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5. 6. 2012 zveřejnil Eurostat, že v dubnu 2012 poklesl objem maloobchodního prodeje v eurozóně o
1 %, v EU27 pak o 1,1 %. V březnu 2012 se maloobchodní prodej zvýšil o 0,3 % v eurozóně a o 0,8
% v EU27. V porovnání s dubnem 2011 poklesl index maloobchodního prodeje o 2,5 % v eurozóně
a o 1,9 % v EU27.1
6. 6. 2012 oznámil prezident Evropské centrální banky (ECB) M. Draghi, že ECB ponechá svou
hlavní úrokovou sazbu na úrovni 1 %, přestože některé země požadovaly snížení úrokové míry
vzhledem k ekonomické situaci v eurozóně. Velmi problematická je situace španělské ekonomiky,
zejména jejího bankovního sektoru. Přestože španělský ministr financí L. de Guindos i představitelé
EU popřeli, že by

plánovali záchranu španělského bankovního sektoru prostřednictvím

mezinárodních záchranných fondů, mezi většinou analytiků narůstá přesvědčení, že určitá forma
pomoci bude nutná.2
6. 6. 2012 zveřejnil Eurostat, že HDP v eurozóně i v EU27 se v prvním čtvrtletí roku 2012
v porovnáním s předchozím čtvrtletím nezměnil. V porovnáním s prvním čtvrtletím 2011 se
sezónně upravený HDP v eurozóně snížil o 0,1 % a v EU27 se zvýšil o 0,1 %. Spotřební výdaje
byly v prvním čtvrtletí 2012 stabilní v eurozóně i EU 27, tvorba hrubého fixního kapitálu se snížila
o 1,4 % v eurozóně a o 0,9 % v EU27. Export se zvýšil o 1,0 % v eurozóně a o 0,6 % v EU27,
import rostl o 0,1 % v obou uskupeních.3
7. 6. 2012 vyzvala německá kancléřka A. Merkelová před svým setkáním s britským premiérem D.
Cameronem k posílení pravomocí Evropské unie i přes odpor některých zemí. A. Merkelová
prosazuje potřebu politické unie, přičemž vyšší integrace eurozóny je podle ní „prioritou“. Již 4. 6.
2012 prohlásila A. Merkelová před schůzkou s předsedou Evropské komise J. M. Barrosem, že
vyšší integrace je nutná „alespoň v rámci eurozóny“.4
8. 6. 2012 přijala Evropská komise dva akční programy zaměřené na zlepšení fungování vnitřního
trhu a dokončení liberalizace služeb. Tyto dva akční programy nepřinesou dodatečné náklady ani
nebudou vyžadovat novou legislativu, pouze upravují aplikaci již přijatých nebo transponovaných
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textů. Evropská komise navrhuje zaměřit se v období let 2012 – 2013 na pět hlavních oblastí,
kterými jsou služby (klasické a finanční) a sítě (dopravní, energetické a digitální ekonomiku).
Evropská komise usiluje o co nejrychlejší postup při transpozici směrnic, zkrátila proto proceduru
pro porušení práva ze 25,5 měsíců na 18 měsíců a členské státy budou mít pouze rok na to, aby
naplnily rozsudky Evropského soudního dvora. Evropská komise bude zveřejňovat každoroční
zprávu, ve které bude identifikovat nedostatky, které budou zohledňovány v rámci Evropského
semestru.5
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