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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het in de huidige economische crisis noodzakelijk is voor Griekenland dat 
het lid van de Europese Unie en in de eurozone blijft, en betoogt dat de uitsluiting van 
Griekenland een domino-effect op de andere Europese landen kan hebben, wat zal leiden tot 
het ineenstorten van de EU.

Indiener benadrukt de behoefte aan solidariteit tussen de lidstaten en aan investeringen in 
ontwikkeling buiten de grenzen van Maastricht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De Commissie en de EU als geheel hebben herhaaldelijk benadrukt dat Griekenland lid van 
de eurozone is en blijft.

De Commissie raadt indiener aan de gezamenlijke verklaring van voorzitters Barroso en 
Van Rompuy van 17 juni 2012 te lezen en verwijst eveneens naar de maatregelen van de 
Eurogroep en met name het besluit van de Eurogroep van 13 december 2012 om de EFSF 
toestemming te verlenen voor de uitbetaling van de volgende tranche van 49,1 miljard EUR 
aan Griekenland. Het terug op schema brengen van het tweede aanpassingsprogramma voor 
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Griekenland en de beslissingen van de Eurogroep hebben de nefaste onzekerheid die over de 
toekomst van het land hing, weggenomen.

Sinds 2010 hebben de lidstaten van de eurozone en het IMF Griekenland via twee 
programma's financiële steun verleend. Het eerste – de zogenaamde Griekse leningfaciliteit –
omvatte bilaterale leningen die door de Europese Commissie werden gebundeld en opliepen 
tot een totaalbedrag van 73 miljard EUR, terwijl het tweede programma, dat tot eind 2014
loopt, financiële steun voorziet ter hoogte van 164,5 miljard EUR. Van dit bedrag is 
144,7 miljard EUR afkomstig van de landen van de eurozone en moet via de Europese 
Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF) worden toegekend1.

De solidariteit tussen de lidstaten van de EU beperkt zich niet tot woorden alleen. De 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds, die al geruime tijd geleden opgericht zijn, bieden 
gerichte steun aan benadeelde regio's en economische sectoren zodat deze hun achterstand ten 
opzichte van de rest van de EU kunnen wegwerken.

                                               
1 Meer informatie over de financiële steun aan Griekenland is te vinden op 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


