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Hlavní výsledky zasedání Rady 

Rada upravila mandát udělený předsednictví pro jednání s Evropským parlamentem o zřízení 
jednotného výboru pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank. 

Vyzvala k včasnému ukončení rozhovorů o navrženém jednotném mechanismu pro řešení 
problémů před plenárním zasedáním Parlamentu ve dnech 14. až 17. dubna, aby mohlo být 
příslušné nařízení přijato ještě před koncem stávajícího legislativního období Parlamentu. 

Rada jednala o posílených pravidlech pro zdanění příjmů z úspor, jejichž cílem je umožnit 
členským státům lépe potírat daňové podvody a daňové úniky. Po potvrzení Evropskou radou bude 
směrnice přijata. 
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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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PROJED�ÁVA�É BODY 

ŘEŠE�Í PROBLÉMŮ BA�K – JED�OT�Ý MECHA�ISMUS PRO ŘEŠE�Í PROBLÉMŮ 

Rada revidovala mandát udělený předsednictví pro jednání s Evropským parlamentem o zřízení 
jednotného výboru pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank. 

Vyzvala vyjednavače, aby dosáhli dohody o navrženém jednotném mechanismu pro řešení 
problémů včas před plenárním zasedáním Parlamentu ve dnech 14. a 17. dubna. Navržené nařízení 
tak bude moci být přijato ještě před koncem stávajícího legislativního období Parlamentu 
(v květnu). 

V prosinci se Rada dohodla na obecném přístupu jak k návrhu nařízení o jednotném mechanismu 
pro řešení problémů, tak k závazku sjednat do 1. března mezivládní dohodu o fungování jednotného 
fondu pro řešení problémů1. Práce od té doby pokračovala v obou oblastech v rámci sedmi 
politických trialogů pořádaných s Evropským parlamentem o navrhovaném nařízení a šesti zasedání 
mezivládní konference o jednotném fondu pro řešení problémů. 

Příští trialog je naplánován na 12. března. 

Podle obecného přístupu Rady vstoupí jednotný mechanismus pro řešení problémů v platnost dne 
1. ledna 2015, zatímco funkce týkající se odepisování závazků akcionářů a věřitelů a řešení 
problémů by se začaly používat od 1. ledna 2016. Jednotný mechanismus pro řešení problémů se 
má vztahovat na všechny členské státy, které se účastní jednotného mechanismu dohledu, konkrétně 
na státy eurozóny a na státy mimo eurozónu, které se rozhodnou k uvedenému mechanismu připojit. 

Nařízení je založeno na článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie a Rada je musí přijmout 
kvalifikovanou většinou po dohodě s Evropským parlamentem. 

                                                 
1 Tisková zpráva 17602/13. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st17/st17602.en13.pdf
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ZDA�Ě�Í ÚROKŮ Z ÚSPOR 

Rada jednala o návrhu směrnice, jehož cílem je posílit pravidla EU týkající se výměny informací 
ohledně zdanění úspor (17162/13). 

Ministři se dohodli, že jakmile v této záležitosti dojde k potvrzení na politické úrovni Evropskou 
radou ve dnech 20. a 21. března 2014, bude směrnice formálně přijata na zasedání Rady, které se 
uskuteční po zasedání Evropské rady. 

Účelem změn směrnice 2003/48/ES je zabránit jejímu obcházení a zohlednit změny v oblasti 
spořících produktů a vývoj chování investorů od roku 2005, kdy směrnice vstoupila v platnost. 

Rozšířením oblasti působnosti směrnice 2003/48/ES má být docíleno toho, aby se vztahovala na 
nové druhy příjmů z úspor a na produkty, z nichž plynou úroky nebo rovnocenný příjem. Byly by 
do ní zahrnuty i smlouvy o životním pojištění, jakož i širší škála investičních fondů. Daňové 
orgány, které používají „transparentní přístup“, by navíc měly povinnost učinit kroky s cílem určit 
osoby, jimž plynou příjmy z úrokových plateb. 

Prosincové zasedání Evropské rady vyzvalo k tomu, aby byla pozměněná směrnice přijata v březnu, 
vzhledem k jejímu významu pro boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům. 

Podle směrnice 2003/48/ES musí členské státy provádět automatickou výměnu informací, tak aby 
úrokové platby uskutečněné v jednom členském státě ve prospěch rezidentů jiných členských států 
mohly být zdaněny v souladu s právními předpisy státu daňové rezidence. 

Směrnici, která je založena na článku 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, musí Rada po 
konzultaci Evropského parlamentu přijmout jednomyslně. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st17/st17162.cs13.pdf
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ČI��OST �AVAZUJÍCÍ �A ZASEDÁ�Í MI�ISTRŮ SKUPI�Y G20 V SYD�EY 

Rada byla informována o výsledcích zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank 
skupiny G20 konaného ve dnech 22. a 23. února v Sydney. 

Jednání na tomto zasedání byla zaměřena na světové hospodářství, investice v oblasti infrastruktury 
a malých a středních podniků, hospodářský růst, reformu MMF, regulaci finančního sektoru 
a daňovou transparentnost. Pokud jde o daňovou transparentnost, ministři financí skupiny G20 
potvrdili společný standard pro výkaznictví vypracovaný v OECD v zájmu automatické výměny 
informací (viz též str. 8). 
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RÁMEC PRO OBLAST KLIMATU A E�ERGETIKY 

Rada jednala v rámci příprav na zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. března o ekonomických 
aspektech rámce EU pro oblast klimatu a energetiky na období do roku 2030. 

Posoudila dopad navrhovaného rámce na růst a zaměstnanost, jakož i na ceny energií, 
konkurenceschopnost průmyslu a veřejné finance. Předsednictví podá zprávu o těchto jednáních 
v dopise, který bude zaslán Evropské radě. 

Rámec pro oblast klimatu a energetiky na období do roku 2030 navržený ve sdělení, které 
předložila Komise v lednu (5644/1/14 REV 1), má usnadnit přechod EU na nízkouhlíkové 
hospodářství. Tento rámec usiluje o dosažení souladu mezi cíli v oblasti konkurenceschopnosti 
průmyslu EU a udržitelnosti jeho dodávek energie a dlouhodobými cíli stanovenými v zájmu 
odstranění účinků změny klimatu. 

Mezi jeho hlavní prvky patří: 

– cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % ve srovnání s úrovněmi v roce 
1990, závazný pro členské státy a založený na dobře fungujícím systému obchodování 
s emisemi. Tento 40% cíl by byl přijat jako součást mezinárodních jednání o nové 
celosvětové dohodě o klimatu; 

– cíl zajistit do roku 2030 nejméně 27% podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové 
spotřebě energie, závazný na úrovni EU, avšak dobrovolný pro členské státy; 

– přezkum směrnice EU o energetické účinnosti. 

Jednání byla zaměřena na kroky, které mají členské státy učinit v zájmu dosažení politických cílů, 
způsoby podpory obnovitelných zdrojů energie, opatření pro řešení problematiky velkých rozdílů 
mezi cenami energie s hospodářskými konkurenty EU a opatření týkající se dokončení vnitřního 
trhu s energií. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st05/st05644-re01.en14.pdf
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JI�É ZÁLEŽITOSTI 

Rada vzala na vědomí probíhající práce na návrzích týkajících se finančních služeb. 
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JED�Á�Í PŘI ZASEDÁ�Í RADY 

Při zasedání Rady se konala tato jednání: 

Dialog se sociálními partnery o makroekonomické politice 

Dialog o makroekonomických otázkách se uskutečnil dne 10. března za účasti trojky předsednictví, 
Komise a Evropské centrální banky na jedné straně a sociálních partnerů, tedy zaměstnavatelů 
a odborových organizací na úrovni EU a zástupců veřejných podniků a malých a středních podniků 
na straně druhé. Zasedání bylo věnováno dvěma otázkám: politickým reakcím vedoucím 
k udržitelnému hospodářskému růstu a finančním kanálům na obnovu poskytování úvěrů 
ekonomice, zejména malým a středním podnikům. 

Euroskupina 

Ministři členských států eurozóny se dne 10. března zúčastnili jednání Euroskupiny. Jednali 
o hospodářské situaci v eurozóně s ohledem na zimní hospodářskou prognózu Komise, o nástroji 
pro přímou rekapitalizaci bank prostřednictvím Evropského mechanismu stability a o 
ekonomických ozdravných programech na Kypru, v Řecku a v Portugalsku. 

Mezivládní dohoda o jednotném fondu pro řešení problémů 

Ministři dne 10. března uspořádali zvláštní zasedání s cílem projednat návrh mezivládní dohody 
o jednotném fondu pro řešení problémů bank. 

Jednání v rámci pracovní snídaně 

V rámci pracovní snídaně jednali ministři o hospodářské situaci s ohledem na zimní hospodářskou 
prognózu Komise. Ministři byli rovněž informováni o ekonomických a finančních aspektech 
posledního vývoje událostí na Ukrajině. A Komise předložila hlavní výsledky svých hloubkových 
přezkumů makroekonomické nerovnováhy v sedmnácti členských státech. 
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OSTAT�Í SCHVÁLE�É BODY 

HOSPODÁŘSKÉ A FI0A0Č0Í ZÁLEŽITOSTI 

Program „Pericles 2020“ na ochranu eura proti padělání 

Rada přijala nařízení1, kterým se zřizuje program „Pericles 2020“ za účelem ochrany a zabezpečení 
eura proti padělání a souvisejícím podvodům na období let 2014 až 2020 (PE-CO9S 28/13). Toto 
nařízení bylo přijato v návaznosti na dohodu s Evropským parlamentem dosaženou v prvním čtení. 

Program „Pericles 2020“ podpoří výměnu osvědčených postupů, šíření informací, technickou, 
vědeckou a operativní podporu a granty na financování nákupu zařízení používaného 
specializovanými orgány pro boj proti padělání měny. Tento program se zaměří na účast policejních 
sil a finančních správ, jakož i národních centrálních bank, mincoven a soudních úředníků. Finanční 
krytí programu činí 7,34 milionu EUR (v běžných cenách). 

Program „Pericles 2020“ navazuje na dva předchozí programy Pericles, které probíhaly v letech 
2002 až 2006 a 2007 až 2013. 

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE 

Vnější finanční nástroje EU na období 2014–2020* 

Rada přijala2 nařízení, jimiž se zřizují tyto vnější finanční nástroje EU na období 2014–2020: 

– Evropský nástroj sousedství (PE-CO9S 126/13 + 6661/14 ADD 1); 

– finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (PE-CO9S 127/13 + 6662/14 ADD 1 + 
ADD 2); 

– nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi (PE-CO9S 128/13 + 6664/14 ADD 1); 

                                                 
1 Švédská delegace se zdržela hlasování. 
2 Delegace UK hlasovala proti. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00028.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00126.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06661-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00127.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06662-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06662-ad02.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00128.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06664-ad01.cs14.pdf
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– nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (PE-CO9S 129/13 + 
6665/14 ADD 1); 

– nástroj přispívající ke stabilitě a míru (PE-CO9S 110/13 + 6666/14 ADD 1). 

Rada rovněž přijala1 nařízení, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů 
Unie pro financování vnější činnosti (PE-CO9S 130/13 + 6667/14 ADD 1 + ADD 2 REV 2). 

ROZŠÍŘE0Í 

�ástroj předvstupní pomoci 

Rada přijala nařízení, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) na období 2014–2020 
(PE-CO9S 123/13 + REV 2 + 6660/14 + 6660/14 ADD 1). Toto nařízení bylo přijato v návaznosti 
na dohodu s Evropským parlamentem dosaženou v prvním čtení. 

OBEC0É ZÁLEŽITOSTI 

Snížené sazby spotřební daně na rum a likéry pocházející z Madeiry a Azorských ostrovů 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se Portugalsko opravňuje nadále až do 30. června 2014 používat 
snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně na Madeiře a na 
likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně na Azorech (6940/14). 

Cílem tohoto opatření je vyrovnat znevýhodnění při hospodářské soutěži, s nimiž se potýkají 
destilované alkoholické nápoje vyráběné na Madeiře a Azorách v důsledku vyšších nákladů na 
výrobu a uvádění těchto výrobků na trh, vyvolaných zvláštní strukturální sociální a hospodářskou 
situací těchto dvou regionů, které patří mezi nejvzdálenější regiony. Platnost stávajícího oprávnění 
používat snížené sazby spotřební daně skončila dne 31. prosince 2013. 

                                                 
1 Delegace UK hlasovala proti. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00129.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06665-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00110.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06666-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00130.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06667-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00123.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06660.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06660-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06940.cs14.pdf
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Osvobození od daně a snížení daně na produkty z Mayotte 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se Franice opravňuje, aby až do 30. června 2014 uplatňovala 
osvobození od námořní daně („octroi de mer“) u některých produktů vyráběných místně na ostrově 
Mayotte (6965/14). 

Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2014, tedy ode dne, kdy se ostrov Mayotte stal 
nejvzdálenějším regionem. 

ZAHRA0IČ0Í VĚCI 

Rada pro spolupráci EU-Uzbekistán 

Rada přijala postoj, který má EU zaujmout na 11. zasedání Rady pro spolupráci EU-Uzbekistán, 
které se má konat dne 18. března v Bruselu. 

ZDRAVÍ 

Program EU v oblasti zdraví na období 2014–2020* 

Rada v návaznosti na listopadovou dohodu s Evropským parlamentem v prvním čtení přijala1 
nařízení, kterým se zavádí program EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 (PE-CO9S 105/13 + 
6917/14 ADD 1). 

Cílem nového programu je podpora inovací v oblasti zdravotní péče, zvýšení udržitelnosti 
zdravotních systémů, zlepšení zdraví obyvatelstva EU a jeho ochrana před přeshraničními 
zdravotními hrozbami. Program bude mít k dispozici 449,4 milionu EUR (v běžných cenách). 

Podrobnější informace viz 16161/13. 

                                                 
1 Maďarská delegace se zdržela hlasování. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06965.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00105.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06917-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st16/st16161.en13.pdf
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TELEKOMU0IKACE 

Transevropské telekomunikační sítě* 

Rada přijala nařízení, kterým se stanoví hlavní směry pro zavedení a interoperabilitu projektů 
v rámci telekomunikační infrastruktury společného zájmu v oblasti transevropských sítí (PE-CO9S 
116/13; prohlášení: 6911/14 ADD 1). 

Toto nařízení uvádí kritéria způsobilosti opatření pro finanční pomoc EU z Nástroje pro propojení 
Evropy a stanoví priority financování. Vztahuje se na projekty v oblasti infrastruktur digitálních 
služeb a širokopásmových sítí splňující obecný cíl přispívat k hospodářskému růstu v souladu se 
strategií Evropa 2020 i další podmínky. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskové zprávě 7380/14. 

DOPRAVA 

Transevropské dopravní sítě – nové orientační mapy pro sousední země 

Rada rozhodla nebránit tomu, aby vstoupilo v platnost nařízení Komise, kterým se mění příloha III 
nařízení č. 1315/2013 o hlavních směrech pro rozvoj transevropské dopravní sítě a kterým se tato 
příloha doplňuje o nové orientační mapy (5528/14 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3). 

Příloha III hlavních směrů obsahuje orientační mapy pro některé sousední země, s nimiž EU úzce 
spolupracuje v otázkách dopravy. Pro doplnění map dalších sousedních zemí je možné přijímat akty 
v přenesené pravomoci. Návrh nařízení se týká map pro Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Moldavsko, 
Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. Doplnění orientačních map umožní, aby byla spolupráce EU 
s dotčenými zeměmi, a zejména finanční podpora, lépe cílena. 

Návrh nařízení je aktem v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Nyní může vstoupit v platnost, nevznese-li proti němu námitku Evropský parlament. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00116.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/pe00/pe00116.cs13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st06/st06911-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st07/st07380.en14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st05/st05528.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st05/st05528-ad01.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st05/st05528-ad02.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st05/st05528-ad03.cs14.pdf
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POTRAVI0OVÉ PRÁVO 

Maximální limity kadmia 

Rada rozhodla nebránit Komisi v přijetí nařízení, kterým se mění nařízení č. 1881/2006, pokud jde 
o maximální limity kadmia v potravinách (5675/14). 

Návrh nařízení je předmětem regulativního postupu s kontrolou. Komise jej nyní může přijmout, 
pokud vůči tomu Evropský parlament nevznese námitky. 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Obchod se zemědělskými produkty se Švýcarskem a Lichtenštejnskem 

Rada rozhodla o postoji, který má EU zaujmout v rámci Smíšeného výboru pro zemědělství, pokud 
jde o označení původu a zeměpisná označení (5991/14). 

Smíšený výbor je odpovědný za správu dohody o obchodu se zemědělskými produkty, která 
vstoupila v platnost v červnu roku 2002. Pro správu přílohy dohody týkající chráněných označení 
původu (CHOP) a chráněných zeměpisných označení (CHZO) byla zřízena zvláštní pracovní 
skupina. V roce 2011 uzavřely EU a Švýcarsko dohodu o ochraně označení původu a zeměpisných 
označení, kterou se výše uvedená dohoda mění. V důsledku toho je třeba, aby byl změněn mandát 
pracovní skupiny pro CHOP a CHZO. 

Rada rovněž rozhodla o postoji, který má EU zaujmout ke změně přílohy dodatkové dohody se 
Švýcarskem a Lichtenštejnskem (5994/14). 

Dodatkovou dohodou se působnost dohody mezi EU a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými 
produkty, která vstoupila v platnost v září roku 2007, rozšiřuje na Lichtenštejnsko. Změna přílohy 
se týká aktualizace kontaktních údajů příslušného lichtenštejnského vládního úřadu a doplnění 
jednoho CHZO pro Lichtenštejnsko. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st05/st05675.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st05/st05991.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st05/st05994.cs14.pdf
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RYBOLOV 

Evropský rybářský fond – zvýšení míry spolufinancování u členských států vystavených 
finančnímu tlaku 

Rada přijala změnu nařízení č. 1198/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního 
řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena 
závažnými obtížemi. Toto nařízení bylo přijato v návaznosti na dohodu s Evropským parlamentem 
dosaženou v prvním čtení (PE-CO9S 28/14). 

Cílem změny je zajistit správné využívání programů Evropského rybářského fondu v členských 
státech, jejichž finanční zdroje jsou vystaveny tlaku. K dnešnímu dni obdrželo finanční pomoc 
sedm zemí, které se s Komisí dohodly na makroekonomickém ozdravném programu. Jedná se 
o Kypr, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko a Irsko, přestože na Maďarsko, 
Rumunsko a Lotyšsko se již ozdravný program nevztahuje. 

Uvedené nařízení Komisi umožňuje zvýšit těmto zemím platby v rámci spolufinancování po dobu 
uplatňování podpůrných mechanismů, tak aby mohly pokračovat v provádění programů rybářské 
politiky a uvolňovat prostředky na projekty. Tato ustanovení nicméně nemají dopad na rozpočet 
EU, neboť celková výše finančních prostředků přidělených na období 2007–2013 se nemění. 

JME0OVÁ0Í 

Výbor regionů 

Rada jmenovala paní Megan FEARONOVOU, pana Andrewa LEWERA, paní Jill 
SHORTLANDOVOU a pana Harveye SIGGSE (Spojené království) členy Výboru regionů na 
zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015 (7066/14). 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/pe00/pe00028.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st07/st07066.cs14.pdf

