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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0411/2021 dėl Graikijos vyriausybės obligacijų ir smulkiųjų 
investuotojų apsaugos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Ingo Rau, su dar 
penkiais parašais

Peticija Nr. 0511/2012 dėl sunkios 50 000 smulkiųjų investuotojų padėties 
Graikijoje, kurią pateikė Graikijos pilietis Stylianos Gabrielidis Graikijos 
politinių pabėgėlių centrinio komiteto vardu

Peticija Nr. 0619/2012 dėl Europos Sąjungos investuotojų, kurie investavo į 
Graikijos obligacijas, apsaugos, kurią pateikė Italijos pilietis I. P.

1. Peticijos Nr. 0411/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais metais daug ES piliečių įsigijo 
Graikijos vyriausybės obligacijų nominalia verte. Tačiau vienas iš pagrindinių paramos 
paketo Graikijai aspektų yra tas, kad privačių investuotojų turimų Graikijos vyriausybės 
obligacijų dalis bus sumažinta iki 53,5 proc. ir kad su tuo nesutinkantys investuotojai bus 
priversti duoti sutikimą, taikant teisės aktą dėl bendrų veiksmų sąlygų. Tai reiškia, kad 
smulkieji investuotojai bus priversti sutikti su didžiuliu nuostoliu, nepaisant to, kad 
aptariamos obligacijos buvo išleistos su valstybės narės garantija ir teigiamais ES institucijų 
pranešimais. Peticijos pateikėjas mano, kad klausimas yra rimtas Europos vartotojų teisių 
pažeidimas, ir ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų ir užtikrinti finansinį žalos 
atlyginimą sąžiningai Graikijos obligacijų įsigijusiems investuotojams.

Peticijos Nr. 0511/2012 santrauka

Dėl 2012 m. kovo 12 d. vadinamojo rinkos vertės sumažinimo apie 50 000 Graikijos 
smulkiųjų investuotojų prarado maždaug 75 proc. savo investicijų. Peticijos pateikėjas teigia, 
kad pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo smulkieji investuotojai savo santaupas nacionaline 
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valiuta prarado dėl valstybės įsipareigojimų neįvykdymo. Smulkieji investuotojai siekia, kad 
privačioms investicijoms Graikijoje būtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip banko 
indėliams, kurie apdraudžiami iki 100 000 EUR. Spaudos konferencijoje J. C. Juncker teigė, 
kad gavo tūkstančius smulkiųjų investuotojų prašymų dėl kompensacijos.

Peticijos Nr. 0619/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas ragina apsaugoti Europos Sąjungos investuotojus, kurie investavo į 
Graikijos obligacijas, taip pat kaip bankus, kurie gauna paskolas iš ECB taikant 1 proc. 
palūkanas.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0411/2012 paskelbta priimtina 2012 m. liepos 18 d., peticija Nr. 0511/2012 
paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 12 d., peticija Nr. 0619/2012 paskelbta priimtina 2012 m. 
rugsėjo 19 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 
202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Peticijos Nr. 411/2012, 511/2012 ir 619/2012

„Graikija per pastarąjį dešimtmetį labai smarkiai atsiliko nuo kitų euro zonos valstybių narių 
konkurencingumo požiūriu ir sukaupė labai didelę valstybės skolą. Vykdant antrąją Graikijos 
ekonominio koregavimo programą sprendžiamos didžiausios problemos, su kuriomis 
susiduria Graikija (daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm).

Sėkmingas skolos pakeitimas, kuris užtikrino didelį Graikijos obligacijų turėtojų dalyvavimo 
laipsnį, buvo svarbi išankstinė sąlyga euro zonos valstybių finansų ministrams ir TVF, kad jie 
galėtų patvirtinti finansavimą, nes jį suteikus lengviau pagerinti skolos tvarumą.

Dėl skolos pakeitimo sąlygų susitarė Graikijos valdžios institucijos ir privačių institucijų 
obligacijų turėtojų atstovai, kurie dirbo kaip Privačių kreditorių ir investuotojų komiteto 
Graikijai iniciatyvinis komitetas prisidedant Tarptautinių finansų institutui. Siekiant įtvirtinti 
komiteto pasiektus teigiamus rezultatus, buvo nuspręsta nediskriminuoti obligacijų, tinkamų 
skolos pakeitimui, turėtojų.

2012 m. vasario 24 d. Graikija pakvietė obligacijų turėtojus pakeisti turimas obligacijas į 
naujas restruktūrizuotąsias obligacijas ir kitos rūšies kompensacijas. Dieną prieš pateikiant 
pasiūlymą, t. y., 2012 m. vasario 23 d., Graikija priėmė įstatymą, pagal kurį vyriausybė gali 
dabartinėms Graikijos vyriausybės obligacijoms nustatyti bendrų veiksmų sąlygas. Remiantis 
bendromis veiksmų sąlygomis, jei vyriausybė nusprendžia įgyvendinti sąlygas ir jei daugiau 
nei 66 proc. obligacijų turėtojų sutiko su pakeitimu, laikoma, kad visi obligacijų turėtojai 
sutinka su tokiu sandoriu, kokį sutiko sudaryti pasiūlymą priėmę obligacijų turėtojai. Prieš 
įgyvendinant bendrų veiksmų sąlygas, 85,8 proc. Graikijos vyriausybės obligacijų turėtojų 
sutiko su pasiūlymu. Taigi, taikant bendrų veiksmų sąlygas nesutinkančiai turėtojų mažumai, 
visos pagal Graikijos teisės aktus išleistos tinkamos obligacijos buvo pakeistos.
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Komisija neturi duomenų apie Graikijos vyriausybės obligacijų turėtojų grupės ar tam tikro 
pobūdžio turėtojų patirtus nuostolius. Graikijos vyriausybė taip pat nurodė Euro grupei, kad 
nekompensuos privatiems obligacijų turėtojams nuostolių, patirtų dėl skolos pakeitimo.“


