povezavi z ECB“ in „kadar je mogoče skupaj z 
MDS“, zaradi česar se finančna pomoč v nadaljevanju navaja kot „pomoč EU-MDS“;

C. ker je trojka temeljna struktura za pogajanja med uradnimi posojilodajalci in vladami 
držav prejemnic in tudi za preverjanje izvajanja programov prilagajanja; ker končne 
odločitve v zvezi s finančno pomočjo in pogoji zanjo na strani Evrope sprejema 
Evroskupina;

D. ker je trojka skupaj z zadevno državo članico odgovorna tudi za pripravo uradnih sklepov 
Evroskupine;

E. ker je več držav članic zunaj evroobmočja že prejelo ali prejemajo pomoč EU na podlagi 
člena 143 PDEU v povezavi z MDS;

F. ker je EU vzpostavila več ad hoc mehanizmov za zagotovitev finančne pomoči državam 
evroobmočja, najprej prek dvostranskih posojil, tudi iz več držav, ki niso članice 
evroobmočja, potem prek evropskega instrumenta za finančno stabilnost (EFSF) in 
Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (EFSM) ter nazadnje prek Evropskega 
mehanizma za stabilnost (ESM), ki naj bi nadomestil vse druge mehanizme;

G. ker je memorandum o soglasju dogovor med zadevno državo članico in trojko in rezultat 
pogajanj, s katerim se država članica obveže, da bo v zameno za finančno pomoč izvedla 
številne ukrepe; ker pogodba o ESM določa, da mora država članica, ki zaprosi za pomoč 
ESM, nasloviti tudi prošnjo za pomoč na MDS;

H. ker je skupni znesek finančne pomoči v teh štirih programih takšen, kot ga še ni bilo, in 
ker isto velja za trajanje in obliko programov, posledica tega pa so nenavadne razmere, v 
katerih je pomoč skoraj izključno nadomestila običajno financiranje, ki ga zagotavljajo 
trgi;

I. ker so gospodarske razmere in zadnja gibanja v nekaterih državah članicah ogrozili 
kakovost zaposlitev, socialno varnost ter zdravstvene in varnostne standarde;

J. ker je bila delovna skupina za Grčijo ustanovljena z namenom, da poveča zmogljivost 
grških organov za pripravo in izvajanje strukturnih reform za boljše delovanje 
gospodarstva in družbe ter za ustvarjanje pogojev za vzdržno obnovo in ustvarjanje 
delovnih mest, pa tudi za pospešitev črpanja strukturnih in kohezijskih skladov EU v 
Grčiji ter zagotovitev kritičnih sredstev za financiranje naložb;
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K. ker Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 20. novembra 2012 poziva, naj za trojko 
veljajo visoki standardi demokratične odgovornosti na ravni Unije; ker takšna 
odgovornost še zlasti zahteva, da se mora trojka pred prevzemom svojih dolžnosti 
udeležiti predstavitve v Evropskem parlamentu ter da mu mora redno poročati in da je pod 
demokratičnim nadzorom Evropskega parlamenta;

L. ker so bili programi kratkoročno namenjeni predvsem preprečitvi neurejenega bankrota in 
špekulacij z državnimi dolžniškimi instrumenti; ker je bil srednjeročni cilj ta, da se 
zagotovi vračilo posojenega denarja, kar bi preprečilo veliko finančno izgubo, ki bi 
bremenila davkoplačevalce tistih držav, ki dajejo pomoč in zagotavljajo sredstva; ker to 
tudi zahteva, da program srednje- in dolgoročno prinese vzdržno rast in dejansko znižanje 
dolga; ker programi niso bili primerni za obsežno popravljanje makroekonomskih 
neravnovesij, ki so se nabrala v desetletjih;

Gospodarske razmere v državah z dogovorjenim programom na začetku krize

1. meni, da so bili dejanski sprožilci kriz v teh štirih državah članicah različni;

2. ugotavlja, da se je pred začetkom programa pomoči EU-MDS, ki se je začel izvajati 
spomladi 2010, v zvezi z „nesolventnostjo“ in „nevzdržnostjo“ javnih financ Grčije 
pojavljala dvojna bojazen zaradi stalnega zmanjševanja konkurenčnosti grškega 
gospodarstva in desetletij nepremišljene fiskalne politike, pri čemer je javnofinančni 
primanjkljaj leta 2009 dosegel 15,7 % BDP, delež javnega dolga v BDP pa je nenehno 
naraščal od leta 2003, ko je znašal 97,4 %, in tako leta 2009 dosegel 129,7 %, leta 2012 pa 
156,9 %;

3. ugotavlja, da se je gospodarska kriza v Grčiji začela v četrtem četrtletju 2008; ugotavlja, 
da je država šest četrtletij zapored beležila negativno stopnjo rasti BDP, zaradi česar se je 
v sedmem četrtletju začel izvajati program pomoči; ugotavlja, da obstaja tesna povezava 
med povečanjem javnega dolga in cikličnim upadom gospodarske aktivnosti, pri čemer se 
je javni dolg konec drugega četrtletja 2010 zvišal na 314,1 milijarde EUR z 254,7 
milijarde EUR, kolikor je znašal konec tretjega četrtletja 2008;

4. ugotavlja, da je bila za portugalsko gospodarstvo na začetku programa pomoči EU-MDS 
značilna večletna nizka rast BDP in produktivnosti in da je to pomanjkanje rasti skupaj z 
učinkom svetovne finančne krize pripeljalo do velikega javnofinančnega primanjkljaja in 
visoke stopnje zadolženosti, zaradi česar so stroški refinanciranja Portugalske na 
kapitalskih trgih narasli do nevzdržnih ravni; v zvezi s tem ugotavlja, da je Portugalska 
leta 2007 imela stopnjo rasti 2,4 %, javno finančni primanjkljaj 3,1 %, stopnjo 
zadolženosti 62,7 % in primanjkljaj na tekočem računu 10,2 % BDP, stopnja 
brezposelnosti pa je znašala 8,1 %;

5. ugotavlja, da je irsko gospodarstvo na začetku programa pomoči EU-MDS ravnokar 
prestalo bančno krizo, kakršne še ni bilo, zaradi česar se je irski BDP leta 2009 znižal za 
6,3 % (1,1 % leta 2010), potem ko je leta 2007 dosegel pozitivno stopnjo rasti 5 % BDP, 
brezposelnost, ki je leta 2007 znašala 4,7 %, se je leta 2010 zvišala na 13,7 %, največji 
negativni učinek pa je občutila državna plačilna bilanca, ki je leta 2010 zabeležila 
primanjkljaj 30,6 %, potem ko je bila leta 2007 v presežku (0,2%); nadalje ugotavlja, da je 
irsko gospodarstvo v desetletju pred začetkom izvajanja programa pomoči doživljalo 
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daljše obdobje negativnih realnih obrestnih mer;

6. ugotavlja, da se je na začetku izvajanja programa pomoči EU-MDS leta 2013 že dolgo 
domnevalo o sistemski nestabilnosti v ciprskem gospodarstvu, med drugim posledici 
izpostavljenosti ciprskih bank do prezadolženih lokalnih nepremičninskih družb, grške 
dolžniške krize, nižje ocene, ki so jo mednarodne bonitetne agencije pripisale ciprskim 
državnim obveznicam, nezmožnosti financirati javno porabo na mednarodnih trgi in 
prvotnega odpora vlade do prestrukturiranja finančnega sektorja v težavah;

Finančna pomoč EU-MDS, vsebina memoranduma o soglasju in izvedeni ukrepi

7. ugotavlja, da je bil prvotni sporazum med grškimi oblastmi na eni strani ter EU in MDS 
na drugi strani sprejet 2. maja 2010 v ustreznem memorandumu o soglasju, ki vsebuje 
politične pogoje za finančno pomoč EU-MDS; nadalje ugotavlja, da je bilo treba marca 
2012 po petih revizijah in nezadostni uspešnosti prvega programa sprejeti drugi program, 
ki je bil od takrat že trikrat revidiran;

8. ugotavlja, da je bil prvotni sporazum med portugalskimi oblastmi na eni strani ter EU in 
MDS na drugi strani sprejet 17. maja 2011 v ustreznem memorandumu o soglasju, ki 
vsebuje politične pogoje za finančno pomoč EU-MDS; nadalje ugotavlja, da so od takrat 
potekale redne revizije portugalskega programa in sta tako nastali kombinirani osma in 
deveta četrtletna revizija programa gospodarskega prilagajanja za Portugalsko;

9. ugotavlja, da je bil prvotni sporazum med irskimi oblastmi ter EU in MDS sprejet 7. 
decembra 2010 v ustreznem memorandumu o soglasju, ki vsebuje politične pogoje za 
pomoč EU-MDS; nadalje ugotavlja, da so od takrat potekale redne revizije irskega 
programa in je tako dne 9. decembra 2013 nastala dvanajsta in zadnja revizija, ki 
predstavlja skorajšnji zaključek irskega programa;

10. ugotavlja, da je Ciper prvič zaprosil za finančno pomoč 25. junija 2012, vendar so razlike 
v stališčih v zvezi s pogoji in zavračanje prvotnega osnutka programa s strani ciprskega 
parlamenta odložili dokončni sporazum o programu pomoči EU-MDS vse do 24. aprila 
(EU) oziroma 15. maja 2013 (MDS), 30. aprila 2013 pa je ciprski predstavniški dom 
končno potrdil „novi“ sporazum;

11. ugotavlja, da je MDS tista globalna institucija, katere naloga je državam, ki imajo težave s 
plačilno bilanco, zagotoviti pogojno finančno pomoč; opozarja na dejstvo, da so vse 
države članice članice MDS, zato imajo pravico, da ga zaprosijo za pomoč;

12. obžaluje dejstvo, da EU in mednarodne institucije, vključno z MDS, niso pripravljene na 
krizo državnega dolga velikih razsežnosti v monetarni uniji;

13. vendar priznava, da je bil izjemni izziv, s katerim se je soočila trojka in ki je pripeljal do 
krize, edinstven primer zaradi šibke ureditve na področju finančnih storitev, velikih 
makroekonomskih neravnovesij in dejstva, da številni instrumenti, kot je na primer 
zunanja devalvacija, niso bili na voljo zaradi omejitev monetarne unije; poleg tega 
ugotavlja, da se je čas iztekal, da je bilo treba odpraviti pravne ovire, da je bil strah pred 
razpadom evroobmočja otipljiv, da je bilo treba skleniti politične sporazume, da je bilo 
svetovno gospodarstvo v recesiji in da so se številne države, ki naj bi prispevale finančno 
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pomoč, soočale z zaskrbljujočim naraščanjem lastnega javnega in zasebnega dolga;

14. obžaluje pomanjkanje preglednosti v pogajanjih o memorandumu o soglasju; ugotavlja, da 
je treba oceniti, ali so se uradni dokumenti pravočasno jasno posredovali nacionalnim 
parlamentom in Evropskemu parlamentu; nadalje ugotavlja, da takšne prakse morda 
negativno vplivajo na pravice državljanov in politične razmere v zadevnih državah;

15. obžaluje, da so priporočila v memorandumu o soglasju znak odklona od načina 
razmišljanja, ki so ga uvedle Lizbonska strategija in strategije Evropa 2020; vseeno 
opozarja, da je to mogoče deloma pojasniti, čeprav ne povsem utemeljiti, z dejstvom, da je 
bilo treba programe izvajati pod velikim časovnim pritiskom v težkem političnem okolju;

16. obžaluje, da programi za Grčijo, Irsko in Portugalsko obsegajo številne podrobne predpise 
za reformo zdravstvenih sistemov in zmanjšanje izdatkov; obžaluje, da programov ne 
zavezujejo Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in Pogodbe, vključno s členom 
168(7) PDEU;

Sedanje gospodarske in socialne razmere

17. obžaluje, da je neenakost v porazdelitvi dohodka v teh štirih državah leta 2008 presegla 
povprečne stopnje ter da se zaradi zmanjšanja socialnih prejemkov in naraščajoče 
brezposelnosti povečuje revščina; 

18. opozarja na nesprejemljivo raven brezposelnosti mladih v omenjenih štirih državah 
članicah, ki so vključene v programe pomoči; opozarja zlasti na veliko povečanje 
brezposelnosti mladih v Grčiji, na Cipru in Portugalskem;

19. pozdravlja konec programa za Irsko in pričakovani konec programa za Portugalsko; 
obžaluje pomanjkanje napredka v Grčiji, čeprav so bile izvedene reforme, kakršnih še ni 
bilo;

Trojka – gospodarska razsežnost – teoretična podlaga in učinek sklepov 

20. poudarja, da so potrebni primerni gospodarski modeli, da bi lahko prišli do verodostojnih 
in učinkovitih programov prilagajanja; obžaluje, da niso bili vedno na voljo ustrezni 
statistični podatki in informacije; opozarja, da so se v letih pred uvedbo programa v Grčiji 
pri tem dogajale velike goljufije;

21. ugotavlja, da je finančna pomoč kratkoročno preprečila neurejeni bankrot zaradi 
neizpolnitve obveznosti iz državnega dolga, ki bi imel izjemno hude gospodarske in 
socialne posledice in tudi učinke prelivanja nepredstavljivih razsežnosti za druge države, 
ter morda prisilni izstop držav iz evroobmočja; nadalje ugotavlja, da ni zagotovila, da bo 
to mogoče dolgoročno preprečiti; ugotavlja tudi, da finančna pomoč in program 
prilagajanja v Grčiji nista preprečila ne urejenega bankrota ne širjenja krize na druge 
države članice; obžaluje gospodarsko in socialno krizo, ki je postala očitna po uvedbi 
javnofinančnih in makroekonomskih prilagoditev;

22. ugotavlja, da je trojka že od začetka objavljala obsežne dokumente o diagnozi, strategiji za 
premagovanje težav, sklopu političnih ukrepov, ki jih je pripravila skupaj z zadevnimi 
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nacionalnimi vladami, ter gospodarske napovedi, vse skupaj pa se redno posodablja;

23. vendar obžaluje včasih preveč optimistične predpostavke trojke, zlasti glede rasti, a tudi 
nezadostno priznavanje političnega odpora do sprememb v nekaterih državah članicah; 
obžaluje dejstvo, da je to vplivalo tudi na analizo medsebojnega vpliva javnofinančne 
konsolidacije in rasti, ki jo je opravila trojka; ugotavlja, da zaradi tega ni bilo mogoče 
izpolniti javnofinančnih ciljev;

24. obžaluje, da zmanjšanje strukturnih primanjkljajev v vseh državah z dogovorjenim 
programom od začetka izvajanja njihovih programov pomoči še ni pripeljalo do 
zmanjšanja deležev javnega dolga v BDP; poudarja, da se je delež javnega dolga v BDP v 
vseh državah z dogovorjenim programom prav nasprotno močno povečal;

25. meni, da je težko z gotovostjo oceniti fiskalne multiplikatorje; v zvezi s tem opozarja, da 
je MDS priznal, da je v svojih napovedih rasti pred oktobrom 2012 podcenjeval fiskalni 
multiplikator, da je pa Komisija novembra 2012 izjavila, da napake v napovedih niso bile 
posledica podcenjevanja fiskalnih multiplikatorjev; opozarja, da se to javno izraženo 
nesoglasje med Komisijo in MDS ni nadalje obravnavalo;

26. poudarja, da medtem ko je navedeni cilj MDS v njegovih ukrepih pomoči v okviru trojke 
notranja devalvacija, Komisija tega cilja nikoli ni jasno potrdila; ugotavlja, da je cilj, ki ga 
Komisija poudarja v vseh štirih državah z dogovorjenim programom, ki jih zajema 
preiskava, prej javnofinančna konsolidacija;

27. meni, da je bilo premalo pozornosti posvečene blažitvi negativnega učinka strategij 
prilagajanja v državah z dogovorjenim programom;

28. poudarja, da je poistovetenje na državni ravni pomembno in da ima neizvajanje 
dogovorjenih ukrepov posledice z vidika pričakovanih rezultatov; 

Trojka – institucionalna razsežnost in demokratična legitimnost

29. ugotavlja, da se mandat trojke dojema kot nejasen in nepregleden;

30. opozarja, da zaradi njenega ad hoc značaja ni bilo primerne pravne podlage za oblikovanje 
trojke na podlagi primarne zakonodaje Unije;

31. ugotavlja, da je predsednik Evroskupine pred Evropskim parlamentom priznal, da je 
Evroskupina odobrila priporočila trojke, ne da bi upoštevala njihove specifične posledice 
za politiko;

32. je seznanjen z dvojno vlogo Komisije v trojki, kjer deluje kot predstavnica držav članic in 
tudi kot institucija EU; opozarja, da se zaradi tega v Komisiji lahko pojavijo navzkrižja 
interesov med njeno vlogo v trojki in njeno odgovornostjo, ki jo ima kot varuhinja 
Pogodb, zlasti pri politikah, kot sta konkurenca in državna pomoč;

33. enako opozarja na možnost navzkrižja interesov med sedanjo vlogo ECB v trojki, kjer 
deluje kot „tehnični svetovalec“, in njenim položajem upnika vseh štirih držav članic in 
tudi njenim mandatom na podlagi Pogodbe;
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34. ugotavlja, da vloga ECB ni dovolj opredeljena, saj pogodba o ESM navaja, da bi Komisija 
morala delovati „v povezavi z ECB“, kar omejuje vlogo ECB na vlogo ponudnika 
strokovnega znanja; nadalje ugotavlja, da PDEU omejuje mandat ECB na monetarno 
politiko in da vključenost ECB v katero koli zadevo, ki se nanaša na proračunsko, 
javnofinančno in strukturno politiko, zaradi tega sloni na negotovi pravni podlagi;

35. opozarja na splošno šibko demokratično odgovornost trojke v državah z dogovorjenim 
programom na nacionalni ravni; vendar ugotavlja, da se ta demokratična odgovornost med 
državami razlikuje, odvisno od volje nacionalnih izvršilnih organov;

36. ugotavlja, da uradne odločitve sprejemata Evroskupina in MDS, pri čemer ima zdaj 
ključno vlogo ESM, saj je ESM tista institucija, ki je odgovorna za odločanje o finančni 
pomoči, zaradi česar so vlade, tudi vlade tistih držav članic, ki jih to neposredno zadeva, v 
središču vseh sprejetih odločitev;

37. opozarja na dejstvo, da je ESM po svojem značaju medvladna institucija, da jo zavezuje 
pravilo o soglasju ter da je pod političnim vplivom ministrov za finance, voditeljev držav 
in vlad ter nacionalnih parlamentov;

Predlogi in priporočila

38. ponovno poziva, da se morajo vse odločitve v zvezi s krepitvijo EMU sprejeti na podlagi 
Pogodbe o Evropski uniji; meni, da bi vsakršno odstopanje od metode Skupnosti ter 
povečana uporaba medvladnih sporazumov le razdelila in oslabila Evropsko unijo, 
vključno z evroobmočjem;

39. poudarja, da bi se ESM moral razvijati v smeri upravljanja po metodi Skupnosti, kot je 
določeno v pogodbi o ESM, in zahteva, da je ESM odgovoren Evropskemu parlamentu 
tudi v zvezi z odločitvami o dodelitvi finančne pomoči, da se lahko izvaja demokratična 
odgovornost za ESM;

40. poziva, da bi bilo treba v kratkem razmisliti o spremembi pogodbe o ESM, da bi 
omogočili sprejemanje standardnih odločitev s kvalificirano večino namesto soglasno ter 
dodelitev preventivne pomoči;

41. poziva, naj se v oblikovanje in izvajanje sedanjih in prihodnjih programov prilagajanja 
vključijo socialni partnerji;

42. zahteva, da trojka preuči sedanjo razpravo o fiskalnih multiplikatorjih in razmisli o reviziji 
memorandumov o soglasju na podlagi zadnjih empiričnih rezultatov;

43. je zlasti zaskrbljen, ker bi bilo treba povečati odgovornost Komisije, kadar ukrepa v vlogi 
članice trojke; zahteva, da se morajo predstavnik(-i) Komisije v trojki pred prevzemom 
svojih dolžnosti udeležiti predstavitve v Evropskem parlamentu, ki mu morajo redno 
poročati;

44. poziva k ponovni oceni postopka odločanja Evroskupine, s katerim se spreminjajo 
memorandumi o soglasju z državami članicami, ki prejemajo finančno pomoč EU-MDS, 
da bi vključeval ustrezno demokratično odgovornost na nacionalni in evropski ravni; 
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poziva k določitvi evropskih smernic, da se zagotovi primeren demokratični nadzor nad 
izvajanjem ukrepov na nacionalni ravni;

45. meni, da bi bilo treba preučiti možnost spremembe Pogodbe, ki bi omogočala razširitev 
področja uporabe sedanjega člena 143 PDEU na vse države članice, namesto da je 
omejena na države članice zunaj evroobmočja; podobno zastopa stališče, da bi bilo treba 
preučiti tudi možnost spremembe Pogodbe za ustanovitev evropskega denarnega sklada 
znotraj okvira Skupnosti kot alternative MDS; poleg tega meni, da so med zadevami, ki 
jih je treba oceniti, sedanji institucionalni okvir trojke, vključenost ECB v revizijo 
programov in obvezna udeležba MDS v programih finančne pomoči v evroobmočju, kot 
določa pogodba o ESM;

46. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Evropski 
centralni banki.
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OBRAZLOŽITEV

Splošni cilj poročila je oceniti delovanje trojke v programih, ki se izvajajo v vseh štirih 
državah: v Grčiji, na Portugalskem, Irskem in Cipru. To vključuje naslednje elemente, ki bodo 
predmet pregleda: 

– pravna podlaga, mandat in struktura trojke;

– postopek odločanja v institucijah in v zvezi z drugimi „institucijami“ (npr. 
Evroskupina, nacionalni ministri za finance itn.);

– demokratična legitimnost; 

– „teoretična“ podlaga za odločanje (statistika, napovedi, gospodarski obeti itn.);

– posledice dela trojke (vključno s preučitvijo možnih kršitev ali nepravilnosti). 

Soporočevalca bi rada poudarila, da je ta osnutek poročila podlaga za naknadne politične 
razprave, delegacije v zadevnih državah članicah in predstavitve raznih zainteresiranih strani 
v začetku leta 2014. Podaja preteklo in sedanje stanje, ne poskuša pa oblikovati končnih 
sklepov ali priporočil, ki jih je treba oblikovati na podlagi obsežnega dela v naslednjih 
mesecih. 

Kot prvi korak je bil dne 22. novembra 2013 nosilcem odločanja na ravni EU (A) in tudi 
nacionalnim vladam vseh štirih zadevnih držav članic (B) poslan spodnji vprašalnik. 
Odgovori bodo ocenjeni med postopkom.

A. Vprašalnik za Evropsko komisijo, ECB, MDS, Evroskupino in Evropski svet 

OBLIKOVANJE IN SPREJETJE PROGRAMOV FINANČNE POMOČI

1. Kdo se je v imenu vaše institucije odločil za vključitev v programe finančne pomoči 
Grčiji, Irski, Portugalski in Cipru? Kdaj so bile te odločitve sprejete?

2. Kakšna je bila vaša vloga oziroma funkcija v pogajanjih in pri vzpostavitvi programa 
finančne pomoči, vključno z opredelitvijo ciljev politike in glavnih ukrepov ter njihovim 
izvajanjem v Grčiji, na Irskem, Portugalskem oziroma Cipru? Na podlagi katerih meril so 
bile določene prednostne naloge reforme?

3. Podrobno opišite predpostavke in metodologijo (zlasti v zvezi s fiskalnimi 
multiplikatorji), ki so bile uporabljene za napovedovanje vzdržnosti dolga na začetku in v 
teku vsakega programa in za oblikovanje fiskalnih ukrepov. Na kakšen način so se 
sprejemali osnutki programov?

4. Ali ste pridobili vse potrebne informacije, vključno s statistikami, od držav članic, da bi 
izvedli pravilno oceno in izdelali optimalne načrte pomoči?

5. Koliko manevrskega prostora so imele zadevne države pri odločanju o obliki potrebnih 
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ukrepov (konsolidacija ali strukturne reforme)? Obrazložite za vsako državo. 

6. Ali je katera država članica (EL, IE, PT, CY) kot predpogoj za svojo odobritev 
memoranduma o soglasju izpostavila zahtevo, da so del memoranduma o soglasju 
določeni ukrepi? Če je odgovor da, opišite te zahteve. 

7. Ali je katera druga država članica kot predpogoj za svojo odobritev dodelitve finančne 
pomoči izpostavila, da se v programe vključijo določeni ukrepi? Če je odgovor da, kdo je 
to storil in kateri so bili ti ukrepi za vsak program?

8. V kolikšni meri je bila Evroskupina vključena v podrobno oblikovanje programov? 
Podrobno opišite postopek v Evroskupini, ki je pripeljal do odločitve o vsebini in 
odobritvi programov za vsak primer posebej. Ali je Evroskupina zagotovila pisni mandat 
pogajalcem EU v trojki, med drugim vključno s cilji in prednostnimi nalogami? 

9. Kako in kdaj je trojka poročala Evroskupini/Ekonomsko-finančnemu odboru?

10. Ali ima ESM vlogo v pogajanjih o programih finančne pomoči in pri njihovi vzpostavitvi? 
Če je odgovor da, kolikšna je njegova vloga?

DELOVANJE PROGRAMOV

11. Ali menite, da so vsi ukrepi za konsolidacijo/strukturne reforme v enaki meri obremenili 
vse državljane oziroma zasebni in javni sektor? Prosimo, razložite. 

12. Opišite kakovost sodelovanja med institucijami trojke na kraju samem. Kakšno vlogo so 
imeli pri tem Komisija, ECB oziroma MDS? Kako trojka predlaga/sprejema konkretne 
ukrepe ali odločitve?

13. Kako sta medsebojno sodelovali „delovna skupina“, ki jo je uvedla Komisija leta 2011, in 
trojka? 

14. Kako poteka sodelovanje z nacionalnimi organi? V kolikšni meri so zadevne države 
članice vključene v postopek odločanja?

15. Kdo sprejme končno odločitev o dejanskih ukrepih, ki jih morajo sprejeti zadevne države 
članice?

16. Kolikokrat so predstavniki trojke nastopili pred nacionalnimi parlamenti? Ali menite, da 
sta ustrezna demokratična odgovornost in legitimnost koristili izvedenim ukrepom? 

17. So se dogovorjeni programi izvajali pravilno in pravočasno? Če se niso, zakaj ne in kako 
je to vplivalo na učinkovitost in uspešnost programov?

18. S koliko primeri kršitev nacionalne zakonodaje, ki postavljajo pod vprašaj legalnost 
odločitev, izhajajočih iz memoranduma o soglasju, ste seznanjeni v vsaki državi? Sta 
Komisija in ECB izvedli oceno skladnosti in doslednosti ukrepov, dogovorjenih z 
državami članicami, z obveznostmi spoštovanja temeljnih pravic EU, ki jih določajo 
Pogodbe?
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19. Ste zadovoljni s cilji in dejanskimi rezultati programa v vsaki državi?

20. So na rezultate vplivali zunanji dejavniki, ki so se pojavili med izvajanjem programov?

21. Kako je začetek veljavnosti Uredbe (EU) št. 472/2013 vplival na izvajanje programov? 
Podrobno navedite, kako in v kolikšni meri so se izvajale določbe Uredbe.

22. Kaj bi se po vašem mnenju zgodilo v državah z dogovorjenim programom, če EU in MDS 
ne bi zagotovila finančne pomoči?

23. [za ECB] – Ali menite, da se je program nujne likvidnostne pomoči pravilno izvajal v 
vsaki državi? Razložite svoj odgovor.

24. [za ECB] – Ali so vsi člani Sveta ECB podprli vse programe v vseh državah? Pojasnite 
morebitna odstopanja. 

25. Kakšni ukrepi so bili sprejeti za preprečevanje navzkrižja interesov kar zadeva funkcijo 
upnice, ki jo ima ECB, v zvezi z bančnim sistemom v državah članicah, ki so se znašle v 
finančnih težavah?

26. [za ECB] – Po novicah, ki so pricurljale v tisk, se zdi, da je ECB državam z dogovorjenim 
programom poslala pisma, ki zahtevajo reforme in določajo pogoje v zameno za 
likvidnostno pomoč in operacije odprtega trga. Ali so bila takšna pisma res poslana? Če je 
odgovor da, komu, zakaj in kakšna je bila vsebina? 

27. [za MDS] – Ali so vsi člani izvršnega odbora MDS podprli vse programe v vseh državah? 
Pojasnite morebitna odstopanja. 

28. [za Komisijo] – Ali so bili na kraju samem napoteni nacionalni strokovnjaki iz zadevne 
države? Če da, kako ste zagotovili neodvisnost? V odgovoru upoštevajte, da v primeru 
MDS noben uradnik iz vpletene države ne dela na tej državi.

29. Po katerih merilih so bila podjetja izbrana za revizijsko/svetovalno vlogo za finančne 
institucije v državah članicah z dogovorjenim programom? Ali je bil izveden postopek 
javnega naročanja? Če ne, zakaj ne?

B. Vprašalnik, poslan državam članicam v programu finančne pomoči

1. Če je ustrezno, zakaj se je vaša država odločila zaprositi za program finančne pomoči?

2. Kakšni sta bili vaša vloga in funkcija v pogajanjih in pri vzpostavitvi programa finančne 
pomoči za vašo državo?

3. Kakšna je bila vloga nacionalnega parlamenta v pogajanjih o memorandumu o soglasju? 
Kako je vlada predstavila besedilo parlamentu? Kako je parlament sprejel končni 
memorandum o soglasju? So se socialni partnerji udeležili razprave o memorandumu o 
soglasju?

4. Koliko manevrskega prostora ste imeli pri odločanju o obliki potrebnih ukrepov 
(konsolidacija ali strukturne reforme)? Prosimo, razložite. 
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5. Ali menite, da so vsi ukrepi za konsolidacijo/strukturne reforme v enaki meri obremenili 
vse državljane? Prosimo, razložite. 

6. Opišite kakovost sodelovanja med svojimi organi in trojko na kraju samem. 

7. Kako je začetek veljavnosti Uredbe (EU) št. 472/2013 vplival na izvajanje programov? 
Ali ste uporabili določbe Uredbe, zlasti člen 7(11)? Če ne, zakaj ne?

8. S koliko primeri kršitev nacionalne zakonodaje, ki postavljajo pod vprašaj legalnost 
odločitev, izhajajočih iz memoranduma o soglasju, ste seznanjeni v svoji državi?

9. Ali ste zadovoljni s cilji in dejanskimi rezultati programa v svoji državi?


