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Ref.: Petiția nr. 0822/2012, adresată de Maurizio Colace, de cetățenie italiană, 
privind rămânerea Greciei în Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că, în actuala criză economică, este necesar ca Grecia să rămână în 
Uniunea Europeană și în zona euro, argumentând că excluderea acesteia ar avea un efect de 
domino asupra altor țări europene, conducând la implozia întregii UE. 

Petiționarul subliniază necesitatea solidarității între statele membre și a investițiilor în 
dezvoltare dincolo de limitele de la Maastricht.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Comisia și UE în ansamblu au subliniat în mod repetat că Grecia este și rămâne membru al 
zonei Euro.

Comisia invită petiționarul să consulte declarația comună a Președinților Barroso și Van 
Rompuy din 17 iunie 2012 și măsurile luate de Eurogrup, inclusiv acordul din 13 decembrie 
2012 pentru a autoriza FESF să elibereze următoarea tranșă de 49,1 miliarde EUR pentru 
Grecia. Redresarea programului de ajustare al Greciei și deciziile Eurogrupului au eliminat 
incertitudinea dăunătoare care plana asupra viitorului țării.

Din 2010 statele membre din zona euro și FMI au acordat asistență financiară Greciei prin 
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două programe. Primul (așa-numitul Mecanism de împrumut pentru Grecia) a furnizat 
împrumuturi bilaterale reunite de Comisia Europeană în valoare de 73 de miliarde EUR. Al 
doilea program prevede o asistență financiară totală de 164,5 miliarde EUR până la sfârșitul 
anului 2014. Din această sumă, angajamentele zonei euro se cifrează la 144,7 miliarde EUR 
furnizate prin Fondul european de stabilitate financiară (FESF)1.

Solidaritatea între statele membre ale UE nu reprezintă doar vorbe. Fondurile structurale și 
Fondul de coeziune au fost create în urmă cu mulți ani pentru a oferi sprijin specific care să 
permită regiunilor și sectoarelor economice defavorizate să elimine decalajul față de restul 
Europei.

                                               
1 Mai multe informații privind asistența financiară pentru Grecia sunt disponibile la adresa: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


