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Θέμα: Αναφορά 0822/2012, του Maurizio Colace, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παραμονή της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά υποστηρίζεται ότι, εν όψει της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα 
πρέπει να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφευχθεί η έξοδός της από το 
ευρώ, καθώς ο αποκλεισμός της θα προκαλούσε «το φαινόμενο του ντόμινο» σε σχέση με τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οδηγώντας στην κατάρρευση ολόκληρης της ΕΕ. 

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, απαιτείται μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης επενδύσεων που θα αποβλέπουν στην 
ανάπτυξη εκτός των παραμέτρων της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή και η ΕΕ συνολικά έχουν επανειλημμένως τονίσει ότι η Ελλάδα είναι και θα 
παραμείνει μέλος της ευρωζώνης.

Η Επιτροπή παραπέμπει τον αναφέροντα στην κοινή δήλωση των Προέδρων Barroso και Van
Rompuy της 17ης Ιουνίου 2012, καθώς και στα μέτρα που έλαβε το Eurogroup, μεταξύ δε 
άλλων στη συμφωνία του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας να εκταμιεύσει την επόμενη δόση των 49,1 δισ. ευρώ
προς την Ελλάδα. Η επαναφορά του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής στον σωστό
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δρόμο και οι αποφάσεις του Eurogroup απομάκρυναν την επιζήμια αβεβαιότητα που πλανάτο 
όσον αφορά το μέλλον της χώρας.

Από το 2010, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και το ΔΝΤ παρέχουν οικονομική στήριξη στην 
Ελλάδα μέσω δύο προγραμμάτων. Το πρώτο (με την ονομασία «μηχανισμός δανειοδότησης 
της Ελλάδας") συνίσταται στην παροχή διμερών δανείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
συνολικού ποσού 73 δισ. ευρώ. Το δεύτερο πρόγραμμα προβλέπει συνολική οικονομική 
βοήθεια ύψους 164,5 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2014. Η συμμετοχή της ζώνης στο ποσό αυτό
ανέρχεται σε 144,7 δισ. ευρώ, τα οποία θα χορηγηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) 1.

Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ δεν είναι λόγια χωρίς αντίκρισμα. Τα
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια για να 
παρέχουν στοχευμένη στήριξη και να δώσουν τη δυνατότητα σε μειονεκτούσες περιφέρειες 
και οικονομικούς τομείς να αναπληρώσουν την υστέρηση έναντι της υπόλοιπης ΕΕ.

                                               
1 Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τσήριξη της Ελλάδας στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm


