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25. 6. 2012 vydali představitelé Evropské komise, Evropské rady, Evropské centrální banky a
Euroskupiny zprávu, ve které nastínili desetiletý plán na podporu integrace v eurozóně, včetně
případného postupného zavádění eurobondů (společných dluhopisů) a využití záchranných
fondů Evropského mechanismu stability (ESM) na podporu problematických bank. Tři dny
před klíčovým summitem EU v Bruselu tak vyzvali k vytvoření „skutečné ekonomické a
měnové unie“. Zpráva uvádí, že pro to, aby byla zajištěna stabilita a růst v eurozóně, členské
státy musí jednat podle společných pravidel a koordinovat své politiky. Zpráva proto vyzývá
k vytvoření bankovní, fiskální, ekonomické a politické unie, která by mohla eventuálně vést
k tomu, že by členské státy sdílely i své dluhy. Bankovní unie by také znamenala jednotný
bankovní dohled. Součástí zprávy je také myšlenka, že Evropská centrální banka (ECB) by se
mohla zhostit tohoto úkolu na základě článku 127(6) Lisabonské smlouvy, podle kterého
může Rada „převést specifické úkoly“ na ECB, pokud se týká bankovního dohledu.
Podle zprávy by měla být vytvořena oddělená pojistná schémata pro vklady spořitelů a pro
problematické banky. Prezident Evropské komise J. M. Barroso prohlásil, že většinu potřebné
legislativy pro vytvoření bankovní unie může být do legislativního procesu předložena do
konce roku. Komisař pro vnitřní trh M. Barnier již zveřejnil své rámcové návrhy, které
zahrnují i možnost, aby si záchranné fondy EU navzájem půjčovaly, pokud budou mít
nedostatek prostředků. Do druhého čtení v Evropském parlamentu byly již předloženy některé
návrhy vkladových garancí. Fiskální unie by podle zprávy zahrnovala také omezení pro
vládní výdaje a půjčky s tím, že by vlády musely žádat eurozónu o souhlas s navýšením svých
rozpočty. Předseda Evropské rady H. V. Rompuy prohlásil, že do prosince zveřejní
„konkrétní a časově vázaný plán“. Již v říjnu ovšem přislíbil zveřejnění prozatímní zprávy.1
25. 6. 2012 požádala kyperská vláda o záchrannou půjčku EU. Stala se tak pátou zemí
eurozóny a osmým státem EU, který projevil zájem o tyto záchranné fondy. Žádost vláda
odůvodnila vážnými ztrátami kyperských bank po výměně dluhopisů, která umazala polovinu
hodnoty jejich vlastnictví řeckého dluhu. Předseda Euroskupiny J. C. Juncker prohlásil, že
ministři financí „pohotově přezkoumají žádost“, ale že „podmínky pomoci musí adresovat
hlavní výzvy kyperské ekonomiky, primárně ty finančního sektoru“.2
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29. 6. 2012 se po celonočním jednání dohodli představitelé EU na společném záchranném
plánu, který má dodat finanční prostředky přímo problematickým bankám a v delším časovém
horizontu přinést i užší integraci. Lídři EU se také dohodli vytvořit stimulační balíček
v hodnotě 120 mil EUR na podporu růstu a vytvoření pracovních míst, jenž byl prosazován
zejména Francií. Došlo také k dohodě o společném bankovním dozorovém orgánu, nedošlo
ovšem k dohodě na společném sdílení dluhů ani na eurobondech, proti nimž vystupovalo
zejména Německo. Přesto analytici většinou hodnotili tento plán jako důvěryhodný krok
směrem ve snaze o omezení dluhů a řešení finanční krize.3
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