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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. do 30. 9. 2015
Unie kapitálových trhů (Capital Markets Union, CMU)
Koncem září představila Evropská komise akční plán na vytvoření skutečného jednotného
trhu s kapitálem. Vytvoření CMU je další součástí investičního plánu Juckerovy Komise na
podporu zaměstnanosti a investic. Kapitálové trhy by měly hrát větší roli při financování
podniků, které mají potíže se získáním prostředků (např. začínající firmy) a doplňovat tak
bankovní financování. Akční plán vychází ze zásad CMU:
⋅
⋅
⋅
⋅

vytváření více příležitostí pro investory (CMU má mobilizovat a nasměrovat kapitál)
propojení financování s reálnou ekonomikou
silnější a odolnější finanční systém
prohloubení finanční integrace a zintenzivnění hospodářské soutěže

Mezi první opatření akčního plánu patří např. nová pravidla pro sekuritizaci 1, nová pravidla
pro infrastrukturní projekty, veřejné konzultace o rizikovém kapitálu a krytých dluhopisech. 2
Evropský fond pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Koncem září oznámila Čína svůj záměr investovat do EFSI. V rámci EU již záměr investovat
do EFSI oznámilo 9 zemí (Německo, Španělsko, Franciem Itálie, Lucembursko, Polsko,
Slovensko, Bulharsko a Velká Británie). Čína je tak první neevropskou zemí, která do fondu
přispěje. Tato investice má být doprovázena bližší spolupráci Číny a EU v oblasti investic. 3
EFSI je součástí investičního plánu Junckerovy Eropské komise na podporu evropské
ekonomiky. Jedná se o investiční fond vytvořený v rámci Evropské investiční banky (EIB),
bez vlastní právní subjektivity, který má v období let 2015 až 2017 mobilizovat investice ve
výši 315 mld. eur, a to jak z veřejných tak soukromých zdrojů. 4
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Evropská komise představila návrh nového systému řešení sporů mezi investory a státy tzv.
systém soudů pro investice (Investment Court System). Navržený systém má nahradit stávající
mechanismus urovnávání sporů mezi státy a investory (Investor-to-State Dispute Settlement,
ISDS), a to jak pro TTIP, tak také v budoucích obchodních vyjednáváních. ISDS prosazuje
především americká strana, je však výrazně kritizován v Evropě. Hlavní obavy panují
z případného tlaku korporací na vlády. Nový systém by měl zvýšit transparentnost procesu a
být veřejný. 5 Hlavní prvky navrhovaného systému jsou:
⋅
⋅

veřejný systém soudů sestávající se soudu prví instance a odvolacího soudu
veřejně jmenovaní vysoce kvalifikovaní soudci

Zjednodušeně se jedná o snížení rizika z nesplacení úvěrů jejich přeměnou např. na cenné papíry.
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

odvolací soud postaven na stejných základech jako odvolací orgán WTO
přesně definovány možnosti investorů obrátit se na soud (diskriminace, vyvlastnění
bez náhrady nebo odepření spravedlnosti)
právo vlád na regulaci
transparentní řízení, veřejná slyšení, připomínky dostupné online
zamezení spekulativního výběru jurisdikce
urychlené zamítnutí neopodstatněných žalob
zachování rozdílu mezi vnitrostátním a mezinárodním právem
zamezení paralelních nebo vícenásobných řízení

Návrh Komise projedná s Radou a Evropským parlamentem a poté ho předloží při jednáních
o TTIP. Současně plánuje Komise diskutovat s dalšími státy o zřízení stálého mezinárodního
soudu pro investice. 6

Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Na konci září Eurostat zveřejnil údaje o nezaměstnanosti za srpen 2015. V EU28 zůstala
míra nezaměstnanosti na hodnotě 9,5 %, stejně jako v červenci 2015, nezměnila se ani
v eurozóně, kde dosáhla hodnoty 11,0 %.

Zdroj: Eurostat

Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v srpnu 2015 zaznamenána v Německu (4,5 %), České
republice (5,0 %) 7 a na Maltě (5,1 %). Naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v daném
období v Řecku (25,2 % v červnu 2015) a Španělsku (22,2 %). V porovnání s okolními státy
patřila v srpnu míra nezaměstnanosti v České republice k nižším hodnotám, nižší byla jen
v Německu. V Rakousku dosáhla 5,7 %, v Polsku 7,2 % a na Slovensku 11,1 %. 8
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