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26. 2. 2012 zveřejnili ministři financí G20 společné závěry z jednání,1 ve kterých vyzvali
představitele vlád eurozóny, aby nejprve posílili vlastní záchranné fondy, než budou moci počítat
s pomocí od Mezinárodního měnového fondu (MMF). Evropská unie má v současnosti k dispozici
dva záchranné fondy – Evropský mechanismus finanční stability (EFSM), ve kterém je
v současnosti 12 mld. EUR, které zbyly z původních 60 mld. EUR po realizaci záchranného
balíčku pro Irsko a Portugalsko, a Evropský fond finanční stability (EFSF), který v současnosti
disponuje 250 mld. EUR a který přispívá také k druhému záchrannému balíčku pro Řecko.
V červenci 2012 by měl začít fungovat Evropský mechanismus stability (ESM) s prostředky ve
výši 500 mld. EUR. Členské země Evropské unie již také plánují jeho navýšení na úroveň 750
mld. EUR, Německo ale zatím zůstává vůči tomuto návrhu v opozici.2
27. 2. 2012 proběhla v rámci parlamentního schvalování mezivládní dohody o druhém
záchranném balíčku pro Řecko v německém Bundestagu rozsáhlá debata. Kancléřka A.
Merkelová znovu potvrdila svůj dlouhodobý postoj, a sice že odmítnutí pomoci by způsobilo
velké škody, protože by podpořilo šíření nákazy v regionu. Zároveň ovšem připustila, že
záchranná akce není bez rizika a není jasné, zda bude úspěšná. Německý Bundestag nakonec
pomoc Řecku schválil.3
29. 2. 2012 poskytla Evropská centrální banka dalších 529 mld. EUR v pohotovostních půjčkách
v rámci druhé dlouhodobé refinancující operace (LTRO). Celková suma dosavadních půjček ECB
evropským bankám tak dosáhla výše více než 1 bil. EUR. Tyto operace, v rámci kterých jsou
poskytovány tříleté půjčky, jsou hlavním nástrojem ECB pro podporu úvěrového trhu. Již
v prosinci vypůjčila Evropská centrální banka v rámci první operace tohoto druhu evropským
bankách 500 mld. EUR.4
29. 2. 2012 bylo zveřejněno, že irská vláda se chystá vyhlásit referendum o Smlouvě o stabilitě,
koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii.5 Irsko je vázáno rozhodnutím Nejvyššího soudu
z roku 1987, které nařizuje, aby se referendum o smlouvách EU konalo pokaždé, když znamenají
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významnější transfer pravomocí z irské vlády na instituce EU. O konání referenda bylo
rozhodnuto na základě právního doporučení generální prokurátorky E. Kenny. K referendu by
mělo dojít v nadcházejících týdnech.6
1.3. 2012 poskytli ministři financí eurozóny Evropskému fondu finanční stability povolení začít
vykupovat některé řecké dluhopisy a vydávat nové dluhopisy na financování záchrany řecké
ekonomiky.7
2. 3. 2012 podepsalo 25 zemí EU s výjimkou Velké Británie a České republiky Smlouvu o
stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii. V Irsku se o ratifikaci Smlouvy bude
ještě rozhodovat v referendu. Irsko v současnosti čerpá záchranné prostředky z fondů EU a pokud
by Smlouvu neratifikovalo, nemuselo by se kvalifikovat pro obdržení pomoci v rámci budoucího
stálého záchranného Evropského mechanismu stability. Ještě větší nejistota panuje ohledně
ratifikace Smlouvy ve Francii, kde socialistický

protikandidát N. Sarkozyho v květnových

volbách - F. Hollande – slíbil znovu vyjednat Smlouvu tak, aby zahrnovala také opatření na
podporu růstu. Podle předvolebních průzkumů přitom F. Hollande před současným prezidentem
N. Sarkozym vede.8
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