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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0822/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Maurizio 
Colace, par Grieķijas dalības turpināšanos Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pašreizējā ekonomikas krīzes situācijā Grieķijai ir 
jāpaliek Eiropas Savienībā un euro zonā, apgalvojot, ka tās izslēgšanai būtu domino efekts uz 
citām dalībvalstīm, kas izraisītu visas ES izjukšanu. 

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka ir nepieciešama dalībvalstu solidaritāte un ieguldījumi 
attīstībā ārpus Māstrihtas līguma robežām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Gan Komisija, gan ES kopumā ir vairākkārt uzsvērušas, ka Grieķija ir un paliek euro zonas 
dalībvalsts.

Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju iepazīties ar priekšsēdētāju José Manuel Barroso un 
Herman Van Rompuy 2012. gada 17. jūnija kopīgo paziņojumu un Eurogrupas veiktajiem 
pasākumiem, tostarp tās 2012. gada 13. decembra vienošanos atļaut Eiropas Finanšu 
stabilitātes instrumentam (EFSI) Grieķijai piešķirt nākamo maksājumu EUR 49,1 miljarda 
apmērā. Līdz ar Grieķijas pielāgošanas programmas atjaunošanu un Eurogrupas pieņemtajiem 
lēmumiem tika novērsta zaudējumus radošā neskaidrība par valsts nākotni.
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Kopš 2010. gada euro zonas dalībvalstis un SVF ir snieguši finansiālu atbalstu Grieķijai, 
izmantojot divas programmas. Pirmā programma (tā sauktais „Grieķijai paredzētā aizdevumu 
mehānisms”) sniedza divpusējus aizdevumus, ko pārvaldīja Eiropas Komisija, par kopējo 
summu EUR 73 miljardu apmērā. Otrā programma paredz finansiālu palīdzību 
EUR 164,5 miljardu apmērā līdz 2014. gada beigām. No šīs summas euro zonas saistības 
veido EUR 144,7 miljardus, ko paredzēts nodrošināt, izmantojot EFSI1.

ES dalībvalstu solidaritāte nav tukša frāze. Struktūrfondi un Kohēzijas fonds tika izveidoti 
pirms vairākiem gadiem ar mērķi sniegt īpašu atbalstu, lai palīdzētu mazāk attīstītiem 
reģioniem un tautsaimniecības nozarēm sasniegt pārējo ES valstu līmeni.

                                               
1 Vairāk informācijas par finansiālo atbalstu Grieķijai skatīt: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


