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Hlavní výsledky zasedání Rady 

V rámci příprav na červnové zasedání Evropské rady přijala Rada závěry k nové strategii EU 
pro zaměstnanost a růst pod názvem Evropa 2020, jakož i návrh směrů hospodářských politik, 
kterými je třeba se řídit podle nové strategie. 

Rada posoudila pokrok dosažený Estonskem při plnění kritérií hospodářské a měnové unie s cílem 
umožnit Estonsku, aby k 1. lednu 2011 přijalo euro jako svou měnu. Návrh za tímto účelem bude 
předložen Evropské radě na jejím červnovém zasedání. 

Rada schválila návrh nařízení, jehož cílem je posílit pravidla pro kvalitu a spolehlivost statistických 
údajů používaných k určení číselných údajů týkajících se schodku a dluhu členských států v rámci 
postupu EU při nadměrném schodku  

S ohledem na hodnocení v polovině období schválila Rada návrh změny mandátu Evropské 
investiční banky pro poskytování půjček na projekty mimo EU. Rada se dohodla na zahájení 
jednání s Evropským parlamentem s cílem schválit nový mandát v prvním čtení. 

Schválila návrh nařízení, jehož cílem je umožnit členským státům zvýšit úsilí při boji proti 
podvodům v oblasti DPH, zejména vytvořením Eurofiscu, sítě národních odborníků pro odhalování 
nových případů přeshraničních podvodů v oblasti DPH a pro boj proti nim. 

Rada přijala závěry o důchodech, zabývající se tím, jak mohou veřejné politiky nejlépe zajistit 
udržitelné, přístupné a odpovídající důchodové příjmy. 

Rovněž přijala závěry o zavedení kodexu chování EU týkající se škodlivé daňové soutěže a vyzvala 
Komisi, aby zahájila dialog s Lichtenštejnskem a Švýcarskem o plnění zásad a kritérií stanovených 
v tomto kodexu. 

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 

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

institucionální reformy 

Bulharsko: 
Anna MICHAJLOVA náměstkyně ministra financí 

Česká republika: 
Eduard JANOTA ministr financí 

Dánsko: 
Claus HJORT FREDERIKSEN ministr financí 

Německo: 
Jörg ASMUSSEN státní tajemník, ministerstvo financí 

Estonsko: 
Jürgen LIGI ministr financí 

Irsko: 
Brian LENIHAN ministr financí 

Řecko: 
George PAPACONSTANTINOU ministr financí 

Španělsko: 
Elena SALGADOVÁ druhá místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství 

a financí 
José Manuel CAMPA státní tajemník pro hospodářství 

Francie: 
Christine LAGARDEOVÁ ministryně hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti 

Itálie: 
Giulio TREMONTI ministr hospodářství a financí 

Kypr: 
Charilaos STAVRAKIS ministr financí 

Lotyšsko:  
Einars REPŠE ministr financí 

Litva: 
Ingrida ŠIMONYTö ministryně financí 

Lucembursko: 
Luc FRIEDEN ministr financí 

Maďarsko: 
Gyorgy MATOLCSY ministr hospodářství 

Malta: 
Tonio FENECH ministr financí, hospodářství a investic 

Nizozemsko: 
Jan Kees de JAGER ministr financí 

Rakousko: 
Josef PRÖLL vicekancléř a spolkový ministr financí 

Polsko: 
Jan VINCENT-ROSTOWSKI ministr financí 

Portugalsko: 
Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS státní ministr, ministr financí 

Rumunsko: 
Alexandru NAZARE státní tajemník, ministerstvo financí 

Slovinsko: 
Franc KRIŽANIČ ministr financí 
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Slovensko: 
Peter KAŽIMÍR státní tajemník, ministerstvo financí 

Finsko: 
Jyrki KATAINEN místopředseda vlády, ministr financí 

Švédsko: 
Anders BORG ministr financí 

Spojené království: 
Mark HOBAN ministr financí 

 

Komise: 
Olli REHN člen Komise 
Michel BARNIER člen Komise 

 

Další účastníci: 
Jean-Claude TRICHET prezident Evropské centrální banky 
Philippe MAYSTADT prezident Evropské investiční banky 
Thomas WIESER předseda Hospodářského a finančního výboru 
Lorenzo CODOGNO předseda Výboru pro hospodářskou politiku 



 8.VI.2010 

 
10689/10 7 

 CS 

PROJEDNÁVANÉ BODY 

ROZŠÍŘENÍ EUROZÓNY – ESTONSKO 

Rada vzala na vědomí: 

– zprávy Komise a Evropské centrální banky o plnění konvergenčních kritérií hospodářské 
a měnové unie (HMU) devíti členskými státy, které nejsou členy eurozóny a na které se 
vztahuje výjimka HMU1; 

– návrh rozhodnutí Rady, jehož cílem je umožnit Estonsku, aby k 1. lednu 2011 přijalo euro 
jako svou měnu. 

Zástupci členských států, jejichž měnou je euro, přijali doporučení Radě, aby podpořila vstup 
Estonska do eurozóny, jak bylo navrženo (dokument 10258/10). Rada schválila znění dopisu, který 
má její předsedkyně zaslat Evropské radě za účelem projednání uvedené otázky na zasedání dne 
17. června. 

Očekává se, že rozhodnutí bude přijato na zasedání Rady dne 13. července. 

Rada sdílí hodnocení Komise, že Estonsko dosáhlo vysokého stupně udržitelné konvergence, 
a proto splňuje nezbytné podmínky pro přijetí eura jako své měny. Návrh Komise by s účinkem 
od 1. ledna 2011 pro Estonsko zrušil stav považovaný za výjimku. 

Euro jako svou měnu používá v současnosti šestnáct z 27 členských států EU: Belgie, Kypr, 
Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, 
Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko. Eurobankovky a euromince byly zavedeny ve dvanácti 
z těchto zemí 1. ledna 2002, ve Slovinsku 1. ledna 2007, na Kypru a Maltě 1. ledna 2008 
a na Slovensku 1. ledna 2009. 

                                                 

1 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. (Dánsko 
a Spojené království nevyjádřily přání přijmout euro.) 



 8.VI.2010 

 
10689/10 8 

 CS 

PAKT O STABILITĚ A RŮSTU – PROVÁDĚNÍ 

Kypr: program stability 

Rada přijala stanovisko k aktualizaci programu stability Kypru, požadované podle Paktu EU 
o stabilitě a růstu. 

Cílem programů stability, které jsou specificky určeny pro členské státy mající jako svou měnu 
euro, je zajištění zdravého stavu veřejných financí jako prostředku pro zlepšení předpokladů 
pro cenovou stabilitu a udržitelný růst. 

Kroky navazující na opatření pro rozpočtovou konsolidaci v některých členských státech 

V Radě proběhla výměna názorů na kroky, které mají být podniknuty v návaznosti na další opatření 
pro rozpočtovou konsolidaci přijatá Španělskem a Portugalskem, jak bylo oznámeno na zasedání 
Rady dne 18. května. 

Rada vzala na vědomí předběžné posouzení uvedených opatření provedené Komisí a dohodla se, že 
je vyhodnotí v rámci postupu EU při nadměrném schodku na svém zasedání konajícím se dne 
13. července. 

Na mimořádném zasedání konaném dne 9. května přijaly Rada a členské státy rozhodnutí 
o komplexním souboru opatření na zachování finanční stability v Evropě. V této souvislosti 
vyjádřila Rada pevné odhodlání zajistit fiskální udržitelnost a silnější hospodářský růst ve všech 
členských státech a souhlasila s tím, aby byly plány rozpočtové konsolidace a strukturálních 
reforem v odůvodněných případech urychleny. 
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PŘÍPRAVA ČERVNOVÉHO ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 

Hlavní směry hospodářské politiky 

Rada schválila zprávu týkající se návrhu hlavních směrů hospodářských politik EU a členských 
států (dokument 10262/10). 

Dohodla se, že tuto zprávu předloží ke schválení Evropské radě na zasedání konajícím se dne 
17. června. 

Návrh doporučení tvoří společně s návrhem rozhodnutí o hlavních zásadách politik zaměstnanosti 
členských států „integrované hlavní směry“ stanovící víceletý rámec pro strukturální reformy, které 
mají být provedeny v rámci nové strategie EU pro zaměstnanost a růst s názvem „Evropa 2020“. 

Na základě integrovaných hlavních směrů vypracují členské státy své národní programy reforem, 
v nichž budou podrobně rozvedena opatření, která budou přijata. Zvláštní důraz bude kladen na úsilí 
o splnění vnitrostátních cílů a na opatření k odstranění překážek, jež brzdí udržitelný růst 
na vnitrostátní úrovni. 

Evropská rada každý rok posoudí pokrok, kterého bylo dosaženo při naplňování strategie na úrovni 
EU i na úrovni členských států. Makroekonomický vývoj, strukturální rozvoj i vývoj 
konkurenceschopnosti a celková finanční stabilita budou analyzovány současně. 

Očekává se, že Rada přijme uvedená doporučení na svém zasedání konajícím se dne 13. července. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/10/st10/st10262.cs10.pdf
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Strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 – závěry Rady 

Rada přijala níže uvedené závěry a souhlasila s jejich předložením Evropské radě na jejím zasedání 
konajícím se dne 17. června. 

„Evropa 2020 

1. Evropa 2020 je nová strategie Evropské unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a zaměstnanost. Je ústředním prvkem reakce EU na nejhorší hospodářskou krizi 
od 30. let 20. století, která ohrožuje makroekonomickou a finanční stabilitu a bez trvalých 
politických opatření by mohla mít závažné důsledky na růstový potenciál evropského 
hospodářství v následujících letech. Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na okamžité 
a dlouhodobé potřeby v oblasti makroekonomické a finanční stabilizace. Poskytuje 
odpovídající rámec pro provádění strategií ukončování krátkodobé krizové podpory, 
a to včasným rušením stimulačních fiskálních opatření, opatření v oblasti reálné 
ekonomiky a podpory finančního sektoru a současným postupným zaváděním 
střednědobých a dlouhodobých strukturálních reforem na podporu růstu. Cílem strategie je 
rovněž řešit výzvy související se stárnutím populace, globalizací a změnou klimatu, obavy 
týkající se konkurenceschopnosti a makroekonomickou nerovnováhu, které hospodářské 
krizi předcházely. 

2. Ústředním bodem nové strategie je rámec pro posílenou koordinaci hospodářských politik 
členských států založený na širším dohledu nad jednotlivými zeměmi, který integrovaným 
způsobem zahrnuje veškeré relevantní makroekonomické a strukturální oblasti politiky. 
Tento posílený rámec by měl usnadnit okamžité zahájení provádění strategií ústupu 
a zaměřit se na naléhavou potřebu fiskální konsolidace, jak v krátkodobém, tak 
střednědobém časovém horizontu, a to prostřednictvím strategií rozpočtové konsolidace, 
které jsou příznivé pro růst a mají za cíl omezování výdajů, a dále by měl být kombinován 
s prováděním dlouhodobých koncepcí zaměřených na odstraňování překážek růstu. 

Cíle 

3. Rada BERE NA VĚDOMÍ pokrok dosažený při stanovování referenčních hodnot pro cíle 
EU v oblasti vzdělávání a při vytváření ukazatelů v oblasti sociálního začleňování. Hlavní 
cíle by měly být součástí integrovaných hlavních směrů. Rada ZDŮRAZŇUJE, že je třeba, 
aby tyto cíle byly v souladu s obecnými cíli strategie Evropa 2020 – růst a zaměstnanost – 
a s potřebou fiskální konsolidace. Zejména cíl EU v oblasti sociálního začleňování by měl 
zahrnovat aspekty týkající se trhu práce. 
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4. Rada rovněž KONSTATUJE, že členské státy dosáhly pokroku při určování svých 
vnitrostátních cílů, a to v návaznosti na dialog s Komisí, jehož cílem je ověřit soulad mezi 
vnitrostátními cíli a cíli EU. Rada VYBÍZÍ Komisi, aby společně s příslušnými orgány 
členských států pokračovala v práci na stanovení realistických a současně ambiciózních 
vnitrostátních cílů v rámci budoucích národních programů reforem, které budou 
odpovídajícím způsobem reagovat na zjištěné makrostrukturální překážky růstu. 
Z dostupných údajů vyplývá, že prozatímní vnitrostátní cíle se jeví jako obecně v souladu 
s cíli stanovenými na úrovni EU. 

5. Rada SE DOMNÍVÁ, že hlavní cíle by měly být vnímány jako reprezentativní obraz 
celkového pokroku na cestě k vizi Evropa 2020. Rada NAVRHUJE, aby vnitrostátní hlavní 
cíle byly v souladu s těmito zásadami: 

– Vnitrostátní cíle by měly být ambiciózní a současně realistické. Měly by odrážet 
vnitrostátní makrostrukturální překážky růstu a situaci v konkrétních zemích, a to jak 
z hlediska hospodářského rozvoje, tak z hlediska makroekonomických, sociálních, 
environmentálních a fiskálních výzev, kterým jednotlivé země čelí. 

– Členské státy nesou plnou odpovědnost za své vnitrostátní cíle a zátěž nesdílejí. Je 
nicméně zapotřebí usilovat o širokou soudržnost a soulad mezi cíli stanovenými 
pro jednotlivé členské státy i cíli na úrovni EU. Důležitou úlohu při zajišťování 
řádného dodržování celkových fiskálních omezení hraje Rada pro hospodářské 
a finanční věci. 

– Přestože není uplatňováno sdílení zátěže, o dosažení pokroku by měly usilovat 
všechny členské státy ty, u nichž jsou zaznamenány rozsáhlejší mezery, by v zásadě 
měly více přispívat k plnění souhrnného cíle a současně plně dodržovat potřebu 
fiskální konsolidace. 

– Je zapotřebí řádně zohlednit vzájemné propojení jednotlivých cílů, protože splnění 
jednoho cíle může být užitečné při plnění dalších cílů. 

– Pokrok při plnění hlavních cílů by měl být předmětem pravidelného přezkumu 
a v případě potřeby by měl být proveden přezkum v polovině období. 
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6. Rada ZDŮRAZŇUJE, že prioritu by měly mít ty politiky na úrovni EU i na úrovni 
členských států, jejichž cílem je posílit programy motivující ke splnění cílů, přičemž by 
měly být v souladu se závazky v oblasti fiskální konsolidace přijatými v rámci Paktu 
o stabilitě a růstu. Je to zvláště důležité z hlediska cíle v oblasti výše výdajů na výzkum 
a vývoj (měly by se zvýšit zejména výdaje soukromého sektoru), cíle v oblasti sociálního 
začleňování/chudoby (zvýšení zaměstnanosti, například ve skupinách populace, které jsou 
nyní ze společnosti vyloučeny, by mělo velkou měrou přispět k pokroku) a cíle v oblasti 
energetické účinnosti (uživatelé energie, kteří mají prospěch z úspor energie, by v zásadě 
měli nést dodatečné investiční náklady). 

Integrované hlavní směry 

7. Rada PŘIJÍMÁ zprávu o hlavních směrech hospodářské politiky jakožto součásti 
efektivnějších integrovaných hlavních směrů, která bude předložena Evropské radě 
na zasedání dne 17. června. Navrhované hlavní směry hospodářské politiky poskytují 
členským státům i EU odpovídající referenční rámec pro jejich hospodářské politiky. Rada 
ZDŮRAZŇUJE, že tyto hlavní směry hospodářské politiky představují právní základ 
pro doporučení jednotlivým členským státům podle čl. 121 odst. 2, a jsou proto zvláště 
důležité pro posílení koordinace hospodářské politiky EU. 

Hlavní překážky udržitelného růstu 

8. Rada OPĚTNĚ POTVRZUJE, že je důležité určit největší makrostrukturální překážky 
růstu na úrovni jednotlivých členských států a vytvořit koncepce pro jejich řešení s cílem 
zajistit odpovídající podmínky pro budoucí udržitelný a vyvážený růst a zaměstnanost. 
Rada VÍTÁ činnost, kterou v tomto ohledu vyvíjí Komise spolu s členskými státy 
a Výborem pro hospodářskou politiku a Hospodářským a finančním výborem 
a POTVRZUJE zprávu o stanovování vnitrostátních makrostrukturálních překážek růstu, 
kterou uvedené výbory vypracovaly. Členské státy se vyzývají, aby tyto návrhy zohlednily 
při určování překážek ve svých národních programech reforem. 

9. Řešení těchto překážek vyžaduje vytvoření odpovídajících střednědobých a dlouhodobých 
rámcových podmínek na makrostrukturální úrovni za účelem vyřešení rozpočtových 
a makrofinančních problémů, jakož i vnější nevyváženosti. Bude rovněž zapotřebí politik, 
které uvolní klíčové faktory stimulující růst, jež mají dopad na makroekonomické úrovni, 
jako jsou politiky zaměřené na trh práce a trh se zbožím, jakož i politik v oblasti inovací, 
vědy a výzkumu, změny klimatu a vzdělávání. Bude důležité, aby členské státy 
vypracovaly politiky zaměřené na řešení stávajících překážek a vytvořily tím odpovídající 
podmínky pro udržitelný a vyvážený růst a zaměstnanost v budoucnu. 
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Posílená koordinace a časový harmonogram hospodářské politiky 

10. Rada VÍTÁ sdělení Komise o posilování koordinace hospodářské politiky v rámci EU jako 
celku a zvláště pak v rámci eurozóny, které obsahuje návrhy na posílení Paktu o stabilitě 
a růstu; návrhy týkající se širšího dohledu nad makroekonomickým vývojem a vývojem 
konkurenceschopnosti uvnitř eurozóny; a návrhy na integrovanější koordinaci hospodářské 
politiky v rámci EU. 

11. Rada VÍTÁ činnost pracovní skupiny zřízené předsedou Evropské rady a očekává její 
návrhy, včetně návrhů na posílenou koordinaci politik a posílení Paktu o stabilitě a růstu. 

12. Rada SE DOMNÍVÁ, že dohled v rámci strategie Evropa 2020 a Paktu o stabilitě a růstu 
by měl být organizován takto: 

– Je třeba lépe sladit předkládání zpráv v rámci programů stability a konvergenčních 
programů a v rámci národních programů reforem a současně zohlednit pokyny 
poskytnuté Evropskou radou. Všechny tyto oblasti politik by měly být integrovaným 
způsobem analyzovány. Nástroje však zůstanou zřetelně odděleny. Integrita Paktu 
o stabilitě a růstu zůstane plně zachována, stejně jako konkrétní odpovědnost Rady 
pro hospodářské a finanční věci za dohled nad jeho uplatňováním. 

– Dohled by měl být širší, důkladnější a efektivnější, měl by se více zaměřit 
na podstatu problematiky a lépe zohlednit aspekty týkající se eurozóny. 

– Dohled by měl poskytovat podklady důležité pro vytváření politik na úrovni 
členských států a zajišťovat celkovou soudržnost na úrovni EU a eurozóny jako 
celku. Těmito aspekty se bude výše uvedená pracovní skupina ještě zabývat. 

– Časový harmonogram předkládání zpráv a politických pokynů by měl zohlednit 
skutečnost, že členské státy se potřebují dostatečně připravit, měl by stanovit co 
nejvhodnější termín pro hodnocení vnitrostátních fiskálních politik a současně 
respektovat úlohu národních parlamentů. 

– Je zapotřebí v plném rozsahu využít vzájemné propojení a doplňkovost mezi 
politikami na úrovni EU a vnitrostátními politikami. 

– Je třeba zamezit veškerému zdvojování procesů a minimalizovat zátěž členských 
států související s předkládáním zpráv. 
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13. Rada VYZÝVÁ Komisi, aby předložila přehled překážek na úrovni EU předpokládaných 
v rámci hlavních iniciativ a uvedla, jak může tématický pilíř přispět k doporučením 
týkajícím se politik a určeným členským státům. Komise by v této souvislosti 
a po konzultaci s členskými státy měla zajistit, aby byly pro tento účel zavedeny 
odpovídající rámce pro hodnocení.“ 

Opatření na posílení finanční regulace 

Rada schválila zprávu Evropské radě pro její zasedání dne 17. června, která se týká pokroku 
dosaženého při posilování finanční regulace v reakci na krizi na světových finančních trzích. 

Rovněž vzala na vědomí: 

– informace předsednictví o probíhajících jednáních s Evropským parlamentem v této 
oblasti, zejména o reformě rámce EU pro dohled nad finančními službami a o návrhu 
pravidel EU pro subjekty zabývající se správou alternativních investičních fondů, jako 
například hedgeových fondů a fondů soukromého kapitálu; 

– informace Komise ohledně jejího pracovního programu v oblasti finančních služeb, včetně 
sdělení o možném zřízení fondů za účelem řádného řešení v případě úpadku finančních 
institucí. 

Strategie ústupu od angažovanosti státu v ekonomice: rozpočtová opatření 

Rada schválila zprávu Evropské radě pro její zasedání dne 17. června týkající se pokroku 
dosaženého v rozvíjení strategie ústupu od angažovanosti státu v ekonomice v zájmu odbourání 
rozpočtových stimulačních opatření přijatých v reakci na hospodářskou krizi (dokument 10251/10). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/10/st10/st10251.cs10.pdf
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Příprava summitu skupiny G-20 v Torontu 

Rada se dohodla, že na zasedání Evropské rady konajícím se 17. června předloží mandát za účelem 
přípravy na summit skupiny G-20, který se bude konat v Torontu ve dnech 26. a 27. června. 

Torontský summit se zaměří na oživení po světové hospodářské a finanční krizi a na plnění závazků 
z předcházejících summitů G-20 a bude dále budovat základy pro udržitelný a vyvážený růst. 

Skupina G-20 byla založena v roce 1999 po asijské finanční krizi z roku 1997 a v jejím rámci se až 
do roku 2008 konala každoroční zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank. Vedoucí 
představitelé G-20 se poprvé setkali ve Washingtonu v listopadu roku 2008, aby navrhli 
koordinovanou reakci na světovou hospodářskou krizi. V dubnu a září 2009 následovaly summity 
v Londýně a Pittsburghu, na nichž byla skupina G-20 označena za vrcholné fórum pro mezinárodní 
hospodářskou spolupráci. 

V průběhu uvedených tří summitů se vedoucí představitelé G-20 dohodli na opatřeních k obnovení 
důvěry v ekonomiku a k posílení finanční regulace. Rovněž se zavázali k reformě mezinárodních 
finančních institucí, k podpoře obchodu a k boji proti protekcionismu. 
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JINÉ ZÁLEŽITOSTI 

- Pracovní skupina pro správu ekonomických záležitostí 

Rada vzala na vědomí pokrok dosažený v činnosti pracovní skupiny, kterou vede předseda 
Evropské rady, Herman Van Rompuy, v zájmu posílení správy ekonomických záležitostí v EU. 
Rada vyjádřila podporu činnosti této pracovní skupiny, zejména pokud jde o posílení rozpočtové 
kázně v rámci Paktu o stabilitě a růstu, rozšíření makroekonomického dohledu, zajištění účinných 
mechanismů pro řízení krizí a zlepšení předpisů a koordinace v oblasti správy ekonomických 
záležitostí. 
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JEDNÁNÍ V RÁMCI ZASEDÁNÍ RADY 

V rámci zasedání Rady se konala tato jednání: 

- Euroskupina 

Ministři členských států eurozóny se zúčastnili zasedání Euroskupiny konaného dne 7. června. 

- Pracovní skupina pro správu ekonomických záležitostí 

V rámci pracovní večeře pořádané dne 7. června se ministři zúčastnili jednání Pracovní skupiny 
pro správu ekonomických záležitostí, které vedl předseda Evropské rady, Herman Van Rompuy. 

- Výroční zasedání Rady guvernérů EIB 

Jakožto guvernéři Evropské investiční banky se ministři sešli na výročním zasedání guvernérů EIB. 

* * * 

V rámci pracovního oběda ministři projednali hospodářskou situaci. 
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OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY 

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI 

Postup při nadměrném schodku – statistika 

Rada se dohodla na obecném přístupu k návrhu nařízení, jehož účelem je posílit pravidla 
pro statistické údaje, které se používají v rámci postupu EU při nadměrném schodku. 

Cílem tohoto nástroje je umožnit Komisi a členským státům efektivněji spolupracovat při zvyšování 
kvality a spolehlivosti statistických údajů, které se používají při určování úrovně schodku veřejných 
financí a veřejného dluhu. 

Nařízení bude přijato na některém z příštích zasedání Rady, jakmile vydá Evropský parlament své 
stanovisko. 

Podrobnosti viz tisková zpráva 10728/10. 

Evropská investiční banka – mandát pro poskytování úvěrů třetím zemím 

Rada se dohodla na obecném přístupu k návrhu rozhodnutí, jehož cílem je upravit stávající mandát 
Evropské investiční banky pro poskytování úvěrů se zárukou z rozpočtu EU na projekty mimo EU. 

Jde o opatření navazující na hodnocení v polovině období, týkající se uplatňování mandátu EIB 
pro poskytování úvěrů třetím zemím v období 2007 až 2013. 

Rada požádala předsednictví, aby na základě jejího obecného přístupu zahájilo jednání 
s Evropským parlamentem s cílem přijmout rozhodnutí v prvním čtení. 

Podrobnosti viz tisková zpráva 10720/10. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114984.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114985.pdf
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Důchody – závěry Rady 

Rada přijala tyto závěry: 

„Rada VÍTÁ společnou průběžnou zprávu Výboru pro hospodářskou politiku a Výboru pro sociální 
ochranu o důchodech a ZNOVU ZDŮRAZŇUJE odhodlání k dosažení společných cílů, kterými 
jsou udržitelné a úměrné důchody, a k provádění strategie řešení hospodářských a rozpočtových 
dopadů stárnutí obyvatelstva, která zahrnuje tři oblasti: 

– snižování dluhu rychlejším tempem; 

– zvyšování zaměstnanosti a produktivity; a 

– reformování důchodového systému a systémů zdravotní péče a dlouhodobé péče. 

Rada ZDŮRAZŇUJE nutnost dalších opatření pro zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti veřejných 
financí a tím i základů pro trvalé zajištění přiměřených důchodů. 

Rada OČEKÁVÁ závěrečnou společnou zprávu o důchodech koncem roku 2010. Tato zpráva 
stanoví hlavní politické úkoly na obecné úrovni i na úrovni jednotlivých členských států a předloží 
náležitá doporučení v zájmu poskytování náležitých informací pro politická rozhodnutí, zajišťující 
přiměřené a udržitelné důchody v Evropě.“ 

Podvody v oblasti DPH – přeshraniční spolupráce – síť Eurofisc 

Rada dosáhla politické dohody o návrhu nařízení, jehož cílem je umožnit členským státům posílit 
úsilí v oblasti boje proti podvodům, pokud jde o daň z přidané hodnoty (DPH). 

Návrh nařízení zřizuje Eurofisc, síť národních úředníků zaměřenou na odhalování nových případů 
přeshraničních podvodů v oblasti DPH a na boj s nimi. 

Nařízení bude přijato bez rozpravy na některém z nadcházejících zasedání Rady, jakmile bude 
příslušné znění finalizováno. 

Podrobnosti viz tisková zpráva 10730/10. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114983.pdf
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Škodlivá daňová soutěž – kodex chování – závěry Rady 

Rada přijala tyto závěry: 

„Pokud jde o kodex chování, Rada: 

– vítá pokrok dosažený Skupinou pro kodex chování (zdanění podniků) během španělského 
předsednictví, uvedený v její zprávě (dokument 10033/10 FISC 47); 

– vyzývá skupinu, aby i nadále monitorovala závazek nezavádět nová daňová opatření 
a postupné odstraňování stávajících opatření a pokračovala v činnosti v rámci souboru 
pracovních úkolů schváleného Radou ve složení pro hospodářské a finanční věci dne 
5. prosince 2008 (dokument 16410/08 FISC 174); 

– vyzývá Komisi, aby v zájmu usnadnění práce skupiny při prosazování přijetí zásad kodexu 
chování v třetích zemích zahájila dialog s Lichtenštejnskem a se Švýcarskem o uplatňování 
zásad a kritérií kodexu a podala pracovní skupině pro kodex chování zprávu do konce 
belgického předsednictví; 

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

Systémy přímého zdanění – koordinace opatření v rámci boje proti zneužívání 

Rada přijala usnesení o koordinaci daňových politik členských států, pokud jde o opatření v rámci 
boje proti zneužívání. 

Usnesení je uvedeno v dokumentu 10597/10. 

ZAHRANIČNÍ VĚCI 

EU-Černá Hora – jednací řád Rady stabilizace a přidružení 

Rada přijala rozhodnutí o postoji EU, který se má zaujmout v Radě stabilizace a přidružení 
EU-Černá Hora k jejímu jednacímu řádu. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/10/st10/st10597.cs10.pdf
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SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA 

EULEX Kosovo - prodloužení mise 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu 
((EULEX Kosovo) prodlužuje o dobu dvou let do 14. června 2012. 

Toto rozhodnutí podtrhuje pevný závazek EU, pokud jde o Kosovo, a zejména právní stát, 
a evropskou perspektivu Kosova. 

EULEX Kosovo je nejrozsáhlejší civilní misí, která dosud byla v rámci společné bezpečnostní 
a obranné politiky EU zahájena. 

Cílem mise je v partnerství s kosovskými institucemi napomáhat místním orgánům a donucovacím 
orgánům při úsilí o dosažení udržitelnosti a odpovědnosti. Mise bude dále rozvíjet a posilovat 
nezávislý mnohonárodnostní justiční systém, jakož i mnohonárodnostní policejní a celní orgány, 
a zajistí, aby tyto orgány nepodléhaly politickému vměšování a dodržovaly mezinárodně uznávané 
normy a evropské osvědčené postupy. Mise bude v plné spolupráci s ostatními programy pomoci 
EU plnit svůj mandát prostřednictvím monitorování, odborného vedení a poradenství, přičemž si 
ponechá určité výkonné pravomoci. 

Mise EULEX Kosovo byla zřízena dne 4. února 2008 společnou akcí 2008/124/SZBP a měla 
skončit dne 14. června 2010. Plné počáteční schopnosti dosáhla mise v prosinci roku 2008 a plné 
operační schopnosti v dubnu roku 2009. Mise plní svůj mandát v celém Kosovu. 

Další informace o misi EULEX Kosovo naleznete na stránkách http://www.eulex-kosovo.eu 

Videozáznamy: tvnewsroom.consilium.europa.eu 

ROZVOJOVÁ POLITIKA 

Regionální hospodářská integrace ve východní a západní Africe – zvláštní zpráva – závěry 
Rady 

Rada přijala závěry uvedené v dokumentu 9952/10. 

 

 

http://www.eulex-kosovo.eu/en/front/
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/10/st09/st09952.cs10.pdf

