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Tárgy: Maurizio Colace olasz állampolgár 0822/2012. számú petíciója azzal 
kapcsolatban, hogy Görögország továbbra is az Európai Unió tagja 
maradjon-e

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a jelenlegi gazdasági válságban fontos, hogy Görögország az 
Európai Unió és az euróövezet tagja maradjon, mivel Görögország kizárása dominóhatást 
indítana el más európai országokra nézve, ami az Unió széteséséhez vezetne. 

A petíció benyújtója hangsúlyozza a tagállamok közötti szolidaritás, és a maastrichti 
kritériumok keretein kívüli fejlesztési befektetés szükségességét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A Bizottság és az EU egyöntetűen ismételten hangsúlyozta, hogy Görögország az euróövezet 
tagja, és továbbra is az marad.

A Bizottság felhívja a petíció benyújtójának figyelmét Barroso és Van Rompuy elnökök 2012. 
június 17-i közös nyilatkozatára, valamint az Eurocsoport intézkedéseire, így annak 2012. 
december 13-i megállapodására, miszerint engedélyezi az EFSF számára, hogy felszabadítsa a 
Görögországnak járó hitel következő, 49,1 milliárd eurós részletét. A kiigazítási program 
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újraindítása és az Eurocsoport határozatai eloszlatták az ország jövőjével kapcsolatos 
bizonytalanságot.

2010 óta az euróövezet tagállamai és az IMF két program révén pénzügyi támogatásban 
részesítik Görögországot. Az első program (az ún. „Görögországgal kötött hitelkeret-
megállapodás”) az Európai Bizottság által összevont kétoldalú hiteleket biztosított, összesen 
73 milliárd euró értékben.  A második program 2014 végéig összesen 164,5 milliárd eurónyi 
pénzügyi támogatást irányoz elő. Ebből az összegből az euróövezeti kötelezettségvállalás 
144,7 milliárd eurót tesz ki, mely az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközön (EFSF) keresztül 
lesz biztosítva.1

Az uniós tagállamok közti szolidaritás nem üres frázis. A strukturális és kohéziós alapokat 
sok évvel ezelőtt olyan, célzott támogatások biztosítására hozták létre, melyek révén a 
hátrányos helyzetű régiók és gazdasági ágazatok felzárkózhatnak az EU többi tagországához.

                                               
1 A Görögországnak nyújtandó pénzügyi támogatásról lásd még: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


