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17. 10. 2012 nedošlo k plánovanému ukončení jednání mezi Trojkou (EU, Evropská centrální
banka (ECB), Mezinárodní měnový fond (MMF)) a Řeckem o splnění podmínek pro
poskytnutí záchranných prostředků z druhého záchranného balíčku ve výši 130 miliard eur.
Jednání budou pokračovat následující týden, přičemž řecká strana vyjadřuje optimismus; EU
se k dosavadním snahám Řecka o reformy rovněž staví kladně (podle závěrů Evropské rady
dosáhlo Řecko „dobrého pokroku“).1 Řecko požaduje dvouletý odklad pro splnění podmínek,
což dosud některé státy eurozóny v čele s Německem odmítaly. Řecku stačí prostředky na
provoz státu pouze do 16. 11. 2012.2
18.-19. 10. se konalo zasedání Evropské rady, jehož dominujícím tématem byla ekonomika.3
Hlavním bodem jednání bylo vytvoření nového centrálního bankovního dohledu v eurozóně.
Jedná se o návrh, který obrysově vzešel z červnového zasedání Evropské Rady a 12. 9. 2012
byl ve větších detailech představen Komisí. Podle tohoto návrhu by Evropská centrální banka
(ECB) měla získat dohledové pravomoci nad komerčními bankami jednotlivých států
eurozóny s tím, že tak bude možno zajistit lepší finanční stabilitu. To by znamenalo rovněž
změnu v postavení národních centrálních bank, které by se dostaly do postavení prostředníka
mezi komerčními bankami daného státu a ECB.4 Do příštího zasedání Evropské rady
(prosinec 2012) by měl být vypracován právní základ nového mechanismu, což bude úkolem
ministrů financí. Poté bude připravována operativní fáze – k tomu by mělo dojít „v průběhu
roku 2013“. Mnoho věcí je zatím nedořešených: postavení bank zemí, které jsou členy EU,
ale nikoli eurozóny, spolupráce s Evropským orgánem pro bankovnictví (European Banking
Authority) atp. Nový mechanismus si také vyžádá zhruba 300 zaměstnanců, schválení
Evropským parlamentem či německým parlamentem.5 Poté, co bude nový mechanismus
spuštěn, bude možno realizovat přímou rekapitalizaci bank z nového záchranného
mechanismu eurozóny, Evropského mechanismu stability (ESM). To podle Německa také
znamená, že současnou rekapitalizaci španělských bank nebude možno z ESM hradit, a to ani
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retroaktivně.6 Česká republika zaujala na summitu k bankovní unii snad nejskeptičtější postoj
z členských států EU (výhrady mělo např. ještě Švédsko). Podle předsedy vlády Petra Nečase
by bankovní unie mohla ohrozit stabilitu českého bankovního sektoru a ČR bude žádat
záruky, že k tomu nedojde. Hrozba českého veta podle něho trvá.7
19. 10. prohlásil britský premiér David Cameron, že pokud rozpočet EU na roky 2014-2020
bude narůstat navzdory zkracovaným státním rozpočtům, bude ho vetovat. Jednání o summitu
se předpokládají na rozpočtovém summitu ve dnech 22.-23. 11.8
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