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30. 5. 2012 vyzval prezident Evropské komise J. M. Barroso ve své zprávě s názvem „Opatření
pro stabilitu, růst a zaměstnanost“ k vytvoření „bankovní unie“ za účelem ulehčení tlaků na
finanční trhy eurozóny. Tato unie by měla zahrnovat celoevropský bankovní garanční fond a
integrovaný fiskální dohled. Barroso zároveň oznámil, že bude na nadcházejícím summitu 28. –
29. 6. 2012 prosazovat užší integraci, včetně zavedení eurobondů.1 2
29. 5. 2012 zveřejnily New York Times průzkum realizovaný v rámci „Pew Research Center´s
Global Attitudes Project“, který mapoval názory obyvatel osmi evropských zemí, včetně Řecka. I
přes finanční potíže, se kterými se v současnosti země EU potýkají, většina respondentů v daných
zemích podpořila zachování společné měny Euro – podpora se pohybovala od 52 % v Itálii až po
71 % v Řecku.3
31. 5. 2012 zveřejnil Eurostat, že v květnu 2012 očekává meziroční inflaci na úrovni 2,4 % (v
dubnu činila 2,6 %). Inflace je měřena Indexem spotřebitelských cen měnové unie, který je podle
zkušeností z minulých let vysoce spolehlivý.4
31. 5. 2012 se v Irsku uskutečnilo referendum o Smlouvě o stabilitě, koordinaci a řízení
v hospodářské a měnové unii. Účast byla nejnižší v historii Irska – činila pouhých 50,6 %
oprávněných voličů. Přestože nízká účast většinou nahrává odpůrcům smlouvy, vládní zdroje
očekávaly těsnou podporu Smlouvě. Hlavním faktorem byla údajně obava, že odmítnutí by
zbavilo Irsko přístupu k záchranným fondům EU a náklady na půjčování na mezinárodních trzích
by se mohly až ztrojnásobit.5
1. 6. 2012 byly vyhlášeny výsledky irského referenda o Smlouvě o stabilitě, koordinaci a řízení
v hospodářské a měnové unii. Smlouvu podpořilo 60,3 % hlasujících, 39,7 % se vyjádřilo proti.6
1. 6. 2012 zveřejnil Eurostat, že nezaměstnanost v eurozóně činila v měsíci dubnu 11 % a zůstala
tak vůči březnu 2012 nezměněná. Nezaměstnanost v EU27 byla v dubnu na úrovni 10,3 % ve
srovnání s 10,2 % v březnu 2012. Nejnižší nezaměstnanost byla zaznamenána v Rakousku (3,9
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%), Lucembursku, Nizozemí (shodně 5,2 %) a v Německu (5,4 %), nejvyšší ve Španělsku (25,3
%), Řecku (21,7 % - údaj z února), Lotyšsku (15,2 % -

údaj za první čtvrtletí 2012) a

v Portugalsku (15,2 %).7
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