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Unie kapitálových trhů (Capital Markets Union, CMU)
Rada přijala vyjednávací postoj1 k dalšímu z návrhů, které mají vést k dotvoření unie
kapitálových trhů. Jedná se o rozšíření možnosti financování z evropských fondů rizikového
kapitálu (European venture capital funds, EuVECA) a evropských fondů sociálního podnikání
(European socianl entrepreneurship funds, EuSEF). EuVECA a EuSEF tak budou dostupné pro
správce fondů všech velikostí, kteří je budou moci nabízet a spravovat, a dojde také k rozšíření
škály společností, do kterých budou moci tyto fondy investovat. Kromě rozšíření investičních
možností pro fondy EuVECA a EuSEF, by nové opatření mělo také zlevnit a zjednodušit jejich
přeshraniční nabídky. Financování z těchto fondů je další z možností jak podpořit především
začínající a inovativní společnosti a také sociální podnikání, které je pro bankovní financování
rizikové. Po tom, co dojde k dohodě s Evropským parlamentem, může Rada nařízení přijmout. 2
Zároveň došlo také k dohodě s Evropským parlamentem týkající se nařízení o prospektech pro
nabízení cenných papírů. Prospekt představuje soubor informací o společnosti, na základě
kterých se investoři mohou rozhodnout o případné koupi cenných papírů. Cílem je snížit
administrativní zátěž a usnadnit tak přístup firem na evropské kapitálové trhy. Prospekt tak
nebude požadován pro zisk kapitálu a projekty skupinového financování do 1 milionu eur.
Prospekt bude nově naopak povinný pro investice až ve výši 8 milionu eur (dříve 5 mil. eur).
Vznikne také nový typ prospektu, tzv. růstový prospekt EU, určený pro malé a střední podniky.
Typ prospektu pro podnikové dluhopisy bude nově určen také pro přijetí na velkoobchodní trhy
s dluhovými nástroji. Zkrácená má být také schvalovací lhůta, a to pro časté emitenty.
Zjednodušený prospekt bude moci být využit také v případě sekundárních emisí. Zkrátí se
rovněž souhrny prospektů a jejich papírová forma již nebude vyžadována. Bezplatně povede
Evropský orgán pro cenné papíry jejich online databázi. 3
Zpráva o vývoji zaměstnanosti a sociální situaci za rok 2016
Ve druhé polovině prosince byl zveřejněn přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace
v Evropě v roce 2016.4 Podle něj se situace v Evropě v této oblasti zlepšuje, i když
nezaměstnanost zůstává vysoká (především míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let
zůstává nad 20 %) a nadále přetrvávají velké rozdíly mezi členskými zeměmi. Na druhou stranu
roste zaměstnanost, přičemž vytvořeno bylo 3 miliony nových pracovních míst. Daří se také boj
proti chudobě, podíl obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením klesl na 23,7
% a je tak nejnižší za posledních 5 let. Pro rok 2016 se zpráva zaměřila především na boj proti
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Vyjednávací postoj pro jednání s Evropským parlamentem
Rada EU, Unie kapitálových trhů: Rada se dohodla na pravidlech pro fondy rizikového kapitálu, 16. 12. 2016. ZDE
3
Rada EU, Unie kapitálových trhů: Rada potvrdila dohodu ohledně pravidel upravujících prospekty, 20. 12. 2016.
ZDE
4
Celá zpráva je k dispozici: European Commission, Employment and Social Developments in Europe, Annual Reviea
2016, 2016. ZDE
2

3

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 12. do 31. 12. 2016
(pracovní) chudobě, na digitalizaci a s tím spojené změny pracovního trhu, úlohu sociálního
dialogu, rozdíly mezi členskými zeměmi a integraci uprchlíků na pracovním trhu. 5
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V prosinci zveřejnil Eurostat aktuální data týkající se vývoje míry inflace v listopadu 2016. Ta
vzrostla v EU28 i v eurozóně o 1 p.b. na 0,6 %.
Vývoj inflace v Evropské unii od roku 2005 (měsíčně, v %)
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Zdroj: Eurostat

Deflaci v listopadu 2016 zaznamenalo 6 zemí: Bulharsko (-0,8 %), Kypr (-0,8 %), Irsko (-0,2 %),
Řecko (-0,2 %), Slovensko (-0,2 %) a Rumunsko (-0,2 %). Nejvyšší míra inflace byla zaznamenána
v Belgii (+1,7 %), v České republice (+1,6 %), v Rakousku (+1,5 %), Estonsku (+1,4 %) a Švédsku
(+1,3 %). Míra inflace v České republice vzrostla oproti říjnu 2016 výrazně, a to o 0,8 p.b. K nízké
míře inflace nejvíce přispěly ceny plynu (- 0,11 p.b.), topných olejů (-0,05 p.b.) a dovolených
(-0,04 p.b.) naopak největší pozitivní efekt měly ceny občerstvení (+0,07 p.b.), nájmů a tabáku
(+0,04 p.b.).
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Evropská komise, Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě: vyšší zaměstnanost, méně chudoby
a měnící se svět práce, 20. 12. 2016. ZDE
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