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Hlavní výsledky zasedání Rady 

V návaznosti na zprávu Eurostatu o otázkách, které je třeba vyřešit, přijala Rada závěry týkající se 
řecké statistiky schodku veřejných financí a veřejného dluhu.  

Velmi naléhavě vyzvala řeckou vládu k zajištění toho, aby byly přednostně a řádným způsobem 
vyřešeny dosud otevřené otázky. Rada dále vyzvala Komisi, aby navrhla opatření, jež uvedou řecký 
statistický systém do souladu s požadavky EU, a do února vypracovala akční plán pro řešení 
statistických a institucionálních nedostatků a nedostatků ve správě a řízení. 

Rada rovněž schválila návrh směrnice zaměřené na posílení vzájemné pomoci členských států při 
vymáhání daní. 

Její znění zásadně přepracovává stávající ustanovení o omezování daňových úniků.. 

 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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1 � Pokud byly prohlášení, závěry nebo usnesení formálně přijaty Radou, je to uvedeno v záhlaví daného bodu 
a text se nachází v uvozovkách. 

 � Dokumenty, na něž se v textu odkazuje, jsou k dispozici na internetové stránce Rady 
http://www.consilium.europa.eu. 

 � Akty přijaté s prohlášeními do zápisu z jednání Rady, která mohou být zveřejněna, jsou označeny 
hvězdičkou; tato prohlášení jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce Rady nebo je lze získat z 
tiskového oddělení. 
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ÚČASTNÍCI 

Vlády členských států a Evropská komise byly zastoupeny takto: 

Belgie: 
Didier REYNDERS místopředseda vlády, ministr financí a ministr pro 

institucionální reformy 

Bulharsko: 
Simeon DJANKOV místopředseda vlády a ministr financí 

Česká republika: 
Eduard JANOTA ministr financí 
Tomáš ZÍDEK náměstek ministra financí, sekce Mezinárodní vztahy 

a finanční politika 

Dánsko: 
Poul Skytte CHRISTOFFERSEN stálý zástupce 

Německo: 
Jörg ASMUSSEN státní tajemník, ministerstvo financí 

Estonsko: 
Jürgen LIGI ministr financí 

Irsko: 
Rory MONTGOMERY stálý zástupce 

Řecko: 
George PAPACONSTANTINOU ministr financí 

Španělsko: 
Elena SALGADOVÁ druhá místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství 

a financí 
José Manuel CAMPA státní tajemník pro hospodářství 
Carlos OCAÑA státní tajemník pro finance a rozpočet 

Francie: 
Christine LAGARDEOVÁ ministryně hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti 

Itálie: 
Giulio TREMONTI ministr hospodářství a financí 

Kypr: 
Charilaos STAVRAKIS ministr financí 

Lotyšsko:  
Normunds POPENS stálý zástupce 

Litva: 
Ingrida ŠIMONYTö ministryně financí 

Lucembursko: 
Luc FRIEDEN ministr financí 

Maďarsko: 
Tamás KATOMA státní tajemník, ministerstvo financí 

Malta: 
Tonio FENECH ministr financí, hospodářství a investic 

Nizozemsko: 
Jan Kees de JAGER státní tajemník pro finance 

Rakousko: 
Josef PRÖLL vicekancléř a spolkový ministr financí 

Polsko: 
Jan VINCENT-ROSTOWSKI ministr financí 

Portugalsko: 
Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS státní ministr, ministr financí 
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Rumunsko: 
Sebastian VLADESCU ministr financí 

Slovinsko: 
Franc KRIŽANIČ ministr financí 

Slovensko: 
Peter KAŽIMÍR státní tajemník, ministerstvo financí 

Finsko: 
Jyrki KATAINEN místopředseda vlády, ministr financí 

Švédsko: 
Anders BORG ministr financí 

Spojené království: 
Stephen TIMMS finanční tajemník ministerstva financí 

 

Komise: 
Joaquín ALMUNIA člen Komise 
László KOVÁCS člen Komise 
Charlie McCREEVY člen Komise 

 

Další účastníci: 
Lucas PAPADEMOS viceprezident Evropské centrální banky 
Philippe MAYSTADT prezident Evropské investiční banky 
Thomas WIESER předseda Hospodářského a finančního výboru 
Lorenzo CODOGNO předseda Výboru pro hospodářskou politiku 
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PROJEDNÁVANÉ BODY 

PRACOVNÍ PROGRAM PŘEDSEDNICTVÍ 

Rada vzala na vědomí prezentaci španělského předsednictví týkající se pracovního programu 
v oblasti hospodářských a finančních věcí během španělského předsednictví, tj. od ledna do června 
roku 2010 (dokument 5036/10). Proběhla krátká výměna názorů. 

Hospodářská krize, kterou Evropa postupně začíná překonávat, byla jednou z nejhlubších 
a nejrozsáhlejších krizí v dějinách. Rozhodná a koordinovaná opatření hospodářských orgánů 
různých zemí zabránila zhroucení finančních trhů a další, ještě výraznější hospodářské depresi, 
jakož i dodatečným nákladům zvýšené nezaměstnanosti a chudoby. 

Začínají se objevovat známky stabilizace a oživení a v příštích měsících bude největším úkolem 
navrhnout ambiciózní krátkodobou i dlouhodobou strategii ústupu od angažovanosti státu 
v ekonomice, která zohlední dvě dimenze. První dimenze se týká překonání závislosti na 
mimořádných opatřeních v oblasti veřejných financí a rozpočtů. Koncepce ukončení finanční 
podpory vezme v této souvislosti v úvahu konkrétní situaci členských států EU a rovněž potřebu 
zachovat finanční stabilitu. Druhá dimenze se týká podpory opatření, která napomáhají 
udržitelnému, stabilnímu a vyváženému růstu. To bude zajištěno přijetím řádných strukturálních 
reforem, což s sebou nese cílevědomý a důkladný přezkum Lisabonské strategie pro růst 
a zaměstnanost se zřetelem k formování budoucnosti evropské ekonomiky do roku 2020. 

Záměrem španělského předsednictví je pracovat na těchto dvou dimenzích na vnitřní i vnější 
úrovni, s cílem položit základy pro stabilní hospodářské oživení a předejít opakování tak závažné 
krize. 

K dalším prioritám patří: 

– Strategie EU 2020: koordinace dlouhodobých politik hospodářského růstu; 

– Posílení vnější dimenze EU v souvislosti s G-20 a klimatickou změnou; 

– Daně: boj proti daňovým podvodům; 

– Vytvoření efektivnějšího daňového systému. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05036.en10.pdf
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ZDANĚNÍ ÚSPOR A DALŠÍ OPATŘENÍ V OBLASTI DAŇOVÉ SPRÁVY 

Rada přezkoumala balíček opatření zaměřených na zlepšení daňové správy a omezení daňových 
úniků v Evropě.  

Dosáhla dohody o obecném přístupu, s výhradou stanoviska Evropského parlamentu, k jednomu 
z opatření, konkrétně k návrhu směrnice zaměřené na posílení vzájemné pomoci členských států při 
vymáhání daní. 

Uvedená směrnice bude po předložení stanoviska Evropského parlamentu přijata na některém 
z nadcházejících zasedání Rady. 

Dalšími opatřeními v balíčku jsou: 

– návrh směrnice zaměřené na rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003/48/ES o zdanění 
úroků z úspor; 

– návrh směrnice, jejímž cílem je posílit spolupráci členských států v oblasti přímých daní; 

– návrh dohody s Lichtenštejnskem o opatřeních pro boj proti daňovým podvodům; 

– návrh rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k jednání o dohodách o boji proti 
podvodům s Andorrou, Monakem a San Marinem a o nové dohodě o boji proti podvodům 
se Švýcarskem. 

Vzájemná pomoc při vymáhání daní 

Návrh směrnice je zaměřen na lepší uspokojování potřeb členských států v souvislosti s vymáháním 
daní a zásadně přepracovává směrnici 76/308/EHS (kodifikovanou směrnicí 2008/55/ES), na jejímž 
základě se členské státy od roku 1976 účastnily vzájemné spolupráce při omezování daňových 
úniků. 
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Platnost vnitrostátních předpisů týkajících se vymáhání daní je omezena na území daného státu, 
a podvodníci tohoto faktu zneužívají a organizují úpadky v členských státech, v nichž mají dluhy. 
Členské státy proto ve stále větší míře žádají jiné členské státy o pomoc při vymáhání daní, ale 
stávající právní předpisy zatím umožnily uhrazení pouze malé části dlužných částek. 

Návrh směrnice je zaměřen na zajištění lepšího systému spolupráce pomocí pravidel, jejichž 
uplatňování bude snazší, a to včetně pravidel týkajících se informací držených bankami a jinými 
finančními institucemi; záměrem tohoto návrhu je zajistit pružnější podmínky pro žádosti o pomoc 
a vyžadovat spontánní výměnu informací.  



 19.I.2010 

 
5400/10 (Presse 6)  9 

 CS 

STATISTIKA SCHODKU VEŘEJNÝCH FINANCÍ A VEŘEJNÉHO DLUHU: ZPRÁVA 
TÝKAJÍCÍ SE ŘECKA - závěry Rady 

Rada přijala tyto závěry: 

„Rada VÍTÁ, že Komise posoudila otázky týkající se řecké statistiky schodku veřejných financí 
a veřejného dluhu, v souladu se žádostí Rady Ecofin z listopadu roku 2009; Rada zdůrazňuje, že 
nevyřešenými otázkami uvedenými ve zprávě Komise je nutné se zabývat přednostně, neboť mají 
stěžejní význam pro dohled nad hospodářskými politikami v Evropské unii a hospodářské a měnové 
unii. 

Vzhledem ke svým obavám Rada velmi NALÉHAVĚ VYZÝVÁ řeckou vládu k zajištění toho, aby 
byly podniknuty náležité kroky, pokud jde o dosud nevyřešené metodické problémy a technické 
postupy v řeckých vnitrostátních institucích i pokud jde o zlepšení institucionální struktury 
a struktur správy a řízení, jak je uvedeno ve zprávě.  

Rada VÍTÁ skutečnost, že řecká vláda zahájila řadu opatření k reformě národního statistického 
systému, k zajištění nezávislosti statistického úřadu a obecněji ke zlepšování institucionálního 
uspořádání v oblasti tvorby a šíření národních údajů. Rada VYZÝVÁ vládu, aby nedostatky ve 
správní a provozní kapacitě, které mají vliv na vypracovávání statistiky týkající se postupu při 
nadměrném schodku, důrazně řešila zavedením transparentních pracovních postupů mezi 
jednotlivými institucemi a zajištěním jejich integrity a plné odpovědnosti. 

Rada VYZÝVÁ Komisi, aby pokračovala ve spolupráci s řeckými orgány a zohlednila jejich vlastní 
iniciativy, aby podpořila úsilí o vyřešení statistických problémů a zlepšení shromažďování 
a zpracovávání statistických údajů vládních institucí s cílem obnovit důvěru v řeckou statistiku, 
a rovněž aby navrhla vhodná opatření, jež uvedou řecký statistický systém jako celek do souladu 
s požadavky EU, a do února roku 2010 vypracovala akční plán pro řešení statistických 
a institucionálních nedostatků a nedostatků ve správě a řízení.  

Rada bude na nadcházejících zasedáních sledovat dosažený pokrok a k této otázce se znovu vrátí na 
svém příštím zasedání v únoru.“ 
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JEDNÁNÍ V RÁMCI ZASEDÁNÍ RADY 

V rámci zasedání Rady se konala tato jednání: 

- Euroskupina 

Ministři členských států eurozóny se zúčastnili jednání Euroskupiny dne 18. ledna. 

- Jednání v rámci pracovní snídaně ministrů 

Uskutečnila se pracovní snídaně, na které ministři hovořili o hospodářské situaci. 

* 

* * 

Během oběda si ministři vyměnili názory na novou evropskou strategii pro růst a zaměstnanost EU 
2020, která má nahradit strategii zahájenou v Lisabonu v březnu roku 2000. 
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DALŠÍ SCHVÁLENÉ BODY 

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI 

Odchylky od směrnice o DPH pro Portugalsko 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se Portugalsku povoluje použít opatření odchylující se od směrnice 
2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty (DPH) (17442/1/09).  

Portugalsku se povoluje uplatňovat do 31. prosince 2012 zvláštní režim zdanění v odvětví 
podomního prodeje. Podniky, které mají povolení uplatňovat tento režim, mají nárok na odpočet 
DPH dlužné nebo zaplacené jejich maloobchodníky ze zboží, které jim dodaly, a jsou povinné 
odvést daň z dodání tohoto zboží  jejich maloobchodníky konečným spotřebitelům. 

OBCHODNÍ POLITIKA 

Antidumpingová opatření – ethanolaminy z USA – žehlicí prkna z Číny 

Rada přijala nařízení, 

– kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ethanolaminů pocházejících ze 
Spojených států amerických (17800/09), a 

– nařízení, kterým se mění nařízení 452/2007 o uložení konečného antidumpingového cla 
z dovozu žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Číny (17777/09). 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Maximální limity aflatoxinů v potravinách – regulativní postup s kontrolou 

Rada rozhodla nebránit Komisi, aby přijala nařízení, kterým se mění některé maximální limity 
aflatoxinů v určitých potravinách, aby byl zohledněn mezinárodní vývoj v Codex Alimentarius 
a nové informace, které jsou obsaženy v nejnovější vědecké zprávě.  

V souladu s regulativním postupem s kontrolou může Rada vyslovit nesouhlas s přijetím aktu, který 
překračuje prováděcí pravomoci Komise, není v souladu s cílem nebo obsahem základního 
právního předpisu nebo nerespektuje zásady subsidiarity či proporcionality v případech, kdy 
regulativní výbor již podpořil navrhovaná opatření. 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st17/st17442-re01.cs09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st17/st17800.cs09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st17/st17777.cs09.pdf

