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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0822/2012, imressqa minn Maurizio Colace, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar il-ħtieġa li l-Greċja tinżamm fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Fid-dawl tal-kriżi ekonomika attwali, il-petizzjoni tisħaq fuq il-ħtieġa li l-Greċja tinżamm fl-
Unjoni Ewropea u fiż-żona tal-euro, peress li l-esklużjoni tagħha tikkawża effett domino fuq 
pajjiżi oħrajn Ewropej, filwaqt li tipprovoka l-implożjoni tal-UE kollha. 

Skont il-petizzjonant hija meħtieġa solidarjetà kbira bejn l-Istati Membri filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-investimenti maħsuba għall-iżvilupp lil hinn mill-kriterji ta’ Maastricht.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

Il-Kummissjoni u l-UE b'mod ġenerali repetutatment enfasizzaw li l-Greċja hija u se tibqa' 
membru taż-żona tal-euro.

Il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant jirreferi għad-dikjarazzjoni konġunta mill-Presidenti 
Barroso u Van Rompuy tas-17 ta' Ġunju 2012 u għall-passi meħuda mill-Grupp tal-Euro, 
inkluż il-ftehim tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2012 li jawtorizza lill-Faċilità Ewropea ta' Stabilità 
Finanzjarja (FESF) tirrilaxxa s-somma li jmiss ta' EUR 49.1 biljun lill-Greċja. Il-fatt li l-
programm ta' aġġustament għall-Greċja reġa' ġie f'postu flimkien mad-deċiżjonijiet tal-Grupp 
tal-Euro neħħew l-inċertezza dannuża li kien hemm dwar il-futur tal-pajjiż.
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Mill-2010 'l quddiem l-Istati Membri taż-żona tal-euro u l-Fond Monetarju Internazzjonali 
(FMI) provdew appoġġ finanzjarju lill-Greċja permezz ta' żewġ programmi. L-ewwel wieħed 
(l-hekk imsejjaħ "il-Faċilità ta' Self tal-Greċja") provda self bilaterali li ngħata mill-
Kummissjoni Ewropea għal ammont totali ta' EUR 73 biljun. It-tieni programm jipprevedi
assistenza finanzjarja għal total ta' EUR 164.5 biljun sal-aħħar tal-2014. Minn dan l-ammont, 
l-impenn taż-żona tal-euro jammonta għal EUR 144.7 biljun li se jiġu provduti permezz tal-
FESF1.

Is-solidarjetà fost l-Istati Membri tal-UE mhix biss frażi verbali. Il-Fondi Strutturali u l-Fond 
ta' Koeżjoni nħolqu ħafna snin ilu biex jipprovdu appoġġ immirat biex ir-reġjuni u s-setturi 
ekonomiċi żvantaġġjati jingħataw il-possibilità li jlaħħqu mal-bqija tal-UE.
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm

                                               
1 Għal iktar informazzjoni dwar l-appoġġ finanzjarju għall-Greċja ara: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


