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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0822/2012, którą złożył Maurizio Colace (Włochy) w sprawie dalszego 
członkostwa Grecji w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że, przy obecnym kryzysie gospodarczym, Grecja powinna 
pozostać w Unii Europejskiej i w strefie euro, przekonując, że jej wykluczenie 
spowodowałoby efekt domina w innych krajach europejskich, co doprowadziłoby całą UE do 
implozji. 

Składający petycję podkreśla potrzebę zachowania solidarności między państwami 
członkowskimi oraz inwestowania w rozwój w większym zakresie niż ten przewidziany 
w traktacie z Maastricht.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Komisja i UE jako całość podkreślały wielokrotnie, że Grecja jest i pozostanie członkiem 
strefy euro.

Komisja zachęca składającego petycję do zapoznania się ze wspólnym oświadczeniem 
przewodniczących Barroso i Van Rompuya z dnia 17 czerwca 2012 r. oraz ze środkami 
podjętymi przez Eurogrupę, w tym porozumieniem z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 
zezwolenia na wypłacenie z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej kolejnej 
transzy pomocy dla Grecji w wysokości 49,1 mld EUR. Umożliwiło to wznowienie greckiego 



PE508.111v01-00 2/2 CM\931994PL.doc

PL

programu dostosowawczego, a decyzje Eurogrupy rozwiały szkodliwą niepewność co do 
przyszłości kraju.

Od 2010 r. państwa członkowskie należące do strefy euro i MFW dostarczają Grecji wsparcie 
finansowe za pośrednictwem dwóch programów. W ramach pierwszego (tzw. instrumentu 
kredytowego dla Grecji) kraj ten otrzymał gromadzone przez Komisję Europejską dwustronne 
pożyczki w łącznej wysokości 73 mld EUR. Drugi program przewiduje pomoc finansową w 
wysokości 164,5 mld EUR do końca 2014 r. Zobowiązanie strefy euro wynosi w tym 
przypadku 144,7 mld EUR i ma zostać zapewnione za pośrednictwem Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej1.

Solidarność państw członkowskich UE nie jest tylko wytartym frazesem. Fundusze 
strukturalne i Fundusz Spójności zostały stworzone wiele lat temu z myślą o zapewnieniu 
ukierunkowanego wsparcia umożliwiającego regionom i sektorom gospodarczym w 
niekorzystnym położeniu dorównanie poziomowi reszty UE.

                                               
1 Więcej informacji na temat wsparcia finansowego dla Grecji:
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


