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13. 3. 2013 přijal Evropský parlament (EP) usnesení k víceletému finančnímu rámci pro
léta 2014-2020. EP odmítá stávající podobu finančního rámce schválenou 8. 2. 2013
Evropskou radou, protože „neodráží obavy a priority vyjádřené Evropským parlamentem –
zejména v jeho usnesení ze dne 12. října 2012“.1 Současná podoba by kvůli škrtům v rozpočtu
podle EP svázala EU ruce na příštích 7 let.2 K přijetí finančního rámce je podle EP třeba mezi
jiným: uhradit mezeru ve výši 17 miliard eur v rozpočtu EU pro rok 2013, zvýšit investice do
inovací, výzkumu a vývoje, infrastruktury a mládeže, vytvořit prostor pro revizi víceletého
rámce příští podobou Evropského parlamentu a Evropské komise, zajistit více prostředků do
rozpočtu z vlastních prostředků EU.
Ve dnech 14.-15. 3. 2013 se konalo zasedání Evropské rady. Zasedání bylo příležitostí
k revizi stávajících opatření pro koordinaci hospodářských a měnových politik zavedených
v reakci na hospodářskou krizi. V současnosti probíhají jednání mezi Radou a Evropským
parlamentem ohledně společného bankovního dohledu (single supervisory mechanism,
SSM); podle závěrů Evropské rady je dokončení těchto jednání prioritou „nadcházejících
týdnů“. SSM je předpokladem pro možnost přímé rekapitalizace bank z Evropského
mechanismu stability (European stability mechanism, ESM). Podle závěrů Evropské rady by
možnost rekapitalizace měla existovat, jakmile bude společný bankovní dohled existovat.
Operační rámec pro fungování ESM by proto měl být přijat do června 2013. Pro potřeby SSM
bude rovněž vytvořen společný rozhodovací mechanismus (single resolution mechanism),
zaměřený na ochranu finanční stability v případě bankovních selhání. Podobu tohoto
mechanismu by měla navrhnout Komise a měl by fungovat od léta 2014. Evropská rada také
vyzvala k dokončení jednání mezi Evropským parlamentem a Radou o kapitálových
požadavcích pro banky (CRD IV); proti dosavadnímu kompromisu Evropského parlamentu a
irského předsednictví zde vystupuje Velká Británie.3 Do června 2013 by mělo být dosaženo
shody na fungování nového rámce pro zajištění bankovních vkladů (Deposit guarantee
schemes) a na mechanismu krizového managementu pro případ bankovních selhání (EU
framework for bank recovery and resolution). Evropská rada také přijala pravidla pro
summity zemí eurozóny, které se budou konat v rámci tzv. fiskální úmluvy, jež vstoupila
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v platnost v lednu 2013.4 V rámci zasedání Evropské rady byly v rámci koordinace
rozpočtových a hospodářských politik tzv. Evropského semestru odsouhlaseny rozpočtové
priority pro rok 2013. Mezi ně patří:


diferencovaná fiskální konsolidace přátelská k růstu;



obnova normálního půjčování ekonomice;



podpora růstu a konkurenceschopnosti;



boj proti nezaměstnanosti;



modernizace veřejné správy.5

Komentáře obsah priorit hodnotí spíše jako zachování stávajícího kurzu směřujícího zejména
k fiskální konsolidaci.6
16. 3. 2013 se shodli ministři financí EU a Mezinárodní měnový fond na podmínkách pro
poskytnutí záchranného balíčku Kypru ve výši 10 miliard eur. Jedná se o nižší sumu, než o
kterou Kypr původně žádal (17 miliard eur). Součástí podmínek poskytnutí pomoci je uvalení
daně na bankovní vklady ve výši 6,75 % pro vklady do výše 100 000 eur, nad tuto výši pak
9,9 %. Toto opatření se dotkne i běžných drobných střadatelů, kteří často vyjadřují svoji
nespokojenost. V pondělí 18. března bude následovat jednání kyperského parlamentu o přijetí
podmínek pomoci. Existují přitom obavy, že jestliže parlament dohodu neschválí, bude po
pondělním svátku, kdy jsou banky zavřené, následovat tzv. run na banky – hromadné výběry
vkladů. V případě, že parlament nebude schopen stihnout ratifikaci dohody již v pondělí
18. 3., se proto hovoří o vyhlášení bankovních prázdnin.7 Podle kyperského prezidenta Nicose
Anastasiadese by nepřijetí podmínek znamenalo nutnost opustit společnou měnu a prožít
bankrot na úrovni celého státu.8
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