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Hlavní výsledky zasedání Rady 

Rada projednala návrhy týkající se bankovního dohledu, které jsou klíčovým prvkem obecnějšího 
plánu na vytvoření bankovní unie. Dohodla se, že se před prosincovou Evropskou radou sejde na 
mimořádném zasedání, aby dosáhla dohody, která by umožnila zahájení jednání s Evropským 
parlamentem s cílem schválit příslušná znění do konce roku. 

%ávrhy se týkají vytvoření „jednotného mechanismu dohledu“ pro dohled na úvěrovými institucemi, 
jímž se svěřují úkoly v oblasti dohledu Evropské centrální bance a upravují pravidla hlasování 
Evropského orgánu pro bankovnictví. 

Rada byla informována o dohodě s Parlamentem ohledně změn pravidel týkajících se ratingových 
agentur. 

Cílem nových pravidel je omezit nadměrné spoléhání na ratingové agentury, zvýšit transparentnost 
a zmírnit střety zájmů v tomto sektoru. 

Rada souhlasila s úpravou opatření k fiskální konsolidaci vyžadovaných od Řecka a s ohledem na 
dohodu řecké vlády s trojkou mezinárodních věřitelů poskytla Řecku další dva roky na odstranění 
nadměrného schodku. 

Rada dále rozhodla o ukončení postupu při nadměrném schodku s Maltou. 

Rada rovněž schválila: 

– zprávu Evropské radě týkající se daňových otázek; 

– zprávu Evropské radě o koordinaci daňových politik v rámci Paktu euro plus; 

– pololetní zprávu o práci odvedené v rámci skupiny pro kodex chování týkající se zdanění 
podniků. 
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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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ÚČAST�ÍCI 
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Steven VANACKERE místopředseda vlády a ministr financí a udržitelného 

rozvoje, odpovědný za veřejnou službu 

Bulharsko: 
Dimiter CANČEV stálý zástupce 

Česká republika: 
Miroslav KALOUSEK ministr financí 

Dánsko: 
Margrethe VESTAGEROVÁ ministryně hospodářství a vnitra 

�ěmecko: 
Wolfgang SCHÄUBLE spolkový ministr financí 
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Jürgen LIGI ministr financí 

Irsko: 
Rory MONTGOMERY stálý zástupce 

Řecko: 
Ioannis STOURNARAS ministr financí 

Španělsko: 
Luis DE GUINDOS JURADO ministr hospodářství a konkurenceschopnosti 

Francie: 
Pierre MOSCOVICI ministr hospodářství a financí  

Itálie: 
Vittorio GRILLI ministr hospodářství a financí 

Kypr: 
Vassos SHIARLY ministr financí 

Lotyšsko: 
Andris VILKS ministr financí 

Litva: 
Raimundas KAROBLIS stálý zástupce 

Lucembursko: 
Luc FRIEDEN ministr financí 

Maďarsko: 
György MATOLCSY ministr národního hospodářství 

Malta: 
Tonio FENECH ministr financí, hospodářství a investic 

�izozemsko: 
Jeroen DIJSSELBLOEM 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: 
Vazil Hudák státní tajemník ministerstva financí 

Finsko: 
Jutta URPILAINENOVÁ místopředsedkyně vlády, ministryně financí 

Švédsko: 
Anders BORG ministr financí 

Spojené království: 
Greg CLARK finanční tajemník státní pokladny 

 

Komise: 
Olli REHN místopředseda 
Michel BARNIER člen 
Algirdas ŠEMETA člen 

 

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

 

Vláda přistupujícího státu byla zastoupena takto: 

Chorvatsko: 
Vladimir DROBNJAK stálý zástupce 
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PROJED�ÁVA�É BODY 

Bankovní dohled 

V Radě proběhla politická rozprava o návrzích, jejichž cílem je v rámci obecnějšího plánu na 
vytvoření bankovní unie zavést jednotný mechanismus dohledu nad úvěrovými institucemi. 

Rada se shodla na tom, že se před zasedáním Evropské rady konaném ve dnech 13. a 14. prosince 
sejde na mimořádném zasedání, aby dosáhla dohody, která by umožnila zahájení jednání 
s Evropským parlamentem s cílem schválit znění do konce roku. 

Návrhy se týkají dvou nařízení: jedním se Evropské centrální bance svěřují úkoly v oblasti dohledu 
a druhým se mění nařízení č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví1. Jednotný 
mechanismus dohledu je jedním z klíčových prvků bankovní unie, která počítá rovněž s vytvořením 
společného orgánu pro řešení problémů bank a společného systému pojištění vkladů. 

Na říjnovém zasedání Evropské rady bylo rozhodnuto, že dohody o legislativním rámci stanoveném 
v obou uvedených nařízeních má být dosaženo do 1. ledna 2013 a že práce související s praktickým 
provedením tohoto rámce se uskuteční v průběhu roku 2013 (viz závěry, EUCO 156/12, zejména 
body 6 až 10). 

Hlavy států a předsedové vlád zemí eurozóny v červnu uvedli, že jakmile bude jednotný 
mechanismus dohledu vytvořen, mohl by Evropský mechanismus stability, který v současnosti ke 
kapitalizaci bank přispívá prostřednictvím státních pokladen členských států, mít možnost 
rekapitalizovat banky v eurozóně přímo. Díky tomu bude možné prolomit bludný kruh mezi 
bankami a státy, který je nejvýraznějším znakem dluhové krize v Evropě. 

Návrh nařízení o ECB je založen na čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie a Rada toto 
nařízení po konzultaci s Evropským parlamentem a ECB musí přijmout jednomyslně. Návrh 
nařízení o změně EBA je založen na článku 114 SFEU a Rada toto nařízení po dohodě 
s Parlamentem musí přijmout kvalifikovanou většinou. 

                                                 

1 Dokumenty 13682/12 a 13683/12. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st00/st00156.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st13/st13682.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st13/st13683.cs12.pdf
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Kapitálové požadavky na banky 

Rada byla informována o pokroku v jednáních s Evropským parlamentem ohledně dvou návrhů – 
tzv. balíčku „CRD 4“ –, jimiž se mění pravidla EU pro kapitálové požadavky na banky a investiční 
podniky (16677/12). 

Potvrdila svůj závazek dosáhnout dohody s Parlamentem do konce roku. 

Smyslem těchto dvou návrhů je pozměnit a nahradit stávající směrnice o kapitálových požadavcích1 
dvěma novými legislativními nástroji: nařízením stanovujícím obezřetnostní požadavky, jež musí 
instituce dodržovat, a směrnicí upravující přístup k činnostem v oblasti přijímání vkladů. 

Jejich cílem je mimo jiné začlenit do práva EU dohodu „Basel III“, kterou uzavřel Basilejský výbor 
pro bankovní dohled a v listopadu roku 2010 potvrdili vedoucí představitelé skupiny G20. 

Od té doby, co se Rada dne 15. května dohodla na obecném přístupu, proběhla s Parlamentem na 
téma balíčku CDR 4 řada politických a technických trialogů. Další politické trialogy jsou plánovány 
na 11. a 13. prosince ve Štrasburku. 

Nařízení je založeno na článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie a směrnice na čl. 53 odst. 1 
této smlouvy; Rada je po dohodě s Parlamentem musí přijmout kvalifikovanou většinou. 

                                                 

1 Směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16677.en12.pdf
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Správa ekonomických záležitostí – balíček dvou legislativních aktů („two-pack“) 

Rada projednala pokrok v jednáních s Evropským parlamentem o obou návrzích nařízení, jejichž 
cílem je zlepšit správu ekonomických záležitostí v eurozóně. 

Rada konstatovala, že dohoda s Parlamentem se blíží, a požádala Výbor stálých zástupců, aby 
dohodu dokončil, jakmile budou jednání uzavřena. 

Tento balíček dvou legislativních návrhů („two-pack“) obsahuje: 

– nařízení o posíleném sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů členských 
států eurozóny, zejména pak těch, vůči nimž je veden postup při nadměrném 
schodku; 

– nařízení o posíleném dohledu nad členskými státy eurozóny, které čelí vážným 
finančním potížím nebo žádají o finanční pomoc. 

Komise tyto návrhy předložila v listopadu roku 2011, v návaznosti na přijetí úvodního balíčku šesti 
legislativních návrhů („six-pack“) týkajících se správy ekonomických záležitostí1. 

Podle těchto dvou nařízení: 

– by členské státy měly povinnost předkládat každoročně nejpozději do 15. října Radě 
a Komisi návrh svých rozpočtových plánů. Na členské státy, vůči nimž je veden postup při 
nadměrném schodku, by se vztahovalo důkladnější sledování, aby mohla Komise lépe 
posoudit, zda existuje riziko, že stanovená lhůta pro nápravu nadměrného schodku nebude 
dodržena; 

– by ještě přísněji než členské státy, vůči nimž je veden postup při nadměrném schodku, byly 
sledovány členské státy, které čelí vážným potížím v souvislosti s finanční stabilitou nebo 
kterým byla preventivně poskytnuta finanční pomoc. 

Rada se dohodla na obecném přístupu k uvedených návrhům v únoru. Parlament se na svém 
vyjednávacím postoji dohodl dne 4. července, přičemž v návrzích provedl významné změny. 
Jednání mezi Radou a Parlamentem byla zahájena dne 11. července 2011. 

Nařízení jsou založena na článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie a Rada je po dohodě 
s Parlamentem musí přijmout kvalifikovanou většinou 17 členských států eurozóny. 

                                                 

1 Tisková zpráva 16446/11. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16446.en11.pdf
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Makroekonomické nerovnováhy: zpráva mechanismu varování 

Rada vzala na vědomí druhou zprávu mechanismu varování, kterou prezentovala Komise a která 
představuje východisko ročního postupu při makroekonomické nerovnováze (16671/12). 

Rada požádala Výbor pro hospodářskou politiku a Hospodářský a finanční výbor, aby se 
zohledněním vyjádřených názorů vypracovaly návrh závěrů pro zasedání, které se bude konat dne 
22. ledna. 

Komise ve své zprávě na základě srovnávacího přehledu ukazatelů1 vyhodnotila, které členské státy 
mohou vykazovat nerovnováhu a u kterých je důvod k hloubkovému přezkumu. 

Doporučila hloubkový přezkum situace ve 14 členských státech, což je o dva více než v loňském 
roce. Jsou to: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Malta, 
Nizozemsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Spojené království2. 

Jedná se o druhou výroční zprávu o uplatňování nařízení č. 1176/11 o prevenci a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy. Toto nařízení patří do balíčku šesti právních aktů týkajících se 
správy ekonomických záležitostí přijatých v listopadu loňského roku v zájmu zajištění hladšího 
fungování měnové unie EU. Zavádí možnost ukládat pokuty členským státům eurozóny, o nichž se 
zjistí, že vykazují „nadměrnou nerovnováhu“ a které opakovaně neplní doporučení. 

                                                 

1 Saldo běžného účtu; čistá investiční pozice vůči zahraničí; podíl na vývozních trzích; 
nominální jednotkové náklady na pracovní sílu; reálné směnné kurzy; vývoj nezaměstnanosti; 
zadlužení soukromého sektoru; tok úvěrů v soukromém sektoru; ceny nemovitostí; zadlužení 
sektoru vládních institucí. 

2 Zpráva se nezabývá makroekonomickými nerovnováhami zemí, na které se vztahuje 
makroekonomický ozdravný program – Řecko, Irsko, Portugalsko a Rumunsko –, neboť ty již 
pod posíleným ekonomickým dohledem jsou. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16671.cs12.pdf
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Roční analýza růstu 

Rada vzala na vědomí roční analýzu růstu, kterou představila Komise a v níž jsou zdůrazněny 
hlavní závěry pro rok 2013 (16669/12 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3). 

Požádala Výbor pro hospodářskou politiku a Hospodářský a finanční výbor, aby se zohledněním 
vyjádřených názorů vypracovaly návrh závěrů pro její zasedání, které se bude konat dne 12. února. 

Analýza Komise nastiňuje prioritní opatření, která mají členské státy přijmout v zájmu zajištění lépe 
koordinovaných a účinnějších politik na podporu udržitelného hospodářského růstu. 

Podle této analýzy se hospodářství EU začíná pomalu zotavovat. Komise se domnívá, že pro 
znovunastolení důvěry a návrat k růstu je zásadní, aby členské státy udržely dynamiku reforem, 
a doporučuje zaměřit se na stejných pět priorit, které byly identifikovány v loňské analýze, tedy na: 

– další diferencovanou fiskální konsolidaci podporující růst; 

– obnovu běžného poskytování úvěrů ekonomice; 

– podporu růstu a konkurenceschopnosti; 

– řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize; 

– modernizaci veřejné správy. 

Roční analýza růstu je východiskem pro evropský semestr, který zahrnuje souběžné sledování 
fiskálních a hospodářských politik a politik zaměstnanosti členských států, jež je prováděno 
každoročně po dobu šesti měsíců. 

Evropský semestr byl poprvé uspořádán v roce 2011 jako součást reformy správy ekonomických 
záležitostí s cílem zajistit hladší fungování měnové unie EU. 

V březnu Evropská rada posoudí provádění doporučení vypracovaných pro jednotlivé státy v rámci 
evropského semestru v roce 2012 a poskytne pokyny pro rok 2013. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16669.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16669-ad01.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16669-ad02.cs12.pdf


 4.XII.2012 

 
17131/1/12 REV 1 12 

 CS 

Hospodářská a měnová unie 

Rada vzala na vědomí sdělení, v němž Komise předkládá návrh dalšího rozvoje hospodářské 
a měnové unie (16988/12). 

Předseda Evropské rady rovněž pracuje na konečné zprávě a harmonogramu dalšího rozvoje 
hospodářské a měnové unie, kterou má Evropské radě předložit na zasedání ve dnech 
13. a 14. prosince. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16988.cs12.pdf
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Postup při nadměrném schodku – Řecko 

Rada se dohodla na opatřeních, jimiž se v návaznosti na dohodu řecké vlády s trojkou 
mezinárodních věřitelů1poskytují Řecku další dva roky na odstranění nadměrného schodku. 

Přijala rozhodnutí upravující opatření k fiskální konsolidaci vyžadovaná od Řecka v rámci postupu 
EU při nadměrném schodku podle rozhodnutí 2011/734/EU. 

Rozhodnutí zmírňuje původně stanovený roční postup korekce a vyžaduje, aby Řecko snížilo 
schodek veřejných financí pod referenční hodnotu 3 % HDP v roce 2016 místo roku 2014. 

Dohoda mezi Řeckem a trojkou, kterou schválila Euroskupina dne 26. listopadu, umožní vyplacení 
další tranše finanční pomoci Řecku v rámci druhého ekonomického ozdravného programu. 
Upřesňuje podmínky této pomoci, které budou shrnuty v revidovaném memorandu o porozumění 
a které jménem členských států eurozóny podepíše Komise. 

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě 17219/12. 

                                                 

1 Komise, MMF a Evropská centrální banka. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134028.pdf
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Daň z finančních transakcí 

Rada projednala poslední vývoj situace ohledně zavedení daně z finančních transakcí v některých 
členských státech na základě postupu „posílené spolupráce“. 

Výbor stálých zástupců rozhodl dne 30. listopadu o zaslání dopisu Evropskému parlamentu, v němž 
žádá o jeho souhlas s návrhem rozhodnutí, kterým by byla posílená spolupráce povolena. 

Jakmile Parlament udělí souhlas, bude Rada na znění dále pracovat a zohlední rovněž připomínky 
delegací. 

Komise v říjnu předložila návrh rozhodnutí Rady, kterým by se Belgii, Německu, Estonsku, Řecku, 
Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku, Portugalsku, Slovinsku a Slovensku povolilo zavést daň 
z finančních transakcí prostřednictvím posílené spolupráce (15390/12)1. 

Pokrok v této záležitosti shrnuje zpráva týkající se daňových otázek, která bude předložena 
Evropské radě (16327/12). 

Rozhodnutí, které je založeno na čl. 329 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, přijímá Rada 
kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Následně by byl přijat 
legislativní akt, jež by definoval podstatu posílené spolupráce, přičemž jeho přijetí vyžaduje 
jednomyslnou dohodu všech zúčastněných členských států. 

Komise v roce 2011 navrhla směrnici, jejímž cílem bylo zavedení daně z finančních transakcí v celé 
EU2, avšak jednání v Radě v červnu a červenci letošního roku ukázala, že tento návrh nemá 
dostatečnou podporu. V září a říjnu uvedených jedenáct členských států písemně požádalo Komisi 
o předložení návrhu na posílenou spolupráci s tím, aby oblast působnosti a cíl daně z finančních 
transakcí vycházely z původního návrhu Komise. 

V tomto návrhu byla stanovena minimální harmonizovaná sazba daně ve výši 0,1 % u transakcí, 
které se týkají všech druhů finančních nástrojů s výjimkou derivátů (se sazbou ve výši 0,01 %). 
Cílem bylo zajistit, aby finanční sektor, který mnozí považují za nedostatečně zdaněný, spravedlivě 
přispíval k daňovým příjmům, a současně vytvořit demotivující nástroje, které by odrazovaly od 
nadměrně rizikových transakcí. 

                                                 

1 Požadavky týkající se posílené spolupráce jsou stanoveny v článku 20 Smlouvy o Evropské 
unii a v článcích 326 až 334 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je třeba, aby bylo 
stanoveno, že cílů této spolupráce nelze dosáhnout v přiměřené lhůtě Unií jako celkem. 
Posílené spolupráce se musí účastnit nejméně devět členských států a tato spolupráce musí 
být nadále otevřena všem ostatním členským státům, které se chtějí připojit. 

2 Dokument 14942/11. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st15/st15390.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16327.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st14/st14942.cs11.pdf
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Podvody v oblasti DPH – mechanismus rychlé reakce 

Rada uspořádala politickou rozpravu o návrhu směrnice, která má umožnit přijetí okamžitých 
opatření v případě nenadálých a rozsáhlých podvodů v oblasti DPH (tzv. mechanismus rychlé 
reakce)1. 

Rozprava se soustředila na to, zda mají být prováděcí pravomoci v rámci této směrnice svěřeny 
Komisi či Radě. 

Rada požádala Výbor stálých zástupců, aby dohlédl na další práci na tomto návrhu, prozkoumal obě 
varianty, a umožnil jí tak co nejdříve dosáhnout dohody. 

Fungování podvodů se rychle vyvíjí a vyvstávají situace, jako jsou například kolotočové podvody, 
vyžadující rychlou reakci. Dosud se takové případy řešily změnami stávající směrnice o DPH 
(2006/112/ES) nebo jednotlivými výjimkami udělovanými v rámci této směrnice členským státům, 
jež vyžadují návrh Komise a jednomyslné rozhodnutí Rady, což je proces, který může trvat 
i několik měsíců. 

Návrh Komise má urychlit postup pro povolení členským státům, aby se odchýlily od ustanovení 
směrnice o DPH tím, že stanoví prováděcí pravomoci, které budou svěřeny Komisi v rámci 
tzv. mechanismu rychlé reakce. 

Směrnici, která je založena na článku 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, musí Rada po 
konzultaci Evropského parlamentu přijmout jednomyslně. 

                                                 

1 Dokument 13027/12. 
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Udělení absolutoria za rozpočet EU – Výroční zpráva Účetního dvora 

Rada vzala na vědomí výroční zprávu Účetního dvora o řízení souhrnného rozpočtu EU, kterou 
předložil Vitor Caldeira, předseda Účetního dvora1. 

Zpráva za rok 2011 obsahuje bezvýhradné prohlášení o věrohodnosti účetnictví, avšak stejně jako 
v minulých letech obsahuje výhrady k velké části uskutečněných operací v řadě oblastí politiky 
včetně zemědělství, politiky soudržnosti a výzkumu. 

Rada vyjádřila politování nad tím, že prohlášení o věrohodnosti obsahuje výhrady v tak důležitých 
oblastech politiky. Vyzvala všechny, kteří se na řízení rozpočtu EU podílejí, aby i nadále vyvíjeli 
úsilí o zlepšení kontrol a zjištěné nedostatky řešili. 

Rada požádala Výbor stálých zástupců, aby zprávu Účetního dvora posoudil a dohlédl na 
vypracování doporučení Evropskému parlamentu o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za 
plnění rozpočtu na rok 2011. 

Očekává se, že Rada uvedené doporučení přijme na zasedání konajícím se dne 12. února. 

                                                 

1 Úř. věst. C 344, 12.11.2012, s. 1. 
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Jiné záležitosti 

- Ratingové agentury 

Předsednictví Radu informovalo o politické dohodě dosažené s Evropským parlamentem o návrzích 
na změnu pravidel EU týkajících se ratingových agentur. 

Cílem návrhu směrnice a nařízení je omezit nadměrné spoléhání investorů na ratingové agentury, 
zmírnit střety zájmů a zvýšit transparentnost a konkurenci. Znění budou předložena Parlamentu 
a Radě ke schválení a přijetí. 

- Postup při nadměrném schodku 

Komise Radu informovala o dopadech své podzimní hospodářské prognózy na fiskální dohled, 
konkrétně pokud jde o několik členských států, vůči nimž je veden postup při nadměrném schodku. 

- Rozpočet EU na rok 2013 

Rozpočtový výbor Parlamentu informoval Radu o rozhodnutí doporučit, aby Parlament na 
prosincovém plenárním zasedání schválil beze změn souhrnnou dohodu o rozpočtu EU na rok 2013 
uzavřenou dne 29. listopadu. 

Výbor stálých zástupců souhrnnou dohodu potvrdil dne 30. listopadu. 
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Jednání při zasedání Rady 

Při zasedání Rady se konala tato jednání: 

- -eformální jednání s Komisí a Evropským parlamentem 

Dne 3. prosince uspořádalo současné a dvě nadcházející předsednictví neformální jednání s Komisí 
a delegací z Evropského parlamentu. Předmětem jednání byla správa ekonomických záležitostí, 
kapitálové požadavky na banky a ozdravný hospodářský program Řecka. 

- Euroskupina 

Ministři členských států eurozóny se zúčastnili zasedání Euroskupiny konaného dne 3. prosince. 

- Jednání v rámci pracovní snídaně 

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

* 

* * 

Na pracovním obědě ministři projednali zprávu o reformě struktury bankovního odvětví EU, kterou 
předložil guvernér finské centrální banky a předseda skupiny odborníků Erkki Liikanen. 
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OSTAT�Í SCHVÁLE�É BODY 

HOSPODÁŘSKÉ A FI-A-Č-Í VĚCI 

Postup při nadměrném schodku: Malta 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se ukončuje postup při nadměrném schodku s Maltou, a potvrdila, 
že Malta schodek snížila pod 3 % HDP, což je referenční hodnota EU pro státní dluh. 

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě 17221/12. 

Reforma Evropského úřadu pro boj proti podvodům 

Rada schválila politickou dohodu dosaženou s Evropským parlamentem ohledně reformy 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům, jejímž cílem je posílit kapacitu tohoto úřadu při boji 
proti podvodům (12735/12 ADD 1). 

OLAF byl založen v roce 1999, aby posílil boj proti podvodům, korupci a jakékoli další nelegální 
činnosti poškozující finanční zájmy EU. 

Mezi hlavní cíle reformy patří zvýšení účinnosti vyšetřování OLAFu, posílení spolupráce mezi 
tímto úřadem a příslušnými orgány členských států a třetích zemí a zvýšení odpovědnosti OLAFu. 

Podrobnosti naleznete v dokumentu 16922/12. 

Pravidla uplatňování finančních pravidel platných pro rozpočet EU 

Rada rozhodla nebránit nařízení Komise o prováděcích pravidlech k nařízení č. 966/2012, kterým se 
stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (15656/12 + COR 1).  

Nařízení Komise je aktem v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU. 
Jelikož tedy Rada vyjádřila souhlas, může tento akt vstoupit v platnost, nevznese-li k němu 
Evropský parlament námitku. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134024.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st12/st12735-ad01.cs12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134002.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st15/st15656.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st15/st15656-co01.cs12.pdf
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Kodex chování (zdanění podniků) – závěry Rady 

Rada přijala tyto závěry: 

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

– vítá pokrok dosažený Skupinou pro kodex chování během kyperského předsednictví 
uvedený ve zprávě této skupiny (16488/12 FISC 173); 

– 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 pokračovala v jednáních se Švýcarskem, jak je uvedeno ve zprávě 
skupiny, a aby skupinu o pokroku pravidelně informovala; 

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

Společné fórum EU pro vnitropodnikové oceňování – závěry Rady 

Rada přijala závěry týkající se společného fóra EU pro vnitropodnikové oceňování ve znění 
uvedeném v dokumentu 16380/12. 

Indexy spotřebitelských cen 

Rada se rozhodla nebránit Komisi v přijetí nařízení, kterým se mění nařízení č. 2214/96 
o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (dokumenty 15497/12 a 16649/12). 

Rovněž rozhodla nebránit Komisi v přijetí nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
č. 2494/95 (dokumenty 15496/12 a 16659/12). 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134025.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st15/st15497.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16649.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st15/st15496.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16659.cs12.pdf
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DA-Ě 

Zdanění energie: aktuální stav 

Rada potvrdila zprávu (dokument 16595/12) odrážející aktuální stav jednání a sestavování návrhů 
týkajících se budoucí práce na směrnici, která by stávající směrnici o zdanění energie přiblížila 
cílům EU v oblasti energetiky a změny klimatu. 

Kyperské předsednictví předložilo čtyři kompromisní návrhy, z nichž poslední dne 12. listopadu. 
Rada vyzvala nadcházející irské předsednictví, aby v práci pokračovalo a vycházelo z nejnovějšího 
kompromisního znění. 

Výjimka z DPH – Polsko 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se Polsku odchylně od článku 287 směrnice 2006/112/ES povoluje, 
aby nadále poskytovalo osvobození od DPH osobám povinným k dani, jejichž roční obrat 
nepřesahuje ekvivalent částky 30 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni přistoupení 
Polska k EU. 

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2015. 

Zpráva Paktu euro plus o zdanění 

Ministři financí členských států účastnících se Paktu euro plus potvrdili zprávu o pokroku ohledně 
koordinace daňových politik. 

Uvítali záměr předsednictví věnovat i nadále zvláštní pozornost tomu, jakým způsobem může 
daňová politika podpořit koordinaci hospodářských politik a přispět ke konsolidaci veřejných 
financí a růstu. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st16/st16595.cs12.pdf
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Zpráva Evropské radě týkající se daňových otázek 

Rada potvrdila zprávu Evropské radě týkající se daňových otázek.  

Zpráva popisuje aktuální stav klíčových legislativních návrhů, jako je 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 dohodách o zdanění příjmů z úspor se třetími 
zeměmi. Obsahuje rovněž podrobné informace o jednáních v Radě zaměřených na způsoby zlepšení 
boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům, a to i ve vztahu ke třetím zemím. 

 


