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Hlavní výsledky zasedání Rady

Rada dosáhla politické dohody o používání snížených sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) 
v některých odvětvích.

Rada potvrdila podmínky účasti EU na zasedání ministrů financí a předsedů centrálních bank G-20 
konajícím se dne 14. března, na němž se připraví summit G-20 o mezinárodním systému 
finančního dohledu pořádaný v Londýně dne 2. dubna. 

Rada přijala dokument o klíčových otázkách nastiňující hlavní politické cíle, které mají být 
stanoveny v oblasti hospodářských a finančních věcí na rok 2009; přijala také zprávu o letošní 
aktualizaci doporučení EU pro jednotlivé země týkající se politik členských zemí v oblasti 
hospodářství a zaměstnanosti.

Rada rovněž přijala závěry o mezinárodním financování opatření týkajících se změny klimatu.

Všechny uvedené dokumenty budou předloženy na jarním zasedání Evropské rady, které se bude 
konat v Bruselu ve dnech 19. a 20. března.

Rada navíc posoudila řadu aktualizovaných stabilizačních a konvergenčních programů
předložených členskými státy a stanovila priority pro rozpočet EU na rok 2010.
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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

Vlády členských států a Evropská komise byly zastoupeny takto:

Belgie:
Didier REYNDERS místopředseda vlády a ministr financí

Bulharsko:
Plamen Vasilev OREŠARSKI ministr financí

Česká republika:
Miroslav KALOUSEK ministr financí
Peter CHRENKO náměstek ministra financí, odbor daňové a celní politiky

Dánsko:
Lars Løkke RASMUSSEN ministr financí

Německo:
Peer STEINBRÜCK spolkový ministr financí
Jörg ASMUSSEN státní tajemník, spolkové ministerstvo financí

Estonsko:
Raul MÄLK stálý zástupce

Irsko:
Bobby McDONAGH stálý zástupce

Řecko:
Ioannis PAPATHANASIOU ministr hospodářství a financí

Španělsko:
Pedro SOLBES MIRA druhý místopředseda vlády a ministr hospodářství 

a financí

Francie:
Christine LAGARDEOVÁ ministryně hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti

Itálie:
Giulio TREMONTI ministr hospodářství a financí

Kypr:
Charilaos STAVRAKIS ministr financí

Lotyšsko: 
Atis SLAKTERIS ministr financí

Litva:
Algirdas Gediminas ŠEMETA ministr financí

Lucembursko:
Jean-Claude JUNCKER předseda vlády, státní ministr, ministr financí
Jeannot KRECKÉ ministr hospodářství a zahraničního obchodu, ministr 

sportu

Maďarsko:
Álmos KOVÁCS státní tajemník, ministerstvo financí

Malta:
Tonio FENECH ministr financí, hospodářství a investic

Nizozemsko:
Jan Kees de JAGER státní tajemník pro finance

Rakousko:
Josef PRÖLL vicekancléř a spolkový ministr financí

Polsko:
Jan VINCENT-ROSTOWSKI ministr financí

Portugalsko:
Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS státní ministr, ministr financí
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Rumunsko:
Cosmin COMAN státní tajemník, ministerstvo financí

Slovinsko:
Franc KRIŽANIČ ministr financí

Slovensko:
Maroš ŠEFČOVIČ stálý zástupce

Finsko:
Jyrki KATAINEN místopředseda vlády, ministr financí

Švédsko:
Anders BORG ministr financí

Spojené království:
Alistair DARLING ministr financí (Chancellor of the Exchequer)

Komise:
Joaquín ALMUNIA člen Komise
László KOVÁCS člen Komise
Charlie McCREEVY člen Komise

Další účastníci:
Lucas PAPADEMOS viceprezident Evropské centrální banky
Philippe MAYSTADT prezident Evropské investiční banky
Thomas WIESER místopředseda Hospodářského a finančního výboru
Christian KASTROP předseda Výboru pro hospodářskou politiku
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PROJEDNÁVANÉ BODY

PAKT O STABILITĚ A RŮSTU

Roční aktualizace stabilizačních a konvergenčních programů členských států

Rada vydala v souladu s Paktem EU o stabilitě a růstu řadu ročních aktualizací stabilizačních 
a konvergenčních programů členských států.

Návrhy stanovisek se týkají:

– aktualizovaných programů stability předložených Německem, Řeckem, Irskem, 
Španělskem, Francií, Itálií, Lucemburskem, Maltou, Nizozemskem, Portugalskem 
a Finskem;

– aktualizovaných konvergenčních programů předložených Bulharskem, Českou republikou, 
Dánskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Polskem, Švédskem a Spojeným 
královstvím.

V rámci Paktu o stabilitě a růstu musí členské státy používající jako svou měnu euro předložit 
programy stability a ostatní členské státy musí předložit konvergenční programy. Tím by se měl 
zajistit zdravý stav veřejných financí, jako prostředek pro zlepšení předpokladů pro cenovou 
stabilitu a udržitelný růst, podporující tvorbu pracovních míst.

Stanoviska Rady je možné nalézt v těchto dokumentech: Bulharsko (7308/09), Česká republika 
(7310/09), Dánsko (7311/09), Německo (7315/09), Řecko (7316/09), Estonsko (7312/09), Irsko 
(7318/09), Španělsko (7323/09), Francie (7314/09), Itálie (7327/09), Lotyšsko (7319/09), Litva 
(7328/09), Lucembursko (7329/09), Maďarsko (7317/09), Nizozemsko (7325/09), Polsko 
(7322/09), Portugalsko (7330/09), Finsko (7313/09), Švédsko (7324/09), Malta (7320/09) a Spojené 
království (7326/09).
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PŘÍPRAVA JARNÍHO ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY

Dokument o klíčových otázkách v oblasti hospodářských a finančních věcí

Rada přijala dokument o klíčových otázkách pro předložení na jarním zasedání Evropské rady 
(19. a 20. března), nastiňující hlavní politické cíle, které mají být stanoveny pro rok 2009 v oblasti 
hospodářských a finančních věcí (Ecofin).

Dokument o klíčových otázkách je možné nalézt v dokumentu 6784/1/09 REV 1.

Dokument o klíčových otázkách se zaměřuje na tato témata:

– finanční trhy: jak stabilizovat trhy a obnovit v krátkodobém výhledu jejich fungování a jak 
v dlouhodobém výhledu vyvinout celosvětový systém finančního dohledu;

– plán evropské hospodářské obnovy: provádění plánů fiskálních stimulů;

– veřejné finance: dopady expanzivních rozpočtových politik v členských státech a jak 
zajistit udržitelné fiskální a makroekonomické politiky.

S ohledem na pokračující finanční a hospodářskou krizi se předpokládá, že Evropská rada:

– posoudí pokrok dosažený při zajišťování větší stability a lepšího dohledu a transparentnosti 
na finančních trzích a zváží další potřebná opatření, zejména s ohledem na analýzu 
a návrhy Komise, založené na doporučeních reflexní skupiny na vysoké úrovni, které 
předsedá Jacques de Larosière1;

– posoudí provádění plánu evropské hospodářské obnovy, který schválila v prosinci
loňského roku;

– znovu zdůrazní závazek členských států vrátit se co nejdříve na udržitelné rozpočtové 
pozice;

  

1 Bývalý generální ředitel Mezinárodního měnového fondu.
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– zdůrazní zvýšený význam dosahování opětovného pokroku při provádění Lisabonské 
strategie EU pro růst a zaměstnanost;

– zdůrazní odhodlání členských států zachovávat zásady jednotného trhu EU;

– schválí postoj EU ohledně summitu G-20 pořádaného v Londýně 2. dubna tohoto roku.

Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci je pouze jedním z několika složení Rady, jež 
Evropské radě přispívají dokumenty o klíčových otázkách. Z klíčových sdělení obsažených v těchto 
dokumentech bude vycházet Výbor stálých zástupců při přípravě návrhu závěrů Evropské rady.

Společná sdělení pro summit G-20

Rada potvrdila podmínky účasti EU na zasedání ministrů financí a předsedů centrálních bank G-20 
konajícím se dne 14. března, na němž se připraví summit G-20 o globální ekonomice 
a mezinárodním systému finančního dohledu pořádaný v Londýně dne 2. dubna. 

Dne 22. února se v Berlíně konalo neformální zasedání hlav států a předsedů vlád EU účastnících se 
summitu G-20. Na zasedání Evropské rady konajícím se ve dnech 19. a 20. března se mají schválit 
společná sdělení pro summit G-20. 

Na londýnském summitu se sejdou hlavy států a předsedové vlád zemí s rozvinutými a rozvíjejícími 
se ekonomikami a zástupci mezinárodních finančních institucí s cílem určit prostředky pro 
obnovení hospodářské důvěry a finanční stability. 

Tento summit bude vycházet ze summitu pořádaného ve Washingtonu dne 15. listopadu loňského 
roku, prvního zasedání G-20 pořádaného na úrovni hlav států a předsedů vlád.

Cílem bude dosažení dohody o koordinovaných opatřeních na oživení globální ekonomiky, 
reformování a zlepšení finančních systémů a o zásadách pro reformování mezinárodních finančních 
institucí, zejména Mezinárodního měnového fondu, Fóra pro finanční stabilitu a Světové banky.



10.III.2009

7048/09 (Presse 54) 9

CS

Podmínky EU se týkají těchto otázek:

– užší mezinárodní koordinace makroekonomických politik;

– celosvětové regulace finančního trhu na základě zvýšené transparentnosti a odpovědnosti;

– posílené spolupráce mezi finančními orgány ne mezinárodní úrovni;

– posílení Mezinárodního měnového fondu;

– role mezinárodních rozvojových bank při nápravě dopadů finanční a hospodářské krize, 
zejména pokud jde o nejchudší a nejzranitelnější populace.

Doporučení pro jednotlivé země

Rada schválila zprávu pro jarní zasedání Evropské rady (19. a 20. března), která se týká letošní 
aktualizace doporučení EU pro jednotlivé země týkající se politik členských zemí v oblasti 
hospodářství a zaměstnanosti.

Jakmile Evropská rada zprávu potvrdí, doporučení budou předložena k přijetí Radou.

Doporučení lze nalézt v dokumentu 6638/09.
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Snížené sazby DPH

V prosinci roku 2008 požádala Evropská rada Radu ve složení pro hospodářské a finanční věci, aby 
do března roku 2009 vyřešila otázku „možnosti pro členské státy, které si to přejí, uplatňovat 
v některých odvětvích snížené sazby DPH“.

Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci se celkovým systémem snížených sazeb DPH 
podrobně zabývala a dospěla k tomuto závěru:

– UZNÁVÁ, že snížené sazby DPH mohou mít podle okolností pozitivní i negativní 
ekonomické dopady, takže dříve, než členský stát rozhodne o využití možnosti uplatňovat 
snížené sazby DPH, by měla být vždy zvážena účinnější alternativní řešení;

– DOSÁHLA POLITICKÉ DOHODY o tom, že

· všechny členské státy by měly mít možnost prostřednictvím změny směrnice 
2006/112/ES trvale uplatňovat snížené sazby DPH v případě:

1) aniž je dotčena PŘÍLOHA III směrnice 2006/112/ES, služeb uvedených v příloze IV 
směrnice 2006/112/ES:

– drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu 
(včetně spravování a přešívání);

– čištění oken a úklid v domácnostech;

– domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, 
nemocné nebo postižené osoby);

– holičství a kadeřnictví;

– renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, 
které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby;
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2) restauračních služeb;

3) knih na jakémkoli fyzickém médiu;

· Portugalsku se povoluje uplatňovat sníženou sazbu DPH na mýtné na mostech 
v lisabonské oblasti a Kypru se povoluje uplatňovat sníženou sazbu DPH na láhve se 
zkapalněným ropným plynem (LPG)

· a že všechny ostatní položky uvedené v návrhu Komise z roku 2008 nejsou způsobilé 
pro sníženou sazbu DPH;

– v souladu s výsledkem relevantních ekonomických studií hodnotících dopad snížených 
sazeb DPH z environmentálních důvodů BERE NA VĚDOMÍ, že uplatnění sazeb DPH 
jako nástroje pro dosažení cílů politiky v oblasti životního prostředí je relevantní pouze 
v určitém rozsahu;

– BERE NA VĚDOMÍ záměr Komise předložit návrh, aby se o dva roky prodloužila 
odchylka pro Spojené království týkající se mechanismu přenesení daňové povinnosti, 
a OZNAMUJE svou podporu tohoto prodloužení; 

– VYZÝVÁ Komisi, aby před tím, než dne 31. prosince 2010 skončí přechodné období 
Malty týkající se zachování její nulové sazby DPH namísto snížené 5% sazby na dodávky 
potravin a farmaceutických výrobků, předložila odpovídající návrh na prodloužení 
platnosti tohoto ustanovení do přijetí definitivních ustanovení podle článku 402 směrnice 
2006/112/ES, a OZNAMUJE svou podporu takovému prodloužení.
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Mezinárodní financování opatření týkajících se změny klimatu

Rada uspořádala výměnu názorů o mezinárodním financování opatření týkajících se změny klimatu
s ohledem na jarní zasedání Evropské Rady (19. a 20. března).

Rada přijala níže uvedené závěry pro předložení na zasedání Evropské rady, přičemž poslední 
odstavec (v hranatých závorkách) ponechává otevřený ke zvážení ze strany Evropské rady.

„Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) PŘIPOMÍNÁ závěry ze zasedání 
Evropské rady konaného ve dnech 19. a 20. června 2008, v nichž byl formulován požadavek na 
vypracování komplexní strategie týkající se finančních aspektů změny klimatu, a vítá sdělení 
Komise nazvané „Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani“.

Rada (ECOFIN) OPĚTOVNĚ POTVRZUJE odhodlání EU dosáhnout v Kodani v prosinci 
roku 2009 globální a komplexní dohody o klimatu. Obecným cílem této dohody by mělo být 
omezení růstu celosvětové teploty na méně než 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí. Rada (ECOFIN) PŘIPOMÍNÁ, že odhadované celosvětové náklady na řešení změny 
klimatu prostřednictvím koordinované mezinárodní reakce jsou mnohem nižší než náklady 
vyplývající z nečinnosti, avšak pouze za předpokladu, že budou urychleně přijata opatření s cílem 
využít nejméně nákladných možností snížení emisí dostupných v mezinárodním měřítku. Rada 
(ECOFIN) ZDŮRAZŇUJE, že nákladově efektivní opatření vyžadují, aby byly ve všech zemích 
produkujících velké množství emisí využívány možnosti snižování emisí se zápornými náklady, což 
sníží množství finančních prostředků nezbytných na mezinárodní úrovni na minimum.

Rada (ECOFIN) KONSTATUJE, že existují významné možnosti, jak dosáhnout mnohonásobných 
pozitivních účinků prostřednictvím koordinovaného řešení současné celosvětové hospodářské krize, 
energetické bezpečnosti a změny klimatu. Účinnost a účelnost balíčku opatření EU v oblasti klimatu 
a energie i nákladově efektivní přechod k nízkouhlíkovému hospodářství proto do značné míry 
závisí na uzavření ambiciózní a komplexní celosvětové dohody.

Rada (ECOFIN) PŘIPOMÍNÁ pevné odhodlání usilovat o zmírnění změny klimatu, jakož 
i opatření, jimiž EU již přispěla k ochraně klimatu, a význam srovnatelného úsilí všech rozvinutých 
zemí. Rada (ECOFIN) JE TOHO NÁZORU, že rozvinuté země by měly jít i nadále příkladem, 
ZDŮRAZŇUJE však, že má-li být řešení změny klimatu účinné, měly by se všechny země 
s výjimkou nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států zavázat, že přijmou 
vyhodnotitelná, ověřitelná a vykazatelná opatření v oblasti zmírňování a související opatření 
týkající se finanční účasti, a to na základě dynamického posouzení jednotlivých úrovní potenciálu 
v oblasti snižování emisí a rozvoje.
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Rada (ECOFIN) ZDŮRAZŇUJE, že mezinárodní finanční pomoc rozvojovým zemím určená na 
podporu v oblasti dodatečných nákladů, které tyto země mohou jen obtížně nést, musí být účinná 
a tudíž spojená se skutečnými výsledky, pokud jde o snižování emisí vyplývající z provádění 
konkrétních opatření. V tomto ohledu by se rozvojové země s výjimkou nejméně rozvinutých zemí 
a malých ostrovních rozvojových států měly zavázat, že nejpozději do roku 2012 přijmou nebo 
aktualizují strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství na základě vhodných vyhodnotitelných, 
ověřitelných a vykazatelných politik v oblasti zmírňování, a to pro všechna hlavní odvětví 
produkující emise. Toto vymezení zmírňujících opatření v jednotlivých rozvojových zemích by 
mělo být jednou z podmínek pro poskytnutí mezinárodní finanční veřejné podpory.

Rada (ECOFIN) ZDŮRAZŇUJE, že pro zajištění účinných a nákladově efektivních reakcí na 
změnu klimatu mají zásadní význam tržní nástroje poskytující vysoký stupeň flexibility, včetně 
obchodu s jednotkami přiděleného množství. Rada (ECOFIN) PODPORUJE vytvoření rozsáhlých 
pobídek na podporu celosvětového trhu s uhlíkem prostřednictvím propojení stejně ambiciózních 
systémů pro obchodování s emisemi na celém světě (v rámci zemí OECD do roku 2015, k nimž se 
do roku 2020 připojí vyspělejší rozvojové země) a prostřednictvím poskytování podpory při 
vytváření a používání nových mechanismů kreditů a obchodování, a KONSTATUJE, že účast 
hospodářsky vyspělejších rozvojových zemí by měla být založena na společných, avšak 
diferencovaných povinnostech a příslušných schopnostech. 

Rada (ECOFIN) UZNÁVÁ, že mechanismus čistého rozvoje hraje a nadále by měl hrát důležitou 
úlohu, pokud jde o zapojení zejména rozvojových zemí do trhu s uhlíkem, usnadňování nákladově 
efektivního celosvětového snižování emisí a poskytování finančních prostředků na transfer čistých 
technologií. Tento mechanismus je třeba zlepšit, aby se zvýšil jeho přínos pro udržitelný rozvoj, aby 
byla zajištěna jeho integrita z hlediska životního prostředí a aby bylo zajištěno, že kredity budou 
přidělovány pouze opatřením vedoucím ke skutečnému dodatečnému snížení emisí, a současně je 
třeba podporovat odvětvové a programové přístupy, mimo jiné s cílem zvýšit účast rozvojových 
zemí. Rada (ECOFIN) KONSTATUJE, že provádění balíčku opatření EU v oblasti klimatu 
a energie může zajistit pro rozvojové země značné finanční toky z EU, zejména prostřednictvím 
mechanismu čistého rozvoje.

Rada (ECOFIN) PODTRHUJE, že k financování opatření ke zmírňování a přizpůsobování budou 
zapotřebí odpovídající domácí i vnější zdroje financování, soukromé i veřejné, a ZDŮRAZŇUJE, 
že hlavním zdrojem nezbytných investic bude soukromé financování zajišťované prostřednictvím 
vhodných politických rámců. V oblastech, jež nemohou být přiměřeně financovány soukromým 
sektorem, je zapotřebí doplňkové veřejné financování s pákovým efektem pro soukromé investice 
a k poskytnutí pobídek pro další úsilí.
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Rada (ECOFIN) ZNOVU PŘIPOMÍNÁ, že správa mechanismů zajišťujících mezinárodní podporu 
musí umožňovat účinné a účelné rozhodování a transparentní následnou činnost. Veřejné 
i mezinárodní financování se musí řídit zásadami efektivity, účelnosti a spravedlivosti, musí být 
transparentní a musí být v souladu s odpovídající praxí řádného finančního řízení. Rada (ECOFIN) 
ZASTÁVÁ NÁZOR, že finanční pomoc by měla být poskytována prostřednictvím mechanismů, jež 
v maximální míře posilují vazby a součinnost se stávající rozvojovou pomocí, přičemž je třeba 
využívat mezinárodních zkušeností z oblasti financování a rozvoje, zejména poznatků týkajících se 
účinnosti pomoci.

Rada (ECOFIN) si je vědoma obtížného úkolu, který pro rozvojové země představuje přizpůsobení, 
a jejich pravděpodobně omezených možností přijmout v blízké budoucnosti fiskální opatření, 
ZDŮRAZŇUJE důležitou úlohu stávajících finančních mechanismů a DOMNÍVÁ SE, že je třeba 
obezřetně posuzovat vytváření nových nástrojů z hlediska jejich přínosnosti pro stávající struktury 
a jejich přiměřenosti v rámci soudržné finanční architektury a že by se o nich mělo uvažovat pouze 
v případě zjevné potřeby. 

Rada UZNÁVÁ, že pro dosažení ambiciózní dohody v Kodani má mezinárodní finanční podpora 
klíčový význam. Rada (ECOFIN) potvrzuje, že v souvislosti s mezinárodní a všezahrnující dohodou 
je EU připravena přispět spravedlivým dílem. V souvislosti s mezinárodní dohodou Rada 
(ECOFIN) PŘIPOMÍNÁ ochotu některých členských států, jež o to mají zájem, využít alespoň 
polovinu příjmů z dražby emisních povolenek na opatření související se změnou klimatu, včetně 
podpory rozvojových zemí, které kodaňskou dohodu ratifikují.

[Rada (ECOFIN) JE OCHOTNA podrobněji rozpracovat reálné varianty financování za účelem 
zmírňování, přizpůsobování, technologické podpory a budování kapacit. Bude pečlivě posouzena 
nezbytná úroveň veřejného financování, mimo jiné z hlediska rozpočtových a makroekonomických 
dopadů. Hospodářský a finanční výbor i Výbor pro hospodářskou politiku se vyzývají, aby v rámci 
příprav na kodaňskou konferenci předkládaly další návrhy ohledně finanční architektury a možných 
finančních mechanismů pro režim po roce 2012, jakož i ohledně souvisejících ekonomických 
aspektů. Rada VYZÝVÁ Evropskou komisi, aby se posuzováním potřeby soukromých investic 
a mezinárodního veřejného financování i nadále zabývala.]“
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SOUHRNNÝ ROZPOČET EU

Priority Rady pro rozpočet na rok 2010

Rada přijala závěry, které je možné nalézt v dokumentu 6767/1/09 REV 1.
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AKCE V RÁMCI ZASEDÁNÍ RADY

Při zasedání Rady se konala tato zasedání:

- Euroskupina
Ministři členských států eurozóny se zúčastnili jednání euroskupiny konaného dne 9. března.

- Pracovní snídaně na téma hospodářské situace
Ministři se zúčastnili pracovní snídaně za účelem projednání hospodářské situace. Rovněž jim byly 
předloženy stručné informace o neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád konaném dne 
1. března a zasedání euroskupiny konaném dne 9. března.

- Úmluva o centralizovaném celním řízení
Ministři podepsali úmluvu o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných 
vnitrostátních nákladů na výběr v případě, že tradiční vlastní zdroje jsou uvolněny do rozpočtu EU
(dokument 5641/09).

V souladu s uvedenou úmluvou musí příslušná smluvní strana v případě podání celního prohlášení 
přerozdělit 50 % ponechaných nákladů na výběr ve prospěch smluvní strany, na jejímž území je 
zboží předloženo. Centralizované celní řízení uvedené v modernizovaném celním sazebníku zavádí 
možnost prohlásit zboží za propuštěné do volného oběhu v jednom členském státě, avšak předložit 
je k celnímu řízení v jiném členském státě.
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OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI

Snížení administrativní zátěže

Rada přijala tyto závěry:

„Rada odkazuje na závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 8. a 9. března 2007, ve 
kterých je požadován každoroční přezkum dosaženého pokroku v oblasti zlepšování právní úpravy, 
a vítá zprávu Komise nazvanou „Třetí strategický přezkum zlepšování právní úpravy v Evropské 
unii“. 

Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci SE DOMNÍVÁ, že zlepšování právní úpravy, které 
mimo jiné zahrnuje snížení administrativní zátěže, je klíčovou složkou obnovené Lisabonské 
strategie. Zlepšení právního prostředí má zásadní význam pro plné využití potenciálu jednotného 
trhu, pro stimulaci podnikání a inovací a rovněž pro posílení konkurenceschopnosti. Vzhledem 
k tomu, že v současné obtížné hospodářské situaci zbývá pro úpravu rozpočtu jen omezený prostor, 
by snížení nepřiměřené administrativní zátěže, jež by fiskálně neutrálním způsobem zmírnilo dopad 
hospodářské krize na podniky, přispělo ke krátkodobé stimulaci a bylo by v souladu se 
střednědobými a dlouhodobými cíli. Na druhé straně nesmí být úsilí o snížení administrativní zátěže 
v rozporu s opatřeními, která zajišťují integritu a transparentnost finančních trhů.

Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci OCEŇUJE práci, kterou Komise v této oblasti 
dosud vykonala, zejména pak měření administrativní zátěže pro podniky, první návrhy na snížení 
administrativní zátěže (možné úspory by podle odhadu Komise mohly v rámci EU dosáhnout 
30 miliard EUR) a návrh na rozšíření akčního programu, který Komise předložila ve svém třetím 
strategickém přezkumu zlepšování právní úpravy. Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci 
nicméně ZDŮRAZŇUJE, že pro včasné dosažení výsledků je zapotřebí dalších opatření. Rada ve 
složení pro hospodářské a finanční věci VYZÝVÁ Komisi, aby pokračovala v odstraňování 
nadbytečné administrativní zátěže a v identifikaci konkrétních snížení, která mají být provedena 
v každé ze 13 prioritních oblastí, a aby před koncem svého funkčního období přijala návrhy 
vyplývající ze současného akčního programu.

Orgány Společenství by měly společně usilovat o rychlý pokrok při dosahování 25% snížení 
administrativní zátěže vyplývající z právních předpisů EU s cílem zajistit, aby se tato opatření 
znatelně projevila v odvětví podnikání do roku 2010 a ve všech stanovených klíčových odvětvích 
nejpozději v roce 2012. Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci VÍTÁ, že Komise 
stanovila ve dvou oblastech (daně a právo obchodních společností) hodnoty snižování pro 
jednotlivá odvětví, jakož i záměr Komise určit před koncem funkčního období příspěvek každého 
klíčového odvětví k celkovému 25% snížení. 
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Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci ZDŮRAZŇUJE, že je důležité stanovit orientační 
harmonogram pro akční program, důsledně monitorovat dosažený pokrok a na jarním zasedání 
Evropské rady předkládat výroční zprávu o provádění akčního programu a o změnách 
administrativní zátěže. Pokrok při snižování administrativní zátěže by mohl být narušen 
dodatečnými administrativními náklady v důsledku nových legislativních návrhů. Rada ve složení 
pro hospodářské a finanční věci proto VYBÍZÍ Komisi, aby v souladu se svými pokyny pro 
posuzování dopadu vyhodnotila potenciální administrativní zátěž vyplývající z nových návrhů 
s cílem zajistit udržení administrativních nákladů na minimální úrovni, která je nezbytná pro nové 
iniciativy v oblasti politik. 

V reakci na výzvu jarního zasedání Evropské rady v roce 2007 si 21 členských států stanovilo na 
konci roku 2008 vnitrostátní cíle týkající se snížení administrativní zátěže vyplývající 
z vnitrostátního práva. Rada VYZÝVÁ zbývající členské státy, aby si do zasedání Evropské rady na 
jaře roku 2009 stanovily srovnatelně ambiciózní vnitrostátní cíle, a dále vyzývá všechny členské 
státy, aby aktivně prováděly konkrétní opatření na snížení nadbytečné administrativní zátěže 
v souladu se svými právními a regulačními postupy. Rada VYZÝVÁ členské státy, aby co nejdříve, 
nejlépe do konce roku 2010, dokončily vnitrostátní základní měření.“


