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Grækenlands fortsatte EU-medlemsskab

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at det med den aktuelle økonomiske krise er nødvendigt for Grækenland 
at blive i EU og euroområdet, med den begrundelse, at det vil have en dominoeffekt på de 
øvrige europæiske lande og få hele EU til at implodere, hvis Grækenland udelukkes.

Andrageren understreger nødvendigheden af solidaritet mellem medlemsstaterne og af 
investeringer i udvikling uden for Maastrichttraktatens grænser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Kommissionen og EU som helhed har gentagne gange understreget, at Grækenland er og 
bliver medlem af euroområdet.

Kommissionen opfordrer andrageren til at være opmærksom på den fælles erklæring, som 
formanden for Kommissionen, Barroso, og Van Rompuy afgav den 17. juni 2012, og på de 
skridt, der er blevet truffet af Eurogruppen, herunder dens aftale af 13. december 2012 om at 
give EFSF bemyndigelse til at frigive den næste rate på 49,1 mia euro til Grækenland. 
Foranstaltningerne til at bringe det græske tilpasningsprogram tilbage på rette spor og 
Eurogruppens beslutninger har fjernet den skadelige usikkerhed, der hvilede over landets 
fremtid.
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Siden 2010 har medlemsstaterne i euroområdet og IMF ydet finansiel støtte til Grækenland 
via to programmer. Det første program (den såkaldte græske lånefacilitet) omfattede bilaterale 
lån, som Kommissionen samlede i en fælles fond til et samlet beløb af 73 mia euro. Det andet 
program forudser økonomisk bistand på i alt 164,5 mia euro indtil udgangen af 2014. Heraf 
beløber euroområdets forpligtelser sig til 144,7 mia euro, som skal ydes via den europæiske 
finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF)1.

Solidaritet mellem EU-medlemsstaterne er ikke bare en floskel. Strukturfondene og 
Samhørighedsfonden blev oprettet for mange år siden for at yde målrettet støtte, således at 
ugunstigt stillede regioner og økonomiske sektorer kunne få mulighed for at nå på 
omgangshøjde med resten af EU.

                                               
1 Flere oplysninger om den finansielle støtte til Grækenland: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm


