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Hlavní výsledky zasedání Rady 

Rada schválila návrh doporučení všem členským státům k hospodářským politikám stanoveným 
v jejich národních programech reforem a návrh stanovisek k fiskálním politikám předloženým 
v jejich stabilizačních programech a programech konvergence. Rada rovněž schválila zvláštní 
návrh doporučení pro celou eurozónu. 

Příslušná znění budou předložena červnové Evropské radě a přijata v červenci v rámci letošního 
evropského semestru. 

V souvislosti se nedávno potvrzenou zásadou „být v souladu nebo vysvětlit své důvody“ musí Rada 
jednat v souladu s doporučeními a návrhy Komise, nebo veřejně vysvětlit svůj postoj. Rada tento 
svůj postoj zveřejní v červenci. 

Rada přijala rozhodnutí o ukončení postupů při nadměrném schodku pro �ěmecko a Bulharsko, 
a tím potvrdila, že tyto země snížily své schodky pod úroveň 3 % HDP, což je referenční hodnota 
EU pro schodky veřejných financí. 

S ohledem na posouzení provedené Komisí, pokud jde o opatření přijatá Maďarskem s cílem 
odstranit nadměrný schodek veřejných financí, Rada zrušila pro tuto zemi pozastavení závazků 
z Fondu soudržnosti EU, které bylo uloženo v březnu. 

Komise očekává, že rozpočtový schodek Maďarska dosáhne v roce 2012 výše 2,5 % HDP a v roce 
2013 zůstane pod referenční hodnotou 3 % HDP. Maďarský postup při nadměrném rozpočtovém 
schodku však zůstává otevřený. 

Rada rovněž schválila: 

– zprávu Evropské radě, týkající se daňových otázek, jak bylo požadováno v březnu. Ministři 
financí signatářských zemí navíc schválili zprávu týkající se daňových otázek v rámci 
Paktu euro plus; 

– závěry o provádění kodexu chování zaměřeného na eliminaci situací, kdy v EU dochází 
ke škodlivé daňové soutěži, pokud jde o zdanění podniků, s ohledem na dvouletou zprávu; 

– závěry o jednotném trhu služeb. 

 



 22.VI.2012 

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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ÚČAST�ÍCI 

Belgie: 
Steven VANACKERE místopředseda vlády a ministr financí a udržitelného 

rozvoje, odpovědný za veřejnou službu 
Bulharsko: 
Simeon DJANKOV místopředseda vlády a ministr financí 
Česká republika: 
Miroslav KALOUSEK ministr financí 

Dánsko: 
Margrethe VESTAGEROVÁ ministryně hospodářství a vnitra 
Steen LOHMANN POULSEN státní podtajemník, ministerstvo hospodářství a vnitra 

�ěmecko: 
Wolfgang SCHÄUBLE spolkový ministr financí 

Estonsko: 
Jürgen LIGI ministr financí 

Irsko: 
Michael NOONAN ministr financí 

Řecko: 
Georgios ZANIAS ministr financí 

Španělsko: 
Luis DE GUINDOS JURADO ministr hospodářství a konkurenceschopnosti 

Francie: 
Philippe ÉTIENNE stálý zástupce 
Ramon FERNANDEZ generální ředitel, ministerstvo financí 

Itálie: 
Ferdinando NELLI FEROCI stálý zástupce 

Kypr: 
Vassos SHIARLY ministr financí 

Lotyšsko: 
Ilze JUHANSONE stálá zástupkyně 
Litva: 
Ingrida ŠIMONYTĖ ministryně financí 

Lucembursko: 
Luc FRIEDEN ministr financí 

Maďarsko: 
György MATOLCSY ministr národního hospodářství 

Malta: 
Tonio FENECH ministr financí, hospodářství a investic 

�izozemsko: 
Jan Kees de JAGER ministr financí 

Rakousko: 
Maria FEKTEROVÁ spolková ministryně financí 

Polsko: 
Jacek ROSTOWSKI ministr financí 

Portugalsko: 
Vítor GASPAR „Ministro de Estado“, ministr financí 

Rumunsko: 
Claudiu DOLTU státní tajemník, ministerstvo veřejných financí 

Slovinsko: 
Janez ŠUŠTERŠIČ ministr financí 
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Slovensko: 
Peter KAŽIMÍR místopředseda vlády, ministr financí 

Finsko: 
Jutta URPILAINENOVÁ místopředsedkyně vlády, ministryně financí 

Švédsko: 
Anders BORG ministr financí 

Spojené království: 
George OSBORNE ministr financí (Chancellor of the Exchequer) 

 

Komise 
Olli REHN místopředseda Komise 
Michel BARNIER člen Komise 
Algirdas ŠEMETA člen Komise 
Janusz LEWANDOWSKI člen Komise 

 

Další účastníci: 
Vítor CONSTÂNCIO viceprezident Evropské centrální banky 
Werner HOYER prezident Evropské investiční banky 
Thomas WIESER předseda Hospodářského a finančního výboru 
Hans VIJBRIEF předseda Výboru pro hospodářskou politiku 

  

Vláda přistupujícího státu byla zastoupena takto: 

Chorvatsko: 
Boris LALOVAC náměstek ministra financí 
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PROJED�ÁVA�É BODY 

EVROPSKÝ SEMESTR DOPORUČE�Í TÝKAJÍCÍ SE HOSPODÁŘSKÉ A FISKÁL�Í 
POLITIKY  

V rámci letošního evropského semestru Rada schválila: 

– návrh doporučení pro jednotlivé členské státy, týkající se hospodářských politik uvedených 
v jejich národních programech reforem; 

– návrh stanovisek k fiskálním politikám uvedeným v stabilizačních programech 
a programech konvergence členských států; a 

– zvláštní návrh doporučení k hospodářským politikám členských států eurozóny. 

Znění budou předložena Radě pro obecné záležitosti dne 26. června v rámci přípravy zasedání 
Evropské rady ve dnech 28. a 29. června. Doporučení týkající se hospodářských politik i politik 
zaměstnanosti mají být přijata v červenci. 

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě 11650/12. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/131135.pdf
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POSTUP PŘI �ADMĚR�ÉM SCHODKU 

�ěmecko a Bulharsko 

Rada přijala rozhodnutí o ukončení postupů při nadměrném schodku pro Německo a Bulharsko, 
a tím potvrdila, že tyto země snížily své schodky pod unijní referenční hodnotu 3 % HDP. 

Rozhodnutími přijatými podle čl. 126 odst. 12 Smlouvy o fungování Evropské unie se zrušují 
rozhodnutí o existenci nadměrného schodku, která podle čl. 126 odst. 6 této smlouvy Rada přijala 
v prosinci 2009 pro Německo a v červenci 2010 pro Bulharsko. 

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě 11649/12. 

Maďarsko 

S ohledem na posouzení provedené Komisí, pokud jde o opatření přijatá Maďarskem s cílem 
odstranit nadměrný schodek veřejných financí, přijala Rada rozhodnutí o zrušení pozastavení1 
závazků z Fondu soudržnosti EU pro Maďarsko, které bylo uloženo v březnu. 

Rada dospěla k závěru, že Maďarsko přijalo nezbytná nápravná opatření v reakci na její doporučení 
ze dne 13. března 2012 o opatřeních nezbytných k nápravě schodku do roku 2012. 

Komise očekává, že rozpočtový schodek Maďarska dosáhne v roce 2012 výše 2,5 % HDP a v roce 
2013 zůstane pod referenční hodnotou 3 % HDP. Maďarský postup při nadměrném rozpočtovém 
schodku však zůstává otevřený. 

Pozastavení závazků z Fondu soudržnosti, které Rada uložila dne 13. března, následovalo poté, co 
Maďarsko nesplnilo předchozí doporučení Rady v rámci postupu EU při nadměrném schodku. Bylo 
to poprvé od zřízení Fondu soudržnosti v roce 1994, co bylo uplatněno ustanovení umožňující 
pozastavení závazků pro přijímající zemi2. 

Pozastavení mělo nabýt účinku dnem 1. ledna 2013. Týkalo by se 495,2 milionu EUR závazků, což 
představuje 0,5 % nominálního HDP země a 29 % závazků z Fondu soudržnosti plánovaných na rok 
2013. 

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě 11648/12. 

                                                 

1 Prováděcí rozhodnutí 2012/156/EU o pozastavení závazků z Fondu soudržnosti. 
2 Fond soudržnosti poskytuje podporu na projekty v oblasti životního prostředí 

a transevropských sítí v členských státech, jejichž HNP na hlavu je nižší, než je 90 % 
průměru dosahovaného v EU, s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost a podpořit 
udržitelný rozvoj. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/131128.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/131129.pdf
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HOSPODÁŘSKÁ A MĚ�OVÁ U�IE – KO�VERGE�Č�Í ZPRÁVY 

Rada vzala na vědomí dvouleté zprávy předložené Komisí a Evropskou centrální bankou, v nichž se 
posuzuje připravenost na členství v eurozóně zemí EU, na které se vztahuje výjimka1 (10898/12 + 
11410/12). 

Z přezkumu vyplynulo, že žádný z těchto členských států nesplňuje v této fázi všechna 
konvergenční kritéria hospodářské a měnové unie (HMU). 

Euro jako svou měnu používá v současnosti sedmnáct z 27 členských států EU. Na osm z deseti 
členských států, které euro nepoužívají, se vztahuje výjimka (Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, 
Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko), přičemž po Dánsku a Spojeném království se 
přijetí eura nepožaduje. 

Podle článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie má Komise a ECB vydávat konvergenční 
zprávy alespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimka. 

Ve zprávách se posuzuje: 

– pokrok v plnění závazků HMU, včetně slučitelnosti vnitrostátních právních předpisů 
a statutů centrálních bank s ustanoveními Smlouvy a se statutem Evropského systému 
centrálních bank; 

– pokrok v plnění konvergenčních kritérií, pokud jde o cenovou stabilitu, udržitelný stav 
veřejných financí, směnné kurzy a úroveň dlouhodobých úrokových sazeb. 

Ve zprávách se rovněž přihlíží k integraci trhů, platební bilanci a vývoji nákladů na jednotku 
pracovní síly a jiných cenových indexů. 

                                                 

1 Z existence výjimky vyplývá, že daný členský stát dosud nesplnil podmínky pro přijetí eura. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st10/st10898.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11410.en12.pdf
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ČI��OSTI �AVAZUJÍCÍ �A SUMMIT SKUPI�Y G20 

Rada byla stručně informována předsednictvím a Komisí o výsledku summitu skupiny G20 
v mexickém Los Cabos ve dnech 18. a 19. června tohoto roku. 

Předsednictví zdůraznilo, že před konáním zasedání ministrů financí zemí skupiny G20 v Mexico 
City ve dnech 4. a 5. listopadu je třeba koordinovat společný evropský přístup, zejména pokud jde 
o provádění reforem MMF z roku 2010 týkajících se kvót a správy a řízení, jež bude předmětem 
jednání výkonné rady MMF. 

Summit se zaměřil na nestabilitu v eurozóně a na způsoby posilování mezinárodní finanční 
architektury a regulace, snižování volatility cen potravin, jakož i možnosti podpory „zeleného“ 
růstu a většího investování do vědecké a zemědělské technologie a výzkumu. 
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DAŇ Z FI�A�Č�ÍCH TRA�SAKCÍ 

Rada uspořádala politickou rozpravu o navrhované směrnici, jejímž cílem je zavést v celé EU daň 
z finančních transakcí (DFT)1, přičemž se vycházelo z dokumentu předsednictví navrhujícího 
způsoby dalšího postupu v této záležitosti (zavedení DFT na základě pozvolného přístupu 
a přezkum alternativních způsobů regulace nebo zdanění finančního sektoru). 

S ohledem na vyjádřené názory dospělo předsednictví k názoru, že DFT v podobě navrhované 
Komisí nebyla podpořena jednomyslně. Předsednictví rovněž konstatovalo, že značný počet 
delegací podpořil případné posílení spolupráce2, která by umožnila omezenému počtu členských 
států pokračovat dál mezi sebou a využívat k tomu orgány EU. 

Předsednictví připomnělo, že pro posílenou spolupráci budou muset být splněny formální 
požadavky a že další postup zajistí nadcházející kyperské předsednictví. 

Návrh Komise týkající se DFT byl již projednán Radou v listopadu loňského roku a v rámci dvou 
následujících zasedání v březnu. 

                                                 

1 14942/11. 
2 Na základě článku 20 Smlouvy o Evropské unii a článků 326 až 334 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st14/st14942.cs11.pdf
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ZDA�Ě�Í E�ERGIE 

Rada projednala navrhovanou směrnici o zdanění energetických produktů a elektřiny1, jejímž cílem 
je změna struktury směrnice 2003/96/ES o zdanění energie, aby byla v lepším souladu s cíli EU 
v oblasti energetiky a změny klimatu. 

Předsednictví dospělo k závěru, že mezi členskými státy došlo k dohodě o tom, že ve směrnici by 
měly být stanoveny minimální úrovně zdanění, přičemž jako referenční body by byly vzaty v úvahu 
energetické obsahy energetických produktů a úrovně jejich emisí CO2. Polsko si však ponechalo 
výhradu ke způsobu výpočtu minimálních úrovní zdanění, který navrhlo předsednictví. 

Předsednictví rovněž dospělo k závěru, že členské státy by si měly zachovat maximální flexibilitu 
při rozhodování o struktuře svých vnitrostátních energetických daní a že by se možná musela 
vypustit ustanovení týkající se zásady proporcionality. 

Podle návrhu Komise by se zdanění energie skládalo ze dvou prvků: zdanění související s CO2 

a obecné zdanění spotřeby energie. Návrh reviduje minimální úroveň zdanění, aby zohledňovala 
emise CO2 a energetický obsah, a zároveň zajistila konsistentní přístup k různým zdrojům energie 
(zásada proporcionality). Návrh rovněž usiluje o snížení daňové zátěže v oblasti obnovitelných 
energií. 

V březnu roku 2008 vyzvala Evropská rada k revizi směrnice o zdanění energie s cílem dosáhnout 
jejího většího souladu s cíli EU v oblasti energetiky a změny klimatu. Komise svůj návrh předložila 
v dubnu loňského roku. 

Cílem navrhované směrnice je rovněž přispět k podpoře zaměstnanosti a růstu tím, že se členské 
státy vybídnou k uložení vyšších daní na energetické produkty znečišťující životní prostředí, 
a zároveň omezit daňové zatížení práce. 

Na základě článku 113 Smlouvy o fungování Evropské unie by pro přijetí směrnice v Radě 
v návaznosti na konzultaci s Evropským parlamentem byla nutná jednomyslnost (zvláštní 
legislativní postup). 

                                                 

1  9270/11. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st09/st09270.cs11.pdf
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JI�É ZÁLEŽITOSTI 

 
Rada vzala na vědomí pokrok, pokud jde o: 

– návrh nařízení a návrh směrnice na změnu pravidel EU týkajících se kapitálových 
požadavků na banky a investiční podniky (tzv. balíčku „CRD 4“); 

– návrh nařízení a návrh směrnice týkající se ratingových agentur (balíček „CRA 3“); 

– návrh směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení (směrnice o hypotečních úvěrech); 

– návrh směrnice o požadavcích na transparentnost u společností kótovaných na burze. 

Dne 15. května se Rada dohodla na postoji k balíčku CRD 4, přičemž ve Výboru stálých zástupců 
bylo dosaženo dohody i o ostatních třech návrzích, tedy o ratingových agenturách (dne 21. května), 
a o hypotečních úvěrech a požadavcích na transparentnost (dne 30. května), což umožnilo zahájit 
jednání s Evropským parlamentem za účelem přijetí návrhů v prvním čtení. 

* 

* * 

V rámci pracovní snídaně ministři jednali o hospodářské situaci, jakož i o rekapitalizaci bank 
a vývoji na trzích se státními dluhopisy. Ministři rovněž projednali možnost kapitálového navýšení 
prostřednictvím Evropské investiční banky. 

V rámci pracovního oběda ministři jednali o víceletém finančním rámci EU pro období 2014 až 
2020. 
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OSTAT�Í SCHVÁLE�É BODY 

HOSPODÁŘSKÉ A FI�A�Č�Í VĚCI 

Zpráva pro Evropskou radu týkající se daňových otázek  

Rada schválila zprávu týkající se daňových otázek, o kterou požádala Evropská rada v březnu pro 
své zasedání konající se ve dnech 28. a 29. června (11802/12). 

Zpráva uvádí přehled práce provedené v rámci Rady na legislativních návrzích, které byly 
konkrétně zmíněny na zasedání Evropské rady, jako například zdanění energie, společný 
konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, daň z finančních transakcí, revize směrnice 
o zdanění příjmů z úspor a směrnice pro jednání o revidovaných dohodách o zdanění příjmů z úspor 
s některými třetími zeměmi. 

Činnost Rady se v posledních několika měsících zaměřuje na způsoby, jimiž je možné zlepšit boj 
proti daňovým únikům a podvodům. V době rozpočtové konsolidace významně vzrostla důležitost 
zajištění efektivních daňových příjmů v členských státech. Jednání rovněž zdůraznila potenciální 
roli zdanění jako pozitivní nebo negativní formy stimulace růstu, jež se zabývá změnou klimatu 
a vyvozuje odpovídající závěry z finanční krize. 

Pakt euro plus – koordinace daňových politik 

Ministři financí signatářských zemí schválili zprávu týkající se daňových otázek v rámci Paktu euro 
plus1 (11803/12). 

Zpráva vítá práci provedenou během dánského předsednictví na návrzích Komise týkajících se 
společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), zdanění energie 
a daně z finančních transakcí na úrovni EU. Ve zprávě se nadcházející předsednictví vyzývá, aby 
v této práci pokračovalo, se zvláštním zaměřením na nedopuštění škodlivých daňových praktik, boj 
proti daňovým podvodům a únikům, výměnu osvědčených postupů a mezinárodní koordinaci. 

Pakt euro plus zahrnuje zvláštní oddíl věnovaný koordinaci daňových politik, který vyzývá ke 
strukturovanému dialogu mezi zúčastněnými členskými státy. Evropská rada vyzvala v prosinci 
loňského roku ministry financí, aby jí v červnu letošního roku podali zprávu o pokroku dosaženém 
v této oblasti. 

                                                 

1 Pakt euro plus byl dohodnut v březnu loňského roku 23 z 27 členských států a jeho cílem je 
posílení koordinace hospodářské politiky v zájmu zlepšení konkurenceschopnosti a umožnění 
většího stupně konvergence. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st11/st11802.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st11/st11803.cs12.pdf
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Škodlivá daňová soutěž – kodex chování – závěry 

Rada přijala tyto závěry: 

„Pokud jde o kodex chování (zdanění podniků), Rada: 

– vítá pokrok dosažený Skupinou pro kodex chování během dánského předsednictví uvedený 
ve zprávě této skupiny (dokument 10903/12 FISC 77); 

– žádá skupinu, aby i nadále monitorovala závazek nezavádět nová daňová opatření 
a postupné odstraňování stávajících opatření a nadále pokračovala v práci v rámci souboru 
pracovních úkolů z roku 2011; 

– vybízí Komisi, aby zintenzivnila jednání se třetími zeměmi s cílem uplatňovat zásady 
a všechna kritéria kodexu chování, jak jsou uvedena ve zprávě skupiny, a aby skupinu 
pravidelně informovala o pokroku; 

– vyzývá skupinu, aby předložila zprávu o své činnosti Radě do konce kyperského 
předsednictví.“ 

Jednotný trh služeb – závěry 

Rada přijala tyto závěry: 

„1. Dobře fungující a skutečně integrovaný jednotný trh služeb je klíčovým nástrojem 
k podpoře produktivity a konkurenceschopnosti a obecněji ke zvýšení potenciálního růstu 
a zaměstnanosti v EU. Přijetí směrnice o službách a její následné provádění se při 
dosahování těchto cílů stalo zásadním milníkem, jelikož odstranilo bezdůvodné či 
nepřiměřené překážky, zjednodušilo regulační rámec a usnadnilo modernizaci veřejné 
správy v členských státech. Stále je však co zlepšovat dalším odstraňováním 
bezdůvodných či nepřiměřených překážek na úrovni členských států, což má v období 
utlumeného hospodářského růstu zásadní význam. Rada proto VÍTÁ práci, kterou Komise 
pro posouzení hospodářského dopadu provádění směrnice o službách vykonala 
v návaznosti na výzvu Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) obsaženou 
v závěrech ze dne 16. února 2010 o prohlubování jednotného trhu EU. 
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2. Rada BERE NA VĚDOMÍ výsledky studie Komise, jež dokládají významné zlepšení 
v důsledku současného provádění směrnice, a to v průměru až o 0,8 % HDP na úrovni EU. 
Studie však také poukazuje na možnost dalších zlepšení při rozsáhlejším provádění, a to až 
o 1,8 procentního bodu HDP, jakož i na dodatečné obchodní a přímé zahraniční investice. 
Důvody je třeba hledat v poněkud nesourodém stavu současného provádění i v regulačních 
systémech a tradicích jednotlivých členských států a ve stále ještě nedostatečném 
provedení směrnice v některých zemích, navzdory lhůtě do roku 2009, což má za následek 
umělou segmentaci trhu, omezenou hospodářskou soutěž a nedostatečné využívání úspor 
z rozsahu a ze sortimentu na jednotném trhu služeb EU. Za těchto okolností Rada 
PŘIPOMÍNÁ význam důsledného uplatňování stávajících ustanovení směrnice, zejména 
pokud jde o služby poskytované podnikům a odborné služby, stavebnictví, cestovní ruch 
a odvětví maloobchodu, a dalšího odstraňování zbývajících bezdůvodných či 
nepřiměřených překážek na úrovni členských států, jako v případě překážek zjištěných při 
vzájemném hodnocení, případně včetně vyhrazování činností, odborných kvalifikací, 
vlastnictví kapitálu, požadavků na právní formu a pojistných závazků. Ty totiž narušují jak 
mezinárodní obchod a investice, tak i domácí produkci v odvětvích služeb, na něž se 
směrnice vztahuje. 

3. Studie Komise rovněž dochází k závěru, že hospodářský přínos vzniká domácí cestou, tedy 
přímým dopadem odstranění zbývajících omezujících a hospodářskou soutěž narušujících 
pravidel na domácí podniky a rozsáhlým úsilím členských států o zjednodušení, včetně 
zřizování jednotných kontaktních míst. Rada tudíž ZDŮRAZŇUJE, že pro využití všech 
potenciálních výhod směrnice o službách je důležité, aby členské státy dále zlepšovaly své 
vlastní vnitrostátní regulační rámce, v nichž činnosti služeb na domácí scéně probíhají. 

4. Předpisy EU navíc musí být jasné a jednotné, aby občanům a podnikům poskytovaly 
právní jistotu, kterou potřebují k nakupování či prodávání služeb přes hranice, tak jako 
tomu je na jejich domácích trzích; Rada proto VÍTÁ záměr Komise vydat pokyny 
o nepřípustnosti diskriminace, v souladu s článkem 20 směrnice o službách. 

5. Rada ZDŮRAZŇUJE, že další úsilí v oblasti liberalizace by posílením domácí poptávky 
a potenciálního růstu ve všech členských státech mohlo přispět rovněž k nápravě 
makroekonomické nerovnováhy v zemích EU. Další úpravy a růst v odvětví služeb, 
podnícený odstraněním bezdůvodných překážek vstupu a regulace narušující hospodářskou 
soutěž, by totiž spolu se zlepšením podnikatelského prostředí pomohly podpořit probíhající 
strukturální změny v několika členských státech a nahradit ztráty pracovních míst v jiných 
odvětvích. 
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6. Rada ZDŮRAZŇUJE, že strukturální reformy příznivé pro růst se musí stát prioritním 
tématem politické agendy všech členských států. Vnitřní trh zůstává jedním 
z nejdůležitějších nástrojů, které má EU k dispozici pro dosažení růstu v Evropě. Rada 
v této souvislosti ZDŮRAZŇUJE důležitost rychlého přijetí opatření obsažených v Aktu 
o jednotném trhu I, správného a včasného provedení všech právních předpisů týkajících se 
jednotného trhu a zlepšení kvality a soudržnosti právních předpisů. K podpoře účinných 
a pružných trhů a podnícení růstu jsou zapotřebí politiky nabídky stimulující hospodářskou 
soutěž na trhu, například provádění směrnice o službách. Rada dále VYZÝVÁ členské 
státy a Komisi k posílení správy a kapacity jednotného trhu služeb v oblasti prosazování 
práva a k upřednostňování iniciativ v této oblasti. V této souvislosti Rada VÍTÁ zprávu 
a návrhy ke směrnici o službách, které Komise předložila červnovému zasedání Rady. 
Rada ŽÁDÁ Komisi, aby v rámci Aktu o jednotném trhu II předložila další opatření ke 
zlepšení fungování trhů se službami, zejména služeb založených na síťové infrastruktuře. 
Rada také ZDŮRAZŇUJE, že reformy s krátkodobými až střednědobými prorůstovými 
účinky, jež jsou v souladu s pokračujícím úsilím o konsolidaci veřejných financí v EU, 
k nimž regulační zlepšení v odvětví služeb patří, by měly být prováděny přednostně.“ 

Finanční podpora pro Irsko 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci 
Irsku, v návaznosti na šestý přezkum pokroku Irska v provádění dohodnutých opatření, který 
provedla Komise, Mezinárodní měnový fond (MMF) a Evropská centrální banka (11071/12). 

Posouzení vlivů na zasedáních Rady 

Rada byla informována o postupech dohodnutých ve Výboru stálých zástupců v zájmu lepšího 
provádění posouzení hospodářského a fiskálního dopadu některých významných legislativních 
návrhů. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st11/st11071.cs12.pdf
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SPRAVEDL�OST A V�ITŘ�Í VĚCI 

Dohody o usnadnění udělování víz 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se schvaluje podpis dohody s Moldavskou republikou o usnadnění 
udělování víz (10871/12), kterou se mění stávající dohoda, jež vstoupila v platnost dne 
1. ledna 20081. 

 

OBCHOD�Í POLITIKA 

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou: Fórum občanské společnosti 

Rada přijala rozhodnutí o postoji, který je třeba jménem EU zaujmout v rámci Výboru pro obchod 
a udržitelný rozvoj EU-Korea, pokud jde o fungování Fóra občanské společnosti a seznam osob, 
které mohou být vyzvány k účasti v odborné komisi. 

Výbor pro obchod a udržitelný rozvoj byl zřízen Dohodou o volném obchodu mezi EU a Koreou, 
která byla podepsána v říjnu roku 2010 a prozatímně prováděna od 1. července 2011. Dohoda 
o volném obchodu stanoví, že společný výbor by měl do jednoho roku rozhodnout o fungování Fóra 
občanské společnosti. 

TRA�SPARE�T�OST 

Přístup veřejnosti k dokumentům 

Rada schválila: 

– odpověď na potvrzující žádost předloženou Tonym Bunyanem (č. 12/c/01/12) (9902/12); 

– odpověď na potvrzující žádost č. 14/c/01/12 (10345/12). 

 

                                                 

1 V souladu s právem EU se Dánsko, Irsko a Spojené království neúčastní přijetí tohoto 
rozhodnutí, a proto nejsou vázány uplatňováním dané dohody. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st10/st10871.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st09/st09902.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st10/st10345.cs12.pdf

