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Dne 14. 5. 2013 navrhl předseda Evropské komise José Barroso priority pro květnový
summit EU, který se uskuteční 22. 5. 2013. Dle Barrosa by se měla Evropská unie při setkání
vedoucích představitelů členských zemí zabývat především problémy dokončení vnitřního
energetického trhu, vysokými cenami energií a daňovými podvody a úniky.1 Dalším bodem
pořadu jednání bude energetika, a to v souvislosti s úsilím EU o podporu růstu, zaměstnanosti
a konkurenceschopnosti. Evropská rada rovněž zhodnotí pokrok v práci na prohlubování
hospodářské a měnové unie.2
V návaznosti na vysokou míru nezaměstnanost mladých avizovalo Německo spolu s
Francií zveřejnění plánu, s jehož pomocí bude prostřednictvím Evropské investiční banky
investováno několik miliard eur ve formě půjček na podporu vzdělání, školení a vzniku
nových pracovních míst pro mladé lidi. Konkrétní znění plánu by mělo být zveřejněno 28. 5.
2013 v Paříži.3 Problematika nezaměstnanosti mladých lidí se týká především Řecka a
Španělska, kde se míra nezaměstnanosti ve věkové kategorii do dvaceti pěti let pohybuje
okolo 50 %, nebo Itálie a Portugalska s téměř 40% nezaměstnaností.4

Dne 16. 5. 2013 francouzský prezident François Hollande obrysově představil novou
iniciativu, která má vyvést Evropskou unii z letargie a ztráty zájmu občanů. Prvním bodem
iniciativy by bylo vytvoření ekonomická vlády eurozóny. Ta by měla harmonizovat daňové a
sociální politiky jednotlivých států, konzultovat s nimi jejich zásadní politická a ekonomická
rozhodnutí či efektivně bojovat proti daňovým podvodům, disponovala by vlastním
rozpočtem a společnými dluhopisy a měla by svého dlouhodobého předsedu. Dále chce
Hollande vytvořit investiční strategii pro nová průmyslová odvětví a komunikační systémy a
posílit fiskální integraci vytvořením rozpočtu eurozóny včetně společných dluhopisů.5
Francouzský prezident tak sleduje cestu přeměny Evropské unie v plnohodnotnou politickou
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unii, kdy zdůrazňuje roli Německa a Francie jako zemí, které mají posunout Evropu vpřed.6
Německá kancléřka Angela Merkelová se již dříve vyjádřila pro vytvoření politické unie,
avšak Hollandův plán může narazit např. v otázce společných dluhopisů. Merkelová na adresu
projektu řekla, že myšlenka je zajímavá, nicméně pro Německo jsou společné dluhopisy
tabu.7 Evropská komise již vyjádřila podporu tomuto plánu se slovy, že sdílí s Francií stejné
ambice pro ekonomicky i politicky více sjednocenou Evropu.8
Dne 15. 5. 2013 schválila Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF)
tříletou půjčku v objemu jedné miliardy eur pro Kypr. Zároveň se souhlasem Rady bude
možné okamžitě vyplatit Kypru z této částky zhruba 86 miliónů eur.9 MMF je ohledně vývoje
ekonomické situace Kypru skeptický; pokud nebude Kypr důsledně dodržovat podmínky
mezinárodní úvěrové pomoci, mohl by podle MMF propadnout do ještě hlubší recese. MMF
předpokládá, že kyperská ekonomika zůstane v recesi do roku 2015. Pro letošní rok počítá s
poklesem o 8,7 % a v roce 2014 už je o 3,9 %. Mírný růst od roku 2015 by se měl pohybovat
okolo 1 %.10
Dne 17. 5. 2013 převedl Evropský fond finanční stability (EFSF) Řecku další tranši
finanční pomoci ve výši 4,2 miliardy eur. Řecko obdrželo celkem 120 miliard eur z celkové
zaslíbené pomoci 144,6 miliard eur.11 Rada EU již dva dny předtím potvrdila, že Řecku se
daří splnit plán snižování rozpočtových deficitů, avšak pro další roky bude zapotřebí
dodatečná úsporná opatření.12
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