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Hlavní výsledky zasedání Rady 

Rada se dohodla na revizi směrnice o správní spolupráci, která rozšiřuje oblast působnosti 
automatické výměny informací mezi správci daně, aby mohli lépe bojovat proti daňovým únikům 
a aby se zlepšil výběr daní. 

Rada přijala závěry o „opatřeních na podporu investic v Evropě“ jako jeden z klíčových prvků 
úsilí EU zaměřeného na podporu konkurenceschopnosti a růstu. 

Vyzvala Komisi, aby provedla analýzu možných způsobů zlepšení podnikatelského prostředí 
v Evropě a přitom se zaměřila zejména na klíčovou vazbu mezi investicemi a prováděním 
strukturálních reforem. 

Uvítala vytvoření pracovní skupiny, jíž společně předsedají Evropská investiční banka a Komise. 
Do této skupiny jsou zapojeny všechny členské státy a jejím úkolem je prozkoumat hlavní překážky 
a nedostatky bránící investicím a navrhnout praktická řešení pro jejich odstranění. 

Tato pracovní skupina určí potenciálně proveditelné investiční projekty, které by mohly být 
realizovány v krátkodobém a střednědobém horizontu. Vytvoří tak základ pro důvěryhodný 
a transparentní seznam projektů na podporu konkurenceschopnosti a růstového potenciálu EU ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu. 

Rada dále poukázala na to, že je důležité přijmout inovativní finanční a institucionální mechanismy 
s cílem posílit stimulující úlohu EIB, a obecně zdůraznila, že je třeba zvýšit účinnost aktivit EIB. 

EIB a Komise podají v prosinci zprávu o činnosti v těchto oblastech.  
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 � 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: 
Johan VAN OVERTVELDT ministr financí 

Bulharsko: 
Dimiter CANČEV stálý zástupce 

Česká republika: 
Andrej BABIŠ místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 

Dánsko: 
Morten ØSTERGAARD ministr pro daně 

�ěmecko: 
Wolfgang SCHÄUBLE spolkový ministr financí 

Estonsko: 
Jürgen LIGI ministr financí 

Irsko: 
Declan KELLEHER stálý zástupce 

Řecko: 
Gikas HARDOUVELIS ministr financí 

Španělsko: 
Luis DE GUINDOS JURADO ministr hospodářství a konkurenceschopnosti 

Francie: 
Michel SAPIN ministr financí a veřejných rozpočtů 

Chorvatsko: 
Igor RAĐENOVIĆ náměstek ministra financí 

Itálie: 
Pier Carlo PADOAN ministr hospodářství a financí 

Kypr: 
Kornelios KORNELIOU stálý zástupce 

Lotyšsko: 
Ilze JUHANSONEOVÁ stálá zástupkyně 

Litva: 
Rimantas ŠADŽIUS ministr financí 

Lucembursko: 
Pierre GRAMEGNA ministr financí 

Maďarsko: 
Gábor ORBÁN státní tajemník, ministerstvo národního hospodářství 

Malta: 
Edward SCICLUNA ministr financí 

�izozemsko: 
Jeroen DIJSSELBLOEM ministr financí 

Rakousko: 
Hans Jörg SCHELLING spolkový ministr financí 

Polsko: 
Mateusz SZCZUREK ministr financí 

Portugalsko: 
Isabel CASTELO BRANCOVÁ státní tajemnice pro státní pokladnu 

Rumunsko: 
Ioana-Maria PETRESCUOVÁ ministryně veřejných financí 

Slovinsko: 
Dušan MRAMOR ministr financí 
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Slovensko: 
Peter KAŽIMÍR místopředseda vlády a ministr financí 

Finsko: 
Antti RINNE ministr financí 

Švédsko: 
Magdalena ANDERSSONOVÁ ministryně financí 

Spojené království: 
David GAUKE tajemník ministerstva financí 

Komise: 
Michel BARNIER místopředseda Komise 
Jyrki KATAINEN místopředseda Komise 
Algirdas ŠEMETA člen Komise 
Jacek DOMINIK člen Komise 

 

Ostatní účastníci: 
Frank MOSS generální ředitel Evropské centrální banky 
Werner HOYER prezident Evropské investiční banky 
Thomas WIESER předseda Hospodářského a finančního výboru 
Jens GRANLUND předseda Výboru pro hospodářskou politiku 
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PROJED�ÁVA�É BODY 

OPATŘE�Í �A PODPORU I�VESTIC 

Rada jednala o opatřeních na podporu investic v rámci úsilí EU zaměřeného na podporu 
konkurenceschopnosti a růstu. 

Evropská investiční banka a Komise podaly zprávu o vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem je 
určit projekty a provést analýzu překážek investic v Evropě. 

Rada přijala tyto závěry: 

„Rada 

1. UZNÁVÁ, že navzdory významnému strukturálnímu úsilí členských států a výraznému 
zlepšení podmínek na finančním trhu zaostává současný makroekonomický vývoj za 
očekáváním, neboť v řadě evropských zemí zůstává růst HDP nízký a míra nezaměstnanosti 
je trvale velmi vysoká; ZDŮRAZŇUJE, že je naléhavě nutné provést další opatření na 
posílení konkurenceschopnosti a růstového potenciálu Evropy, a zlepšit tak vyhlídky na 
hospodářský růst v budoucnu; PŘIPOMÍNÁ závěry Evropské rady ze dne 27. června 2014 
o strategické agendě, která je výrazně zaměřena na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, jakož i výzvu Evropské rady ze dne 30. srpna k rychlému pokroku 
v provádění těchto orientačních směrů a k zahájení práce na těchto otázkách bez zbytečného 
odkladu; 

2. SDÍLÍ obavy v souvislosti s poklesem veřejných i soukromých investic v EU, ke kterému 
došlo od vypuknutí finanční krize, a ZDŮRAZŇUJE, že jej lze přičítat mnoha různým 
faktorům, mimo jiné nedostatečné agregátní poptávce v některých členských státech, obecné 
makroekonomické nejistotě, nízké míře využití kapacit, snižování zadluženosti veřejného 
i soukromého sektoru, k němuž dochází v souvislosti s přísnějšími pravidly pro finanční 
instituce, jakož i institucionálním překážkám a strukturálním překážkám bránícím investicím, 
zaměstnanosti a růstu; 

3. s ohledem na tyto skutečnosti ZDŮRAZŇUJE, že zlepšení podmínek pro veřejné i soukromé 
investice je ústředním prvkem opatření přijímaných na úrovni EU v zájmu podpory růstového 
potenciálu a poptávky; ZDŮRAZŇUJE, že investiční politiky stojí na strategické křižovatce, 
kde je možné dosáhnout součinnosti s využitím různých politických nástrojů. Zásadní význam 
pro účinné fungování příslušných politik mají důvěryhodnost reforem a důvěra v hospodářské 
vyhlídky. Investice jsou navíc často přeshraniční povahy, a mají tak pozitivní regionální 
i celoevropský přesah; 

4. VÍTÁ oznámení nově zvoleného předsedy Jeana-Clauda Junckera, že v průběhu prvních tří 
měsíců svého funkčního období předloží iniciativu týkající se investic; 

5. UZNÁVÁ, že je zapotřebí vysoké míry ambicí a širokého záběru činnosti v několika 
tematických oblastech vyplývajících z jednání ministrů, a VÍTÁ práci Komise a EIB, v úzké 
spolupráci s členskými státy, na konkrétních opatřeních, jejichž cílem je usnadnit investice 
a odhalit související překážky; 
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6. jako klíčovou podmínku pro podporu investic ZDŮRAZŇUJE zejména vazbu se 
strukturálními reformami a význam určení, podpory a provádění reforem podporujících 
investice, aby bylo v celé Evropě vytvořeno prostředí podporující podnikání, a to za plného 
využití doporučení pro jednotlivé země; UZNÁVÁ robustní synergie mezi investicemi 
a agendou jednotného trhu a potřebu využívat tyto synergie v plném rozsahu; VÍTÁ práci 
Komise, jejímž cílem je provést v celé EU analýzu klíčových podmínek pro investice, jako 
jsou efektivní veřejná správa a trh práce, a to na základě svých hodnocení v rámci evropského 
semestru; 

7. ZDŮRAZŇUJE, že složení veřejných výdajů by mělo být lépe orientováno na růst, zejména 
při podpoře investic; v souladu s Paktem o stabilitě a růstu UZNÁVÁ, že udržitelné veřejné 
finance hrají významnou úlohu při poskytování pozitivního klimatu pro investice; 
ZDŮRAZŇUJE, že kvalita veřejných výdajů v oblastech, jako jsou výzkum a inovace, má pro 
investiční klima zásadní význam; 

8. v souladu se sdělením Komise o dlouhodobém financování evropské ekonomiky UZNÁVÁ, 
že je důležité podporovat regulační rámec více podporující dlouhodobé investice a budovat 
vyváženější finanční systém i tím, že se zpřístupní alternativní zdroje financování; 

9. jako nedílnou součást balíčku opatření v této souvislosti ZDŮRAZŇUJE potřebu posoudit 
opatření zahrnující revitalizaci trhu pro jednoduché a transparentní sekuritizace, prohlubování 
tržních nástrojů financování, zejména pro malé a střední podniky, jakož i podporu 
diverzifikace finančního systému EU prostřednictvím posíleného přístupu na kapitálové trhy; 

10. VÍTÁ zřízení pracovní skupiny pod vedením EIB a Komise a se zapojením členských států, 
jejímž úkolem je pracovat na konkrétních opatřeních na podporu investic. Tato skupina určí 
potenciálně životaschopné investiční projekty evropského významu, které by mohly být 
realizovány v krátkodobém a střednědobém horizontu, a vytvoří základ pro důvěryhodný 
a transparentní seznam projektů na podporu konkurenceschopnosti a růstového potenciálu EU 
ve střednědobém až dlouhodobém horizontu; 

11. SOUHLASÍ S TÍM, že v zájmu posílení konkurenceschopnosti a růstového potenciálu Unie je 
třeba se zaměřit na klíčová odvětví s přidanou hodnotou EU, zejména na odvětví výzkumu 
a inovací, digitální ekonomiku, energetickou a dopravní infrastrukturu, sociální infrastrukturu 
a životní prostředí, včetně činnosti malých a středních podniků a společností se střední tržní 
kapitalizací, v souladu s politickými směry, které oznámila nová Komise, čímž se přispěje 
k úplnému dotvoření jednotného trhu; 

12. VÍTÁ skutečnost, že tato pracovní skupina vypracuje přehled hlavních investičních trendů 
a potřeb investic v těchto odvětvích, provede analýzu hlavních překážek a nedostatků 
bránících investicím a navrhne praktická řešení pro odstranění těchto překážek a nedostatků; 

13. VYZÝVÁ Komisi, aby zvážila možnosti více posílit zaměření rozpočtu EU na produktivní 
a prorůstové investice a plně využila potenciálu své úlohy katalyzátoru, zvážila posílení svých 
programů technické pomoci, zvážila začlenění mechanismů v oblasti správy a mechanismů 
provádění do dalších společných iniciativ s EIB a vycházela ze stávajících iniciativ, jako jsou 
například projektové dluhopisy, na základě jejich nadcházejícího hodnocení; 
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14. POUKAZUJE NA TO, že je důležité přijmout inovativní finanční a institucionální 
mechanismy s cílem posílit stimulující úlohu EIB, včetně posílených finančních partnerství 
mezi EIB a vnitrostátními bankami poskytujícími podporu, jako je například vytvoření 
společné evropské platformy pro investice a dalších způsobů mobilizace soukromého 
kapitálu; 

15. ZDŮRAZŇUJE, že je třeba zvýšit účinnost aktivit Evropské investiční banky, mimo jiné 
plným využitím její schopnosti nést riziko, za účelem podpory evropských investic do 
klíčových odvětví a posílení konkurenceschopnosti a růstového potenciálu, a rozšířit 
působnost jejích nástrojů financování, a nadále překlenovat mezery na trhu vyplývající 
z finanční roztříštěnosti a zachovávat pevné finanční postavení EIB; ZDŮRAZŇUJE, že je 
třeba zvážit všechny možnosti a iniciativy pro rozšíření zdrojů pro investování, včetně 
mobilizování zdrojů EIB, soukromého kapitálu a využití stávajících položek rozpočtu EU; 

16. VÍTÁ skutečnost, že EIB a Komise podají na prosincovém zasedání Rady Ecofin zprávu 
o činnosti ve výše uvedených oblastech.“ 
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VÝZKUM A I�OVACE JAKO ZDROJE RŮSTU 

Rada vzala na vědomí sdělení Komise o výzkumu a inovacích jako zdroji růstu v budoucnu. 

Uvedené sdělení obsahuje návrhy týkající se toho, jakým způsobem lépe využívat potenciál 
výzkumu a inovací coby motorů hospodářského růstu (10897/14). 

Rada ve složení pro konkurenceschopnost by měla na svém zasedání konajícím se ve dnech 
4. a 5. prosince přijmout závěry na toto téma. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st10/st10897.cs14.pdf
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ČI��OSTI �AVAZUJÍCÍ �A MEZI�ÁROD�Í ZASEDÁ�Í TÝKAJÍCÍ SE FI�A�CÍ 

Rada vzala na vědomí výsledek zasedání věnovaných mezinárodním finančním záležitostem, jež se 
konala ve dnech 9. až 12. října ve Washingtonu, a to konkrétně: 

– zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20; 

– zasedání MMF a Skupiny Světové banky. 

Vzala rovněž na vědomí výsledek ministerského zasedání skupiny G20, které se konalo ve dnech 
19. až 21. září v Cairns. 
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ŘEŠE�Í KRIZÍ BA�K – PŘÍSPĚVKY BA�K 

Komise podala Radě aktuální informace o přípravě prováděcích právních předpisů týkajících se 
příspěvků bank do fondů pro řešení krizí, které byly podle nových pravidel EU vytvořeny. 

V Radě se uskutečnila výměna názorů. 

Banky budou muset do fondů pro řešení krizí, které byly vytvořeny podle směrnice o ozdravných 
postupech a řešení krize bank a podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí, odvádět 
roční příspěvky. Příspěvky budou vypočteny na základě závazků bank (bez započtení kapitálu 
a pojištěných vkladů) a budou upraveny o riziko. 

Komise má v nejbližší době přijmout akt v přenesené pravomoci podle čl. 103 odst. 7 směrnice 
a návrh prováděcího aktu podle čl. 70 odst. 7 nařízení. 

Tyto dva akty určí způsob, jakým se příspěvky bank vypočítají. Zejména upřesní, jak se zohledňuje 
riziko a jaký by měl být poměr mezi paušálním příspěvkem (který musejí odvádět všechny banky 
úměrně své velikosti) a příspěvkem upraveným o riziko. 

Akt v přenesené pravomoci vstoupí v platnost, pokud Evropský parlament a Rada do tří měsíců 
nevznesou námitky. Oba orgány mohou tuto lhůtu prodloužit o další tři měsíce. Akt však může 
vstoupit v platnost dříve, pokud oba orgány uvedou, že námitky nevznesou. 

Prováděcí akt přijme Rada na základě návrhu Komise. 

Komise potvrdila, že práce na obou aktech dokončí do konce října. V současnosti ještě vede 
s členskými státy a s Evropským parlamentem konzultace, které mají zajistit, že akt v přenesené 
pravomoci může po přijetí urychleně vstoupit v platnost. 

Směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank byla přijata dne 6. května. Její provedení do 
vnitrostátního práva musejí členské státy zajistit do 31. prosince 20141. Nařízení bylo přijato dne 
14. července a použije se ode dne 1. ledna 20162. 

                                                 
1 Viz tisková zpráva 9510/14. 
2 Viz tisková zpráva 11814/14. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st09/st09510.en14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st11/st11814.en14.pdf
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BOJ PROTI DAŇOVÝM Ú�IKŮM – AUTOMATICKÁ VÝMĚ�A I�FORMACÍ 

Rada se dohodla na návrhu směrnice, kterou se rozšiřuje povinná automatická výměna informací 
mezi správci daně, jež jimž umožní lépe bojovat proti daňovým únikům a zlepšit efektivnost výběru 
daní. 

Na základě návrhu se automatická výměna informací vztahuje na úroky, dividendy a další příjmy, 
jakož i na zůstatky na účtech a výnosy z prodeje finančních aktiv. Návrh tak pozměňuje směrnici 
2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti přímých daní. 

Jeho cílem je napravit situace, kdy se daňoví poplatníci snaží skrýt kapitál nebo majetek, z něhož 
má být odvedena daň. Neoznámené a nezdaněné příjmy značně snižují potenciální daňové příjmy 
členských států. Přeshraniční daňové podvody a daňové úniky se tak dostaly do středu pozornosti 
v EU i v celosvětovém měřítku. 

Automatická výměna informací představuje významný prostředek pro posílení efektivnosti 
a účinnosti výběru daní a účelem nové směrnice je dosáhnout tohoto cíle. 

Znění bude bez další rozpravy přijato na některém z nadcházejících zasedání Rady. 

Podrobnější informace viz tisková zpráva 14185/14. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145103.pdf
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ZDA�Ě�Í E�ERGIE 

Rada vedla rozpravu o návrhu na změnu struktury zdanění energetických produktů a elektřiny 
v souladu s politickými cíli EU v oblasti energetiky a změny klimatu. 

Předsednictví předložilo kompromisní návrh a vysvětlující poznámku (dokument 13814/14), 
v nichž jsou uvedeny klíčové otázky, mimo jiné: 

– navrhované minimální sazby; 

– zacházení s biopalivy; 

– daňové zacházení se zařízeními, na něž se rovněž vztahuje systém EU pro obchodování 
s emisemi. 

S ohledem na rozdílné postoje členských států ke klíčovým otázkám zahrnutým do kompromisního 
návrhu předsednictví uvedlo, že se Rada k této otázce v budoucnosti ještě vrátí. 

Původní návrh Komise pozměňuje stávající směrnici o zdanění energie1 s cílem podpořit 
energetickou účinnost a používání produktů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Komise 
předložila svůj návrh v dubnu roku 2011 (9270/11). 

Cílem návrhu je zejména zajistit jednotné daňové zacházení se zdroji energie podle emisí CO2 
a energetického obsahu, nikoliv podle objemu. Návrh upravuje rámec pro zdanění obnovitelných 
energií. 

Stanoví rámec pro uplatňování zdanění podle CO2, který má doplnit systém EU pro obchodování 
s emisemi (EU ETS) a současně zabránit překrývání. Na základě stávající směrnice je energie 
zdaněna bez ohledu na to, zda je v konkrétním případě omezení emisí CO2 již zajištěno 
prostřednictvím EU ETS. 

Podle nové směrnice by se zdanění energie skládalo ze dvou složek: zdanění podle CO2 a obecného 
zdanění spotřeby energie. Návrh reviduje minimální úroveň zdanění, aby zohledňovala emise CO2 
a energetický obsah, a zároveň zajistila konsistentní přístup k různým zdrojům energie. Některé 
energetické produkty, zejména uhlí, jsou v současné době z hlediska daňového zacházení oproti 
jiným zvýhodněny. 

Veřejná jednání: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14949. 

                                                 
1 Směrnice 2003/96/ES. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st13/st13814.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st09/st09270.cs11.pdf
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14949
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JI�É ZÁLEŽITOSTI 

– Probíhající práce na legislativních návrzích 

Rada vzala na vědomí probíhající práce na návrzích týkajících se finančních služeb. 

– Rozpočet EU 

Komise podala Radě aktuální informace o situaci týkající se plateb v rámci rozpočtu EU. Poukázala 
na nevyřešené otázky týkající se rozpočtu na rok 2014 (návrhy opravných rozpočtů) a rozpočtu na 
rok 2015. 
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DALŠÍ ZÁLEŽITOSTI PŘI ZASEDÁ�Í RADY 

Při zasedání Rady se uskutečnila tato jednání: 

– Euroskupina 

Ministři členských států eurozóny se dne 13. října zúčastnili zasedání Euroskupiny. 

Jednali o ekonomických ozdravných programech Kypru a Řecka, hospodářské situaci a nastavení 
fiskální politiky, přípravách na příští eurosummit a o činnostech navazujících na doporučení 
eurozóny týkající se podpory investic. 

– Jednání s ministry financí ESVO 

Ministři se setkali se svými protějšky ze zemí ESVO: Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. 

Jednali o spolupráci v oblasti finančního dohledu a finanční regulace a dále o hospodářském 
výhledu v Evropě. 

Bylo dosaženo dohody ohledně začlenění nařízení EU týkajících se evropských orgánů dohledu pro 
finanční sektor do Dohody o EHP. Ministři EU a ESVO přijali společné závěry. 

– Společné prohlášení se Švýcarskem o otázkách týkajících se zdanění obchodní 
společností 

Zástupci členských států EU a Švýcarska podepsali společné prohlášení o otázkách týkajících se 
zdanění obchodních společností. 

V tomto společném prohlášení je uveden možný další postup v otázkách zdanění obchodních 
společností, které jsou předmětem společného zájmu a jsou považovány za potenciálně škodlivé. 
Společné prohlášení je vyjádřením společných zásad a společné politické vůle tyto otázky vyřešit. 
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OSTAT�Í SCHVÁLE�É BODY 

HOSPODÁŘSKÉ A FI0A0Č0Í ZÁLEŽITOSTI 

Pojištění odpovědnosti za škody: minimální úrovně 

Rada se rozhodla nevyslovit námitky proti přijetí nařízení Komise, kterým se minimální výše 
pojištění odpovědnosti za škody způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky pro 
zprostředkovatele úvěru stanoví na úrovni 460 000 EUR pro každý jednotlivý nárok a 750 000 EUR 
za kalendářní rok pro všechny nároky. 

Uvedené nařízení je aktem v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU. Akt 
tak nyní může vstoupit v platnost, nevznese-li proti němu námitku Evropský parlament. 

Daň z elektřiny – �ěmecko, Švédsko – pobřežní elektřina 

Rada přijala dvě rozhodnutí, jimiž se Německu a Švédsku v souladu s článkem 19 směrnice 
2003/96/ES povoluje nadále uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo 
plavidlům v kotvištích přístavů, za podmínky, že budou dodrženy minimální úrovně zdanění 
uvedené v článku 10. 

Tímto opatřením hodlá německá a švédská vláda podporovat širší využívání pobřežní elektřiny jako 
způsobu uspokojování potřeby elektřiny pro lodě v kotvištích přístavů, který je v porovnání se 
spalováním lodních paliv na palubě plavidel méně škodlivý pro životní prostředí. Výjimka bude 
platit v Německu od 17. července 2014 do 16. července 2020 a ve Švédsku od 26. června 2014 do 
25. června 2020. Těmito akty se prodlužují rozhodnutí, jejichž platnost skončila den před 
uvedenými novými daty použitelnosti. 

 


