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Politické stany tento týden finalizovaly své pozice před plenárním zasedáním příští týden ve Štrasburku.
Mezi potvrzenými hosty na plénum (k tématu migrace) jsou německá kancléřka A. Merkel a francouzský
prezident F. Hollande. Španělský král Felipe VI. pronese ve středu v poledne slavnostní projev k plénu. Na
jednání frakce S+D pak přijede slovenský premiér R. Fico. Z EP zaznívají požadavky na vyloučení slovenské
strany Smer–sociálna demokracia ze strany Evropských socialistů PES (zahrnující strany na národní úrovni
z evropského kontinentu např. britskou Labour Party, francouzskou Socialistickou stranu (PS), německou
sociálně demokratickou stranu (SPD)) i z odpovídající frakce Evropského parlamentu S+D kvůli slovenským
postojům k migrační krizi (Slovensko se mj. chystá podat do dvou měsíců u Evropského soudu žalobu proti
rozhodnutí přerozdělit uprchlíky v členských zemích EU na základě kvót).
FOND EFSI: ČÍNA PŘISPĚJE FINANČNĚ

Při příležitosti konání Hospodářského a obchodního dialogu na vysoké úrovni v Pekingu (HED) dne 28. 9.
oznámila Čína záměr přispět jako první mimoevropská země k investičnímu Junckerovu plánu Komise
(EFSI). Místopředseda Evropské komise /EC/ J. Katainen, odpovědný za zaměstnanost, růst, investice a
konkurenceschopnost, spolu s čínským místopředsedou vlády Ma Kai informovali také o záměru navázat
užší spolupráci Číny a EU v otázce investic obecně - obě strany se dohodly na vytvoření společné pracovní
skupiny ke zvýšení spolupráce. Pracovní skupinu tvoří odborníci z čínského Will Silk Road fondu, Komise a
Evropské investiční banky /EIB/. EC a čínská vláda také podepsaly memorandum o porozumění mezi EU a
Čínou. EU bude podporovat prohloubenou spolupráci mezi Čínou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj,
včetně zkoumání možného členství. Jednání navazuje na summit EU-Čína v Bruselu dne 29. června, ve
kterém se obě strany dohodly úzce spolupracovat v oblasti investic, připojení, digitální ekonomiky a
nízkouhlíkových technologií. Dále v Pekingu evropský komisař zodpovědný za digitální ekonomiku a
společnost G. Oettinger úspěšně uzavřel dohodu o 5G (nové přenosové síti) a komisařka V. Bulc jednala o
dopravní infrastruktuře a investiční spolupráci. Evropská komise dne 22. července přijala několik
rozhodnutí, která ve svém důsledku vedou ke spuštění fondu EFSI v naplánovaném termínu. A to dokument:

Sdělení o úloze národních podpůrných bank v podpoře Investičního plánu pro Evropu – vysvětluje
praktickou úlohu těchto bank, jejich zřízení, vykazování vůči schodku veřejných financí. Oficiálně byla
také podepsána předsedou Komise Junckerem, místopředsedou Komise Katainenem a prezidentem
Evropské investiční banky Hoyerem dohoda o pracovních postupech k EFSI mezi Komisí a EIB. EIB
v souladu se závěry prosincové Evropské rady oznámila několik pilotních projektů, způsobilých
k financování z EFSI: Kodaňská infrastruktura II / Abengoa – výzkum, vývoj a inovace II / Energetická
účinnost v obytných budovách / Grifols Bioscience R&D / Mlýn na bioprodukty v Äänekoski / Redexis Gas
– přeprava a distribuce plynu /Arvedi – modernizační program / Střediska primární zdravotní péče PPP.
Dále EC spolu s EIB jmenovala čtyři členy řídícího výboru EFSI. EC dokončila podmínky pro otevření
Evropského centra investičního poradenství (EIAH - bude sloužit jako informační a poradenský zdroj
soukromým i veřejným subjektům, i národním podpůrným bankám), rozhodla o řízení i základech pro
Evropský portál investičních projektů (EIPP – veřejný portál pro žadatele k představení projektů
budoucím investorům) a v přenesené pravomoci o přehledu ukazatelů pro posuzování projektů
investičním výborem. EFSI má v následujících třech letech generovat soukromé investice o
předpokládané výši nejméně 315 mld. €. EFSI byl přijat 28. května dosažením politické dohody všech
normotvůrců EU po necelých pěti měsících od přijetí návrhu nařízení (legislativy) Komisí (EFSI
jednomyslně schválen členskými státy 10. března a poté plénem Europarlamentu 24. června). Devět
států EU již deklarovalo svůj národní příspěvek do EFSI: Německo (8 mld. €), Španělsko (1,5 mld. €),
Francie (8 mld. €), Itálie (8 mld. €), Lucembursko (80 mil. €), Polsko (8 mld. €), Slovensko (400 mil. €),
Bulharsko (100 mil. €) a Velká Británie oznámila příspěvek (6 mld. liber= cca 8,5 mld. €).
VÝBOR EUROPARLAMENTU PRO ROZPOČET (BUDG): ÚPRAVY NÁVRHU EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2016
Dne 28. a 29. září se zabýval výbor pro rozpočet (BUDG) pozměňovacími návrhy k pozici Rady k návrhu
rozpočtu EU na rok 2016, který zpracovala Komise. Pozměňovacích návrhů bylo předloženo 1 824 a výbor
schválil změny ve všech rozpočtových oblastech, a to hlavně závazky v položce přispívatelé do EFSI v rámci
programu Horizon 2020 a CEF, zvýšení závazků i plateb nad Komisí navržený rozpočet pro odvětví
mlékárenství (+ 500 mil €), závazky (+879 mil. €) a platby (+546 mil. €) pro Azylový, migrační a integrační
fond, obnovení výdajů na administrativu napříč institucemi, závazky (+ 473 mil. €) i platby (+158 mil. €)
pro Iniciativu zaměstnanosti mladých. Další postup: EP uvedl své priority pro rozpočet na rok 2016
v mandátu pro třístranná jednání na plénu 8. července viz zde. Výbor BUDG předpokládá přijmout usnesení
12. -13. 10 a schválení návrhu na plénu EP 28. 10.

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR: ZEMĚ EU MOHOU VĚZNIT OSOBY, KTERÉ PO VYHOŠTĚNÍ OPĚT NA ÚZEMÍ DANÉHO STÁTU
EU VSTOUPÍ: dne 1. 10. rozhodl Evropský soud v případu albánského státního příslušníka, který byl
vyhoštěn z Itálie (v roce 2012), ale který se zpět do Itálie opět vrátil i přes tříletý zákaz vstupu. ESD uvedl,
že Směrnice o navracení (2008/115/EC) nebrání uložení trestní sankce dle vnitrostátních předpisů dané
země státním příslušníkům třetích zemí při jejich nelegálním pobytu na daném území. Trestněprávní
postih v Itálii (ukládající jeden až čtyři roky vězení za takovýto trestný čin) je v souladu s právem EU (při
dodržení základních práv a Ženevské konvence - kde je definován statut uprchlíka). Tento rozsudek může
nabýt důležitosti v souvislosti s nynější migrační krizí. Rozsudek zde.

KOMISE: UNIE KAPITÁLOVÝCH TRHŮ: AKČNÍ PLÁN NA PODPORU FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ A INVESTIC
Evropská komise představila dne 30. 9. akční plán unie kapitálových trhů, jenž má ve všech 28 členských
státech EU vytvořit skutečný jednotný trh s kapitálem. Zároveň byla zveřejněna první zásadní opatření
tohoto plánu – patří mezi ně např. nastartování spolehlivých sekuritizačních trhů. Úkolem unie
kapitálových trhů, jež je klíčovým pilířem investičního plánu a součástí priority Junckerovy Komise
(podpora zaměstnanosti, růstu a investic napříč EU), je razantně řešit nedostatek investic posílením
alternativních možností financování evropských podniků a dlouhodobých projektů. Sekuritizace znamená
transformaci (zejména pohledávek) na cenné papíry - je to proces, při němž (zpravidla) věřitel (banka),
vytvoří sdružením aktiv (např. automobilových úvěrů) finanční nástroj, který si následně mohou zakoupit
investoři. To usnadňuje přístup k většímu počtu investorů, čímž se zvyšuje likvidita a kapitál bank se uvolňuje
pro nové úvěry. Odhad EC hovoří o 100–150 mld. € možných dodatečných finančních prostředků.

