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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0822/2012, внесена от Маурицио Колаче, с италианско 
гражданство, относно продължаване на членството на Гърция в Европейския 
съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че в настоящата икономическа криза е необходимо Гърция да 
остане в Европейския съюз и еврозоната, като посочва, че изключването на страната би 
породило ефекта на доминото за други европейски страни, което ще доведе до срив на 
целия ЕС. 

Вносителят подчертава необходимостта от солидарност между държавите членки и от 
инвестиции в развитие отвъд ограниченията от Маастрихт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Комисията и ЕС като цяло многократно са подчертавали, че Гърция е и ще остане член 
на еврозоната.

Комисията приканва вносителя да се запознае със съвместното изявление на 
председателите Барозу и Ван Ромпьой от 17 юни 2012 г. и със стъпките, предприети от 
Еврогрупата, включително споразумението им от 13 декември 2012 г., с което 
упълномощават Европейския инструмент за финансова стабилност да отпусне 
следващия транш от 49,1 милиарда евро на Гърция. Връщането на гръцката програма за 
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корекции „на прав път“ и решенията на Еврогрупата премахнаха вредната несигурност, 
която беше надвиснала над бъдещето на страната.

От 2010 г. държавите членки на еврозоната и МВФ предоставят финансова помощ на 
Гърция посредством две програми. Първата (т.нар. „механизъм за отпускане на заеми 
за Гърция“) предоставяше двустранни заеми, обединени от Европейската комисия в 
обща сума от 73 милиарда евро. Втората програма предвижда финансово подпомагане 
в общ размер 164,5 милиарда евро до края на 2014 г. Ангажиментът на еврозоната 
възлиза на 144, 7 милиарда евро от тази сума и ще бъде предоставен чрез Европейския 
инструмент за финансова стабилност. 1.

Солидарността между държавите членки не е само на думи. Структурните фондове и 
Кохезионният фонд са създадени преди много години, за да предоставят целева 
подкрепа, която да позволи на райони и икономически сектори в неблагоприятно 
положение да настигнат останалата част от ЕС.

                                               
1 Повече информация относно финансовата подкрепа за Гърция: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


