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I
(Usnesení, doporučení a stanoviska)

DOPORUČENÍ

RADA
DOPORUČENÍ RADY
ze dne 12. července 2011
k národnímu programu reforem Španělska na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému
programu stability Španělska na období 2011–2014
(2011/C 212/01)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(2)

Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení
o hlavních směrech hospodářských politik členských
států a Unie (2010–2014) a dne 21. října 2010 přijala
rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států (2), které společně tvoří „integrované
hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly
integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitro
státních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

(3)

Dne 12. ledna 2011 přijala Komise první roční analýzu
růstu představující pro EU začátek nového cyklu správy
ekonomických záležitostí a prvního evropského seme
stru, v němž se provádí integrovaná ex ante koordinace
politiky, vycházející ze strategie Evropa 2020.

(4)

Dne 25. března 2011 potvrdila Evropská rada priority
pro fiskální konsolidaci a strukturální reformy (v souladu
se závěry Rady ze dne 15. února a 7. března 2011 a v
návaznosti na roční analýzu růstu vypracovanou Komisí).
Zdůraznila, že je třeba se přednostně zaměřit na návrat
ke zdravým rozpočtům a fiskální udržitelnosti, na snižo
vání nezaměstnanosti prostřednictvím reforem trhu práce
a na další úsilí o posílení růstu. Požádala členské státy,
aby promítly tyto priority do konkrétních opatření, jež
budou součástí jejich programů stability či konvergenč
ních programů a národních programů reforem.

(5)

Dne 25. března 2011 Evropská rada rovněž vyzvala
členské státy účastnící se Paktu euro plus, aby představily
své závazky včas tak, aby mohly být zahrnuty do jejich
programů stability či konvergenčních programů
a národních programů reforem.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července
1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář
skými politikami a o posílení koordinace hospodářských
politik (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

s ohledem na závěry Evropské rady,

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,

po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh
Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst,
Evropa 2020, založenou na intenzivnější koordinaci
hospodářských politik, které se zaměří na klíčové oblasti,
v nichž je třeba přijmout opatření, aby se posílil evropský
potenciál pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.

(1) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2) Rozhodnutí Rady 2011/308/EU ze dne 19. května 2011 o hlavních
zásadách politiky zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 138,
26.5.2011, s. 56) stanoví, že platí i pro rok 2011.
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(6)

Španělsko dne 29. dubna 2011 předložilo aktualizaci
svého programu stability na období 2011–2014 za rok
2011 a svůj národní program reforem na rok 2011. Aby
se vzaly v úvahu jejich vzájemné vazby, byly oba
programy posuzovány současně.

(7)

Španělské hospodářství bylo vážně zasaženo krizí a v
období 2008–2009 proběhla jeho drastická korekce.
Reálný HDP se mezi začátkem roku 2008 a koncem
roku 2010 snížil o 4,3 % a míra zaměstnanosti klesla
o více než 10 %. V důsledku toho míra nezaměstnanosti
na konci roku 2010 vzrostla na 20,1 % a je nejvyšší
v EU. Mladí lidé (míra nezaměstnanosti je 41,6 %)
a pracovníci s nízkou kvalifikací (míra nezaměstnanosti
je 26,4 %) nesli hlavní nápor recese španělského hospo
dářství. Výnosy ze státního dluhu se v souvislosti
s nepříznivým vývojem veřejného dluhu v eurozóně
zvýšily a bankovní systém, zejména spořitelny, byl pod
tlakem způsobeným splasknutím bubliny na realitním
trhu a dramatickým poklesem ve stavebnictví. Stávající
postup zmírňování značné makroekonomické nerovno
váhy, která vznikla v období prudkého růstu, bude
nějakou dobu pokračovat. Španělská vláda v reakci na
tyto problémy zahájila ambiciózní program reforem,
který zahrnuje konsolidaci veřejných financí, reformu
veřejných
důchodů,
restrukturalizaci
spořitelen
a reformy na trhu práce i zboží.

(8)

(9)

Na základě posouzení aktualizovaného programu stabi
lity podle nařízení (ES) č. 1466/97 se Rada domnívá, že
makroekonomický scénář, který je základem rozpočto
vých výhledů uvedených v programu stability, je pro
roky 2011 a 2012 optimistický. Cílem programu stabi
lity je snížit v souladu s doporučením Rady z dubna
2009 schodek rozpočtu do roku 2013 pod 3 % refe
renční hodnotu a tento schodek dále snižovat až na
2,1 % HDP v roce 2014. Program stability nepředpokládá
splnění střednědobého cíle, tj. dosažení vyrovnaného
rozpočtu, během programového období. Tento postup
korekce je přiměřený. Roční zlepšení strukturálního
salda představuje pro období 2010–2013 v průměru
1,5 % HDP, což je v souladu s doporučením Rady,
a dalších 0,3 % HDP v roce 2014. Očekává se, že se
poměr veřejného dluhu k HDP zvýší z 60,1 % HDP
v roce 2010 na 69,3 % v roce 2013 a v roce 2014
mírně poklesne. Konsolidaci ohrožují rizika snížení
hodnoty, která souvisejí s makroekonomickými předpo
klady, z nichž se vychází, a s dodržováním rozpočtových
cílů na regionální úrovni. Regiony se značně podílejí na
celkovém objemu veřejných výdajů a v roce 2010 9 ze
17 překročilo stanovené fiskální cíle. Avšak mechanismy
řízení schodku a dluhu pro regionální vlády již byly
posíleny a španělská vláda se však zavázala, že přijme
další opatření, pokud to bude nutné k dosažení rozpoč
tových cílů.

Dosažení plánované konsolidace veřejných financí
v letech 2011 a 2012 vyžaduje přísné uplatňování
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mechanismů řízení schodku a dluhu, které byly zavedeny
pro regionální vlády. Dosahování rozpočtových cílů
v případě, že bude makroekonomický a rozpočtový
vývoj horší, než se pro roky 2011 a 2012 předpokládalo,
bude vyžadovat další opatření, jež se španělská vláda
zavázala přijmout. Plán přezkumu výdajů určuje pro
rok 2013 některá opatření na podporu plnění rozpočto
vých cílů. Podle posledního posouzení Komise jsou rizika
spojená s dlouhodobou udržitelností veřejných financí
vysoká.

(10)

Střednědobý rozpočtový rámec byl ve Španělsku rozho
dující při prosazování víceletého fiskálního plánování
a celkově vykazuje dobré výsledky. Krize však představo
vala pro tento rámec velkou zkoušku a ukázala potřebu
dále posílit fiskální stabilitu a preventivní stránku fiskální
politiky. Na podporu těchto opatření by bylo zavedeno
pravidlo pro výdaje vycházející ze střednědobého růstu
nominálního HDP v souladu s novým rámcem EU pro
správu ekonomických záležitostí. Toto pravidlo, které
španělské orgány navrhly v rámci programu stability,
by automaticky platilo pro ústřední vládu i pro místní
samosprávu. Vláda má rovněž v úmyslu požádat Radu
pro daňovou a finanční politiku o souhlas s uplatněním
tohoto pravidla i na autonomní oblasti.

(11)

Dlouhodobý dopad stárnutí španělské populace na
veřejný rozpočet by bez reformy byl pravděpodobně
vyšší než průměr v EU. Je to způsobeno především
podstatným nárůstem výdajů na důchodové zabezpečení
ve vyjádření jako podíl HDP, který se očekává v příštích
desetiletích. Stárnutí populace povede z dlouhodobého
hlediska ke značnému nárůstu poměru důchodců vůči
aktivní populaci. Španělskou vládou navrhovaná důcho
dová reforma dohodnutá se sociálními partnery výrazně
zlepší fiskální udržitelnost a zvýší pobídky pro účast na
trhu práce. Tato reforma však musí být ještě schválena
Parlamentem, a může se proto ještě drobně změnit.

(12)

Španělsko podniklo důležité kroky k posílení svého
bankovního systému tím, že mu poskytlo veřejnou
podporu a přijalo opatření k restrukturalizaci spořitelen,
posílení solventnosti bank a zlepšení transparentnosti
jejich rozvah. Výsledkem bylo, že tento sektor prošel
výraznou konsolidací, zejména mezi spořitelnami,
s kladnými dopady na průměrnou velikost institucí,
snížení nadměrných kapacit co do poboček a
pracovních míst, posílení rozvah, rekapitalizaci a
zlepšení výkonnosti a ziskovosti. Nedávno přijaté právní
předpisy řeší problémy, které vznikly v souvislosti
s úlohou orgánů místní samosprávy při správě spořitelen,
neboť většina z nich převádí svá aktiva a pasiva na
komerční banky. Španělská vláda se zavázala, že zásadní
prvky restrukturalizačního procesu dokončí před
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k boji proti předčasnému ukončování školní docházky
a ke zlepšení odborné přípravy je však nejistá
a provádění těchto opatření na všech úrovních veřejné
správy se může ukázat jako obtížné.

koncem září 2011. Pokrytí v příštím kole zátěžového
testu bude patřit k nejvyšším v EU.

(13)

Probíhající reformu španělského trhu práce musí doplnit
zjednodušení systému kolektivního vyjednávání, který je
v současné době velmi nepraktický. Převaha smluv sjed
naných na úrovni provincie nebo odvětví nenechává
prostor pro jednání na úrovni podniku. Automatické
prodlužování platnosti kolektivních smluv, platnost
neobnovených smluv a používání doložek o následné
inflační indexaci přispívají k setrvačnosti v mzdové
oblasti, což brání flexibilitě mezd potřebné k urychlení
hospodářské korekce a obnovení konkurenceschopnosti.
Španělská vláda požádala na jaře 2011 sociální partnery,
aby vyjádřili souhlas s reformou systému kolektivního
vyjednávání. Jelikož nebylo dosaženo dohody, schválila
vláda dne 10. června 2011 královský dekret, který
nabyl okamžitě účinnosti, musí však být následně
schválen Parlamentem.

(14)

Vzhledem k velmi vysoké nezaměstnanosti přijalo
Španělsko v září 2010 zákon, jímž zahájilo reformu
svého trhu práce. Cílem tohoto zákona je snížit dualitu
trhu práce a nezaměstnanost mladých lidí, zvýšit zaměst
nanost zranitelných skupin obyvatelstva, zvýšit flexibilitu
na úrovni jednotlivých podniků a zlepšit výkonnost
zprostředkování na trhu. V únoru 2011 byla schválena
reforma aktivní politiky trhu práce, jež obsahuje
i opatření, která mají posílit poradní a vedoucí úlohu
služeb zaměstnanosti a jejich koordinaci na celostátní
a regionální úrovni. V této fázi je příliš brzy na plné
posouzení, zda tato reforma dostačuje ke snížení
segmentace trhu práce, nezaměstnanosti mladých lidí
a dlouhodobé nezaměstnanosti, protože některá opatření
zatím nejsou funkční. Španělská vláda se zavázala
k tomu, že do října 2011 přijme další opatření.

(15)

Španělsko pocítilo ztrátu cenové a nákladové konkuren
ceschopnosti, ačkoli vykázalo poměrně dobrou výkon
nost v oblasti podílů na vývozním trhu, jež se během
krize a po jejím skončení zvýšily. Vyšší růst mezd spolu
s nižším růstem produktivity, než činí průměr
v eurozóně, a nedostatek hospodářské soutěže na někte
rých komoditních trzích přispěly ve Španělsku k trvale
vyšší inflaci. Nalezení prostoru pro zvýšení daňové účin
nosti by mohlo posílit konkurenceschopnost. Další posí
lení hospodářské soutěže na komoditních trzích a přijetí
reformy systému kolektivního vyjednávání s cílem zajistit,
aby růst mezd lépe odrážel vývoj produktivity práce na
úrovni podniku, posílí konkurenceschopnost.

(16)

Vysoká míra předčasného ukončování školní docházky
ve Španělsku (31,2 % v roce 2009) vyvolává obavy,
protože omezuje počet kvalifikovaných pracovních sil,
ovlivňuje pracovní vyhlídky těchto lidí a snižuje případný
růst. Zákon o udržitelném hospodářství schválený dne
15. února 2011 upravuje opatření, jejichž cílem je zvýšit
pomocí vzdělávání a odborné přípravy kvalitu i kvantitu
lidského kapitálu. Efektivita nových opatření určených
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(17)

Španělsko dosáhlo značného pokroku při zlepšování
podmínek hospodářské soutěže na trhu zboží a služeb,
čímž reaguje na jednu z příčin pomalého růstu produk
tivity práce. Provádění směrnice o službách ve španěl
ském právu značně pokročilo a je ambiciózní, ale je
třeba dále otevřít profesionální služby. Zákon
o udržitelném hospodářství obsahuje řadu opatření,
jejichž cílem je zlepšit podnikatelské prostředí, posílit
hospodářskou soutěž a podporovat udržitelnost život
ního prostředí. Účinné provedení těchto opatření vyža
duje další úsilí na všech úrovních veřejné správy
a náležitou koordinaci.

(18)

Španělsko přijalo řadu závazků v rámci Paktu euro plus.
Ve fiskální oblasti se Španělsko zavazuje zavést pravidla
posilující fiskální stabilitu i udržitelnost veřejných financí.
K posílení finanční stability se Španělsko zavázalo, že do
30. září dokončí restrukturalizaci finančního sektoru.
Opatření v oblasti zaměstnanosti se zaměřují na prová
dění předpisů v oblastech aktivní politiky trhu práce
a odborného vzdělávání, jakož i na řešení neformální
zaměstnanosti. Opatření v oblasti konkurenceschopnosti
se zaměřují na reformu systému kolektivního vyjedná
vání, svobodných povolání, zřízení poradního výboru
pro konkurenceschopnost a reformu zákona o úpadku.
Výše uvedené závazky se vztahují na všechny čtyři oblasti
paktu. Navazují na probíhající program reforem, doplňují
pevný harmonogram pro uskutečnění některých z nich
a zajišťují plné provádění reforem, které se již uskuteč
nily. Tyto závazky byly posouzeny a zohledněny
v doporučeních.

(19)

Komise posoudila program stability a národní program
reforem, včetně závazků vyplývajících z Paktu euro plus.
Vzala v úvahu nejen jejich význam pro udržitelnou
fiskální a sociálně-ekonomickou politiku Španělska, ale
také jejich soulad s pravidly a pokyny EU, vzhledem
k nutnosti posílit celkovou správu ekonomických záleži
tostí EU tím, že budou rozhodnutí členských států
zahrnovat vstupy na úrovni EU. V této souvislosti má
Komise za to, že španělská vládá vypracovala plány na
konsolidaci veřejných financí, které jsou v souladu
s požadovanými cíli, ale některá rizika poklesu přetrvá
vají. Růst veřejných výdajů by měl být zachován pod
úrovní střednědobého růstu HDP a je třeba přijmout
reformu důchodového systému. Další opatření přijatá
v letech 2011–2012 by se měla zaměřit na zajištění
stability finančního systému (dokončením restrukturali
zace a konsolidace spořitelen) a posílení domácích zdrojů
pro růst a měla by řešit aktuální nárůst nezaměstnanosti,
zejména prostřednictvím reformy systému kolektivního
vyjednávání a dalšího provádění probíhajících reforem
na trhu práce, při důkladném sledování a hodnocení
jejich účinnosti. Služby, živnosti a svobodná povolání
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by měly být otevřeny účinnější hospodářské soutěži
a mělo by se snížit administrativní zatížení podniků.
(20)

Rada na základě tohoto posouzení a rovněž s ohledem
na doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy
o fungování Evropské unie ze dne 2. června 2010
přezkoumala aktualizaci programu stability Španělska
za rok 2011 a její stanovisko (1) se odráží zejména
v jejím doporučení v bodě 1 níže. S ohledem na závěry
Evropské rady ze dne 25. března 2011 Rada přezkou
mala národní program reforem Španělska,

DOPORUČUJE, aby Španělsko v období 2011–2012 provedlo

tato opatření:

1. Uskutečnit v letech 2011 a 2012 rozpočtovou strategii
a napravit nadměrný schodek v roce 2013 v souladu
s doporučením Rady v rámci postupu při nadměrném
schodku, což zajistí dosažení cílových schodků na všech
úrovních veřejné správy, včetně přísného uplatňování stáva
jících mechanismů řízení schodku a dluhu na regionální
vlády. Přijmout další opatření v případě, že rozpočtový
a hospodářský rozvoj nepřinese očekávané výsledky. Využít
všechny příležitosti, včetně lepších hospodářských podmínek,
aby se zrychlilo snižování schodku. Stanovit konkrétní
opatření, která zcela podpoří cíle na roky 2013 a 2014
a která by měla působit k poklesu vysoké míry veřejného
zadlužení a zajistit náležitý pokrok směrem ke splnění střed
nědobého cíle. Zachovat růst veřejných výdajů pod úrovní
střednědobého růstu HDP zavedením navrhovaného záva
zného pravidla pro výdaje na všech úrovních veřejné správy.
Dále zlepšit poskytování informací o regionálních a místních
rozpočtech a jejich plnění.
2. Schválit navrhovanou reformu důchodového systému, aby se
podle plánu zvýšil zákonný věk odchodu do důchodu
a počet odpracovaných let pro výpočet výše důchodu. Pravi
delně revidovat parametry důchodového systému podle
změn v předpokládané délce života, jak je plánováno,
a připravit další opatření ke zlepšení celoživotního učení
starších pracovníků.
3. Důkladně sledovat probíhající restrukturalizaci finančního
sektoru, zejména pokud jde o spořitelny, s cílem dokončit
ji podle plánu k 30. září 2011.

(1) Podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97.
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4. Prověřit, v jakém rozsahu lze zlepšit účinnost daňového
systému, například odklonem od zdanění práce ke zdanění
spotřeby a k ekologickým daním, při zajištění plnění plánů
fiskální konsolidace.
5. Po konzultaci se sociálními partnery a podle vnitrostátních
postupů dokončit proces přijímání komplexní reformy
postupu kolektivního vyjednávání a systému indexace mezd
a provést tuto reformu, aby se zajistilo, že růst mezd lépe
odráží rozvoj produktivity práce i podmínky na místní
úrovni a na úrovni jednotlivých podniků a aby byla
podnikům dána dostatečná pružnost přizpůsobovat pracovní
podmínky změnám hospodářského prostředí.
6. Posoudit do konce roku 2011 dopady reforem trhu práce ze
září 2010 a reformy aktivní politiky trhu práce z února
2011, které budou případně doplněny návrhy na další
reformy, aby se snížila segmentace trhu práce a zlepšily
pracovní příležitosti pro mladé lidi. Zajistit důkladné sledo
vání účinnosti opatření stanovených v národním programu
reforem, jež mají, mimo jiné prostřednictvím politik v oblasti
prevence, snížit předčasné ukončování školní docházky
a usnadnit přechod k odborné přípravě a vzdělávání.
7. Dále otevřít odvětví profesionálních služeb a přijmout
připravované právní předpisy, aby se nově vymezila právní
úprava a vyloučila stávající omezení hospodářské soutěže,
účinnosti a inovací. Provádět zákon o udržitelném hospodář
ství a přijmout v tomto směru opatření na všech úrovních
veřejné správy, zejména opatření ke zlepšení podnikatel
ského prostředí a posílení hospodářské soutěže na trzích
zboží a služeb. Zlepšit koordinaci mezi regionálními
a celostátními orgány, aby se snížilo administrativní zatížení
podniků.

V Bruselu dne 12. července 2011.

Za Radu
předseda
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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DOPORUČENÍ RADY
ze dne 12. července 2011
k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému
konvergenčnímu programu České republiky na období 2011–2014
(2011/C 212/02)
rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států (2), které společně tvoří „integrované
hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly
integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitro
státních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této Smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července
1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář
skými politikami a o posílení koordinace hospodářských
politik (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

(3)

Dne 12. ledna 2011 přijala Komise první roční analýzu
růstu představující pro EU začátek nového cyklu správy
ekonomických záležitostí a prvního evropského se
mestru, v němž se provádí integrovaná ex ante koordi
nace politiky, vycházející ze strategie Evropa 2020.

(4)

Dne 25. března 2011 potvrdila Evropská rada priority
pro fiskální konsolidaci a strukturální reformy (v souladu
se závěry Rady ze dne 15. února a 7. března 2011 a v
návaznosti na roční analýzu růstu vypracovanou Komisí).
Zdůraznila, že je třeba se přednostně zaměřit na návrat
ke zdravým rozpočtům a fiskální udržitelnosti, na snižo
vání nezaměstnanosti prostřednictvím reforem trhu práce
a na další úsilí o posílení růstu. Požádala členské státy,
aby promítly tyto priority do konkrétních opatření, jež
budou součástí jejich programů stability či konvergenč
ních programů a národních programů reforem.

(5)

Česká republika předložila dne 29. dubna 2011 svůj
národní program reforem na rok 2011 a dne 5. května
aktualizaci svého konvergenčního programu na období
2011–2014 za rok 2011. Aby se vzaly v úvahu jejich
vzájemné vazby, byly oba programy posuzovány
současně.

(6)

Celosvětová finanční krize, jejíž projevy byly usnadněny
velkou mírou otevřenosti české ekonomiky vůči
obchodu, měla podstatný dopad na růst HDP
a zaměstnanost v České republice. Reálný HDP se
v roce 2009 v důsledku poklesu vývozu a domácích
investic snížil o 4,1 %. Míra nezaměstnanosti se výrazně
zvýšila ze 4,4 % v roce 2008 na 7,3 % v roce 2010
a míra zaměstnanosti mezi roky 2008 a 2010 klesla
o 2 procentní body. Vysoká míra expozice mezinárod
nímu obchodu a relativně rychlé zotavení u hlavních
obchodních partnerů České republiky nicméně rovněž
umožnily rychlé oživení tempa růstu reálného HDP
v roce 2010 na 2,3 % a budou nadále podporovat
mírné zotavení.

(7)

Na základě posouzení aktualizovaného konvergenčního
programu podle nařízení (ES) č. 1466/97 se Rada
domnívá, že makroekonomické předpoklady, z nichž

s ohledem na doporučení Evropské komise,

s ohledem na závěry Evropské rady,

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,

po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh
Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst,
Evropa 2020, založenou na intenzivnější koordinaci
hospodářských politik, které se zaměří na klíčové oblasti,
v nichž je třeba přijmout opatření, aby se posílil evropský
potenciál pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.

Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení
o hlavních směrech hospodářských politik členských
států a Unie (2010–2014) a dne 21. října 2010 přijala

(1) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2) Rozhodnutí Rady 2011/308/EU ze dne 19. května 2011 o hlavních
zásadách politiky zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 138,
26.5.2011, s. 56) stanoví, že platí i pro rok 2011.
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konvergenční program vychází, jsou v prvních dvou
letech programu realistické a v následujících letech jsou
příznivější než střednědobá prognóza Komise týkající se
hospodářských výsledků vycházející ze standardní meto
diky. Konvergenční program ve srovnání s prognózou
útvarů Komise z jara 2011 vychází z nižší prognózy
růstu na rok 2012, zejména v důsledku dalšího trvajícího
snižování reálných výdajů na vládní spotřebu, které
prognóza útvarů Komise na rok 2012, založená na před
pokladu nezměněné politiky, nezohledňuje. Konver
genční program předpokládá snížení schodku veřejných
financí pod 3 % HDP v roce 2013 a dále na 1,9 % HDP
v roce 2014. Plánovaná konsolidace je založena zejména
na omezení výdajů. Navrhovaná opatření jsou obecně
dostatečná pro dosažení cíle do roku 2013 podle dopo
ručení Rady, některá opatření obsažená v konvergenčním
programu však znamenají riziko pro skutečný výsledek
rozpočtového hospodaření. Zdá se také, že k dosažení
cílů v pozdějších letech konvergenčního programu má
dojít především díky příznivým podmínkám hospodář
ského cyklu a dalšímu zefektivnění veřejné správy,
jehož realizace může být stále obtížnější. Dosažení střed
nědobého rozpočtového cíle se předpokládá po skončení
konvergenčního programu. Průměrné roční fiskální úsilí
v období 2011–2013 je nepatrně pod 1 % HDP, jež
doporučila Rada v rámci postupu při nadměrném
schodku ze dne 2. prosince 2009.

(8)

Konvergenční program stanovil jasný cíl snížit do roku
2013 schodek veřejných financí pod 3 % HDP.
Náročným úkolem však bude zajistit, aby opatření
v zájmu snížení schodku v období 2011–2013 i v násle
dujících letech neohrozila dlouhodobý růst, zejména
zachováním výdajů na vzdělávání a veřejný výzkum
a vývoj, a aby zajistila odpovídající rezervu pro nárůst
výdajů v důsledku demografického vývoje.

(9)

Strategie rozpočtové konsolidace zahrnuje opatření, která
mají vliv na příjmy z DPH: nižší sazba DPH se má
v letech 2012 a 2013 zvýšit, zatímco vyšší sazba se
má v roce 2013 snížit. Vláda má také v úmyslu zvýšit
od roku 2013 počet firem povinných k DPH. Podle
konvergenčního programu by tyto změny měly přinést
zvýšení daňových příjmů odpovídající 0,7 % HDP v roce
2012 a další 0,1 % HDP v roce 2013. Zdá se rovněž, že
existuje další prostor pro posílení příjmů z nepřímých
daní, jež v roce 2010 odpovídaly 11,8 % HDP ve srov
nání s průměrem EU ve výši 13,4 %, a tím i pro možný
přesun daňové zátěže od zdanění práce. Plánovaná
daňová reforma se tímto tématem částečně zabývá.
Rozdíl mezi skutečnými příjmy z DPH a teoretickou
povinností k DPH je mimoto podle odhadů výrazně
vyšší, než je průměr EU, což je důvodem pro přijetí
opatření pro lepší dodržování daňových předpisů. Za
tímto účelem přijala Česká republika v roce 2011 nová
opatření proti daňovým podvodům s DPH a ke snížení
daňových úniků.
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(10)

Jelikož bude dopad stárnutí obyvatelstva na rozpočet
podle prognóz výrazně nad průměrem EU, je významnou
otázkou reforma důchodového systému. Vláda předložila
dva soubory návrhů. První balíček, u něhož se očekává,
že bude schválen do konce září 2011 parlamentem, se
zaměřuje na veřejný pilíř průběžného financování, který
je od roku 2009 schodkový. Kromě jiných opatření
zahrnuje zvýšení zákonného věku odchodu do důchodu,
jenž bude v roce 2041 sjednocen na 66 let a 8 měsíců
pro muže i ženy narozené v roce 1975. Pro další ročníky
se bude věk odchodu do důchodu zvyšovat o dva měsíce
bez předem stanoveného omezení. Tento soubor parame
trických reforem určitým způsobem řeší problém fiskální
udržitelnosti; nemusí však být dostatečný pro řešení
všech problémů vyvolaných demografickým vývojem.
Druhý balíček opatření, který vláda ještě oficiálně
neschválila, by spočíval v zavedení dobrovolného
druhého soukromého pilíře v roce 2013, jehož účelem
je zvýšení diverzifikace důchodových příjmů a podpora
jejich budoucí přiměřenosti díky vytvoření soukromých
úspor. Navrhovaná forma pilíře však vytváří jen málo
pobídek pro vstup do systému a může dokonce posílit
dlouhodobé tlaky popsané výše. Je rovněž nutné pečlivě
analyzovat provozní náklady takovýchto důchodových
fondů a udržovat je na co nejnižší úrovni, aby byla
zajištěna efektivita systému.

(11)

Trh práce je považován za mírně flexibilní a před celo
světovou finanční krizí nevykazoval větší dysfunkce.
Některé strukturální nedostatky jsou však zřejmé. Jedním
z hlavních problémů jsou velké obtíže, s nimiž se potý
kají ženy s dětmi při návratu na trh práce po mateřské
dovolené. Tato otázka je závažná i kvůli jejím širším
hospodářským důsledkům: dlouhým obdobím mimo
pracovní proces, velkému rozdílu v zaměstnanosti žen
a mužů a velmi vysokému rozdílu v odměňování žen
a mužů. Brzký návrat do práce je stále obtížný, a to
i přes úsilí vlády poskytnout rodičům větší výběr při
volbě délky rodičovské dovolené. Za příčinu tohoto
problému lze zčásti považovat nízkou ochotu firem
nabízet pracovní smlouvy na částečný úvazek, často
využívaných zaměstnanci s malými dětmi v jiných člen
ských státech, zčásti nízký počet cenově dostupných zaří
zení péče o děti. Národní program reforem vyjmenovává
řadu konkrétních opatření na zlepšení možností péče
o děti, včetně dětí mladších tří let.

(12)

Přestože
celková
míra
nezaměstnanosti
jakož
i dlouhodobé nezaměstnanosti zůstávají výrazně pod
průměrem EU, vzrůstá v důsledku krize míra dlouhodobé
nezaměstnanosti, zejména u osob ve věku 20–29 let.
Osoby s nízkým vzděláním i ostatní pracovníci
s nízkými mzdami mají při hledání zaměstnání velké
potíže. Je třeba zvýšit výdaje na aktivní politiku zaměst
nanosti a míru zapojení dotčených osob do pravidelných
aktivačních opatření, která by měla být lépe cílena.
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Problémy v efektivitě veřejné správy, jež zatěžují podni
katelské prostředí, by mohly být řešeny komplexním
provedením stávajících strategií. Vláda v roce 2007 zahá
jila program „lepší regulace“ a protikorupční strategii na
období 2011–2012. Tyto nástroje obsahují opatření
důležitá pro zlepšení kvality právního a regulačního
rámce ČR, jenž se v mezinárodních průzkumech umis
ťuje pod průměrem EU, a pro posílení důvěry podnika
telů. Náročným úkolem je stabilizace veřejné správy,
jelikož časté a dalekosáhlé reorganizace oslabují její efek
tivitu. Za tímto účelem je důležité přijmout služební
zákon, jenž byl několikrát odložen. Vláda nedávno přijala
opatření pro zvýšení transparentnosti zadávání veřejných
zakázek. Jeden prvek regulačního rámce, konkrétně určitý
druh akcií společností, který umožňuje zcela anonymní
převod majetku, by neměl uniknout pozornosti.

(14)

Předpokládá se, že krize měla negativní dopad na poten
ciální růst. Nehledě na vysoký počet mladých lidí studu
jících na vysokých školách je důležité zdokonalit lidský
kapitál, čemuž brání nedostatečná kvalita odborné
přípravy, ilustrovaná nízkým umístěním českých institucí
terciárního vzdělávání v mezinárodních průzkumech.
Výdaje na studenta ve srovnatelných cenách jsou navíc
ve spodní čtvrtině členských států, přičemž v oblasti
základního vzdělání jsou obzvláště nízké. Národní
program reforem nastiňuje opatření pro všechny etapy
vzdělávání. Komplexní reforma terciárního vzdělávání se
připravuje několik let. Zajištění kvalitního a efektivního
terciárního vzdělávání je důležité pro konkurenceschop
nost a inovační kapacitu.

(15)

Komise posoudila konvergenční program a národní
program reforem České republiky. Vzala v úvahu nejen
jejich význam pro udržitelnou fiskální a sociálně-ekono
mickou politiku České republiky, ale také soulad
s pravidly a pokyny EU, vzhledem k nutnosti posílit
celkovou správu ekonomických záležitostí EU tím, že
budou rozhodnutí členských států zahrnovat vstupy na
úrovni EU. V této souvislosti má Komise za to, že by
mělo být zachováno zaměření na fiskální konsolidaci za
současné ochrany výdajů podporujících růst. Dlouhodobá
udržitelnost veřejných financí do značné míry závisí na
schopnosti provést nyní nezbytnou důchodovou
reformu. Zásadní význam má zvýšení míry účasti na
trhu práce, zejména v případě žen, a pracovních příleži
tostí pro dlouhodobě nezaměstnané. Pro konkurence
schopnost mají zásadní význam další kroky pro zlepšení
kvality veřejných služeb a regulačního rámce, jakož i pro
zlepšení kvality terciárního vzdělávání.

(16)

Rada na základě tohoto posouzení a rovněž s ohledem
na doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy
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o fungování Evropské unie ze dne 2. prosince 2009
přezkoumala aktualizaci konvergenčního programu
České republiky z roku 2011 a její stanovisko (1) se
odráží zejména v jejích doporučeních v bodech 1 a 2
níže. S ohledem na závěry Evropské rady ze dne
25. března 2011 Rada přezkoumala národní program
reforem České republiky,

DOPORUČUJE, aby Česká republika v období 2011–2012
provedla tato opatření:

1. Provést v roce 2011 plánovanou konsolidaci a v případě
výpadků příjmů nebo překročení plánovaných výdajů
přijmout nezbytná trvalá vyrovnávací opatření. Přijmout
fiskální opatření plánovaná v konvergenčním programu na
rok 2012 a podpořit dosažení cíle na rok 2013 konkrétněj
šími opatřeními; ovšem nekrátit výdaje u položek podporu
jících růst. Zvýšit efektivitu veřejných investic a pokračovat
ve využívání stávajícího prostoru pro zvýšení příjmů
z nepřímých daní a přesunout tak daňovou zátěž od zdanění
práce, zlepšit dodržování daňových předpisů a omezit
daňové úniky. Zajistit na období 2010–2013 fiskální úsilí
ve výši 1 % HDP, v souladu s doporučením Rady
o odstranění nadměrného schodku, což umožní dodržení
lhůty v rámci postupu při nadměrném schodku
v dostatečném rozsahu v roce 2013.

2. Zavést plánovanou komplexní důchodovou reformu v zájmu
zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
a zajištění přiměřenosti budoucích důchodů. Úsilí by se
mělo dále soustředit na další změny veřejného pilíře, aby
systém v budoucnu nevytvářel fiskální nerovnováhu, a na
podporu soukromého spoření. Za účelem zvyšování věku
skutečného odchodu do důchodu by mohla být zohledněna
vazba mezi zákonným věkem odchodu do důchodu a střední
délkou života. Zajistit, aby plánovaný fondový systém získal
širokou účast a byl navržen tak, aby byly náklady na jeho
správu transparentní a nízké.

3. Posílit účast na trhu práce omezením překážek, s nimiž se
při návratu na trh práce potýkají rodiče s malými dětmi,
zajištěním lepší dostupnosti a přístupu k cenově dostupným
zařízením péče o děti. Zvýšit atraktivitu a dostupnost flexi
bilnějších forem pracovních vztahů, jako jsou zaměstnání na
částečný úvazek.
(1) Podle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97.
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4. Zlepšit výkonnost veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti
za účelem zvýšení kvality a efektivity odborné přípravy,
pomoci při hledání práce a individualizovaných služeb
a financovat programy v závislosti na jejich výsledcích. Ve
spolupráci se zúčastněnými stranami zavést specifické
programy odborné přípravy pro starší pracovníky, mladé
lidi, pracovníky s nízkou kvalifikací a ostatní zranitelné
skupiny.

5. Přijmout nezbytná opatření pro zlepšení kvality veřejných
služeb v oblastech se zásadním významem pro podnikatelské
prostředí. V této souvislosti urychlit provádění protikorupční
strategie v souladu se stanovenými cíli, přijmout služební
zákon na podporu stability a efektivity veřejné správy
a přijmout příslušná opatření týkající se anonymního držení
akcií.

19.7.2011

6. Zřídit transparentní systém hodnocení kvality akademických
institucí a provázat jej s jejich financováním, aby se zlepšila
kvalita terciárního vzdělávání.

V Bruselu dne 12. července 2011.

Za Radu
předseda
J. VINCENT-ROSTOWSKI

19.7.2011
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DOPORUČENÍ RADY
ze dne 12. července 2011
k národnímu programu reforem Německa na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému
programu stability Německa na období 2011–2014
(2011/C 212/03)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(4)

Dne 25. března 2011 potvrdila Evropská rada priority
pro fiskální konsolidaci a strukturální reformy (v souladu
se závěry Rady ze dne 15. února a 7. března 2011 a
v návaznosti na roční analýzu růstu vypracovanou
Komisí). Zdůraznila, že je třeba se přednostně zaměřit
na návrat ke zdravým rozpočtům a fiskální udržitelnosti,
na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím reforem
trhu práce a na další úsilí o posílení růstu. Požádala
členské státy, aby promítly tyto priority do konkrétních
opatření, jež budou součástí jejich programů stability či
konvergenčních programů a národních programů
reforem.

(5)

Dne 25. března 2011 Evropská rada rovněž vyzvala
členské státy účastnící se Paktu euro plus, aby představily
své závazky včas tak, aby mohly být zahrnuty do jejich
programů stability či konvergenčních programů
a národních programů reforem.

(6)

Německo dne 27. dubna 2011 předložilo svůj aktualizo
vaný program stability na období 2011–2015 a dne
7. dubna 2011 svůj národní program reforem na rok
2011. Aby se vzaly v úvahu jejich vzájemné vazby,
byly oba programy posuzovány současně.

(7)

Německá ekonomika vstoupila do krize z poměrně
solidní výchozí pozice. Propad ve světovém obchodu
však v roce 2009 vedl ke zhroucení vývozu a investic,
jehož následkem klesl reálný HDP o mimořádných 4,7 %.
Nicméně nezaměstnanost po mírném nárůstu od konce
roku 2009 opětovně klesá. Na odolnosti trhu práce je
patrný příznivý dopad provedených reforem, které
usnadnily zkrácení pracovní doby, i příznivý vliv dotací
krátkodobé práce. Ekonomika se z recese výrazně zota
vila a reálný HDP vzrostl v roce 2010 o 3,6 %.
Významný zvrat v masivním poklesu zaznamenaném
v roce 2009 nastal díky vývozu, jenž vytvořil podmínky
pro robustnější oživení, které vede mimo jiné ke klesají
címu přebytku běžného účtu. Ve srovnání s většinou
ostatních členských států eurozóny německá ekonomika
dále posílila svou konkurenceschopnost. Stav veřejných
financí se z vyrovnané pozice dostal do schodku ve výši
3 % HDP v roce 2009, kdy se naplno projevil účinek
automatických stabilizátorů a diskrečních opatření
v boji se zhoršenou hospodářskou situací. V roce 2010
se výši schodku (3,3 % HDP) podařilo díky hospodář
skému oživení udržet, a to navzdory pokračujícímu
masivnímu fiskálnímu stimulu a opatřením na podporu
finančního trhu.

(8)

Na základě posouzení aktualizovaného programu stabi
lity podle nařízení (ES) č. 1466/97 se Rada domnívá, že

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této smlouvy,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července
1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář
skými politikami a o posílení koordinace hospodářských
politik (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na doporučení Evropské komise,
s ohledem na závěry Evropské rady,
s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,
po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,
vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh
Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst,
Evropa 2020, založenou na intenzivnější koordinaci
hospodářských politik, které se zaměří na klíčové oblasti,
v nichž je třeba přijmout opatření, aby se posílil evropský
potenciál pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.

(2)

Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení
o hlavních směrech hospodářských politik členských
států a Unie (2010–2014) a dne 21. října 2010 přijala
rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států (2), které společně tvoří „integrované
hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly
integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitro
státních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

(3)

Dne 12. ledna 2011 přijala Komise první roční analýzu
růstu představující pro EU začátek nového cyklu správy
ekonomických záležitostí a prvního evropského seme
stru, v němž se provádí integrovaná ex ante koordinace
politiky, vycházející ze strategie Evropa 2020.

(1) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2) Rozhodnutí Rady 2011/308/EU ze dne 19. května 2011 o hlavních
zásadách politiky zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 138,
26.5.2011, s. 56) stanoví, že platí i pro rok 2011.
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makroekonomický scénář, z nějž program stability
vychází, je pro rok 2011 opatrný a pro období následu
jící realistický; toto hodnocení vyplývá mimo jiné
z porovnání s prognózou útvarů Komise z jara 2011.
Program stability předpokládá, že v roce 2011 vzroste
reálný HDP o 2,3 %, v roce 2012 následně zpomalí na
1,8 % a v období 2013–2015 bude dosahovat v průměru
1,5 %. Program stability počítá dále s tím, že pod refe
renční hodnotu 3 % HDP klesne schodek již v roce 2011,
tedy dva roky před uplynutím lhůty, kterou stanovila
Rada; plánuje i další pokrok směrem k dosažení středně
dobého cíle, a to dosažení strukturálního schodku ve výši
0,5 % HDP v roce 2014. Po očekávané nápravě nadměr
ného schodku klesne tempo korekce, jejímž účelem je
dosažení střednědobého cíle v souladu s programem
stability, v letech 2013 a 2014 pod hodnotu 0,5 %
HDP. Poté, co poměr dluhu k HDP v roce 2010 vzrostl
o téměř 10 procentních bodů (1), měl by od roku 2011
podle předpokladu začít klesat a do roku 2015 dosáh
nout 75,5 % HDP; tím by zůstal nad úrovní referenční
hodnoty podle Smlouvy. Rizika, jež tuto rozpočtovou
projekci ohrožují, se v roce 2011 zdají být víceméně
vyvážená, avšak výsledky období následujícího by
mohly být oproti očekávání slabší, neboť by nemuselo
být dosaženo některých předpokládaných úspor. Některá
opatření jsou nadále předmětem diskuze (například ener
getické daně a daně z finančních transakcí) a další musí
být ještě specifikována (například zefektivnění veřejné
správy). Navíc nelze vyloučit další opatření na podporu
finančního trhu. Podle posledního hodnocení Komise
jsou rizika spojená s dlouhodobou udržitelností veřej
ných financí střední.

(9)

Poté, co nedávná reforma zdravotnictví zavedla zejména
na roky 2011 a 2012 opatření k omezení rostoucích
výdajů, přispěly by k plánovanému procesu konsolidace
další kroky k zefektivnění veřejných výdajů na zdravot
nictví a dlouhodobou péči. Přínos k posílení dlouhodo
bého růstového potenciálu by současně znamenalo
udržení výrazně prorůstového konsolidačního kurzu
včetně zajištění přiměřených výdajů na vzdělání.

(10)

Německý fiskální rámec byl výrazně posílen díky zave
dení rozpočtového ustanovení do ústavy, ustavení Rady
pro stabilitu a vytvoření systému včasného varování,
který má zabránit rozpočtovým problémům; toto
rozpočtové ustanovení však ještě zbývá provést
v plném rozsahu na úrovni spolkových zemí. Celkové
kredibilitě veřejných financí by prospělo i další posílení
souvisejícího systému dohledu a sankcí.

(1) Tento skokový nárůst v roce 2010 byl do velké míry dán skuteč
ností, že dvě banky v obtížích převedly znehodnocená aktiva na své
„špatné banky“, jež jsou vykazovány jako součást sektoru vládních
institucí. V souladu s pokyny Eurostatu o účetních pravidlech pro
finanční anulační struktury měly související závazky těchto „špat
ných bank“ přímý dopad na výši zadlužení.
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(11)

Krize odhalila v bankovním sektoru velmi zranitelná
místa. Výrazné ztráty a odpisy v případě mezinárodních
investic do rizikových úvěrů a strukturovaných aktiv
oslabily kapitálovou základnu některých bank
a vyžádaly si významné státní zásahy. Krize odhalila
i slabiny některých zemských bank (Landesbanken), které
již před krizí trpěly nedostatkem efektivních struktur pro
řízení rizik a nedostatkem životaschopných podnikatel
ských modelů. K zachování stability finančního sektoru
a efektivnější alokaci domácích úspor v zájmu stimulace
poptávky a investic by přispěla další reforma bankov
nictví, včetně restrukturalizace zemských bank, jež potře
bují životaschopné a přiměřeně financované podnika
telské modely, a posílení regulace a dohledu.

(12)

Růstový potenciál a strukturální konkurenceschopnost
německé ekonomiky závisejí do značné míry na kvalifi
kované pracovní síle s potřebnými dovednostmi, avšak
nedostatek nabídky pracovních sil může s ohledem na
demografický vývoj přerůst v naléhavý problém. To
zdůrazňuje, jak důležité je plně využít potenciál pracovní
síly pomocí odstranění překážek pro účast určitých
skupin (starších pracovníků, žen, osob s nízkou kvalifi
kací, státních příslušníků nečlenských zemí EU) na trhu
práce a jaký význam má další rozvoj lidského kapitálu.
Řešení daňové zátěže, která zůstává vysoká zejména
u pracovníků s nízkými a středními příjmy, by napo
mohlo zlepšit pobídky k práci a umožnilo by, aby
zvýšení platu znamenalo ve větší míře i zvýšení disponi
bilního příjmu a domácí poptávky. Vysoká maximální
daňová sazba pro druhého z výdělečně činných partnerů
v rámci společného zdanění manželů představuje demo
tivující faktor z hlediska nabídky práce. Společné zdanění
manželů faktorovou metodou („Faktorverfahren“) zave
dené v roce 2009 umožňuje, aby individuální měsíční
daňové zatížení zohledňovalo osobní příjem každého
z manželů, zatímco roční daňové zatížení jako celek
zůstalo nezměněné. Dopady této reformy na účast na
trhu práce by měly být sledovány. V této souvislosti
mohou být nezbytná další opatření s cílem omezit
zbývající demotivující faktory zabraňující práci. Další
zlepšení dostupnosti zařízení péče o děti by pomohlo
řešit zejména přetrvávající nízkou účast žen
v pracovním procesu na plný úvazek. Vyhlídky pracov
níků s nízkou kvalifikací na trhu práce by pak mohlo
zlepšit zvýšení počtu osob s odborným vzděláním.

(13)

Německo nedávno přijalo dalekosáhlá rozhodnutí
o budoucí skladbě svých zdrojů energie. Realizace této
energetické koncepce s sebou přinese zásadní proměnu,
pokud jde o dodávky elektrické energie, a ve středně až
dlouhodobém horizontu se promítne do cen energie
a konkurenceschopnosti ekonomiky. Směrodatnou
zásadou, jíž by se realizace této energetické koncepce
měla řídit, by tak měla být nákladová efektivita
a realizace samotná by se měla opírat o efektivní
spotřebu energie, nákladově efektivní podpůrné
programy, elektrorozvodné sítě s adekvátními parametry
pro přenos energie z
obnovitelných zdrojů
a konkurenceschopné trhy s elektrickou energií.
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(15)

(16)
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Přínosem pro růst produktivity a poptávky v Německu
by bylo posílení hospodářské soutěže v odvětví služeb.
Dynamičtější růst v tomto odvětví by mohl přispět i k
rozšíření základny pro růst nabídky a poptávky
v Německu. Navzdory výraznému pokroku, k němuž
za poslední léta došlo díky provedení směrnice
o službách, se jeví, že je prostor pro další omezování
překážek, jež podnikům brání ve vstupu na trh a v
jeho opuštění, zejména prostřednictvím dalšího zjedno
dušení systému licencí a povolení a pro zjednodušení
regulace výkonu určitých svobodných povolání. Odůvod
nění a přiměřenost regulace výkonu určitých řemesel by
mohly být přezkoumány. Pokud jde o služby síťových
odvětví průmyslu, hospodářská soutěž zejména
v odvětví železniční dopravy by se mohla zlepšit. Hospo
dářské soutěži by v krátkodobém horizontu prospělo
posílení úlohy dohledu Spolkové agentury pro sítě
a otevření infrastruktury pro vystavování a prodej
jízdenek soutěžitelům.

Z hlediska nabídky pracovní síly s potřebnými doved
nostmi budou mít i s ohledem na demografický vývoj
zásadní význam další reformy, jež by měly zlepšit přístup
k systému vzdělávání a odborné přípravy a tento systém
zkvalitnit. Podle předpovědí má chybět pracovní síla
zejména se střední a vysokou kvalifikací, a to především
na poli matematiky, přírodních věd a technologie. Míra
dosaženého vzdělání mezi mladými lidmi v Německu je
jak u vyššího sekundárního, tak u terciárního vzdělání
pod průměrem EU. Výsledky vzdělávání by mohla zlepšit
snazší dostupnost předškolního vzdělávání, škol
s celodenním programem a zjednodušení přestupu mezi
různými liniemi školního systému.

Německo přijalo řadu závazků v rámci Paktu euro plus.
Pokud je o fiskální politiku, vyzývají závazky k tomu, aby
bylo nápravy nadměrného schodku dosaženo již v roce
2011 a aby byly cíle vnitrostátní úpravy rozpočtu
splněny se značným předstihem v letech 2011–2012.
Co se týče posílení finanční stability, zavázalo se
Německo k efektivní regulaci kapitálového trhu
a dohledu nad ním. V oblasti zaměstnanosti platí hlavní
pozornost jednak účasti pracovníků na trhu práce
(reforma aktivních nástrojů pracovního trhu, snazší inte
grace příslušníků svobodných povolání, kteří kvalifikaci
získali v zahraničí, a integrace přistěhovalců), jednak
vzdělávání (pakt o základním vzdělání). Opatření
v oblasti konkurenceschopnosti se zaměřují na síťová
odvětví, energetiku a odvětví služeb (agentura pro trans
parentnost trhu s elektrickou energií a plynem, program
elektromobility a vyšší přísun prostředků na dopravní
infrastrukturu), jakož i na vzdělávání (iniciativa Excelence
na podporu postgraduálních škol a financování univerzit
ního paktu). Tyto závazky spadají do všech čtyř tematic
kých okruhů Paktu euro plus. Ve velké míře se v nich
odráží širší reformní agenda, kterou vytyčily program
stability a národní program reforem. Několik oblastí
politik však zůstává mimo jejich pozornost (např.
restrukturalizace zemských bank či daňové zatížení
práce), nebo jsou zmíněny jen letmo (otevření odvětví
služeb a síťových odvětví průmyslu větší hospodářské
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soutěži). Závazky Paktu euro plus byly posouzeny a při
zpracování těchto doporučení k nim bylo přihlíženo.

(17)

Komise posoudila program stability a národní program
reforem Německa, včetně závazků, jež přijalo v rámci
Paktu euro plus. Vzala v úvahu nejen jejich význam
pro udržitelnou fiskální a sociálně-ekonomickou politiku
Německa, ale také jejich soulad s pravidly a pokyny EU,
vzhledem k nutnosti posílit celkovou správu ekonomic
kých záležitostí EU tím, že budou rozhodnutí členských
států zahrnovat vstupy na úrovni EU. V této souvislosti
má Komise za to, že by Německo mělo rozpočtovou
strategii realizovat v souladu s plánem. Poté by mělo
Německo zajistit, že bude vyvíjet úsilí o strukturální
změny s cílem dosažení střednědobého cíle a současně
zachovávat prorůstový konsolidační kurs. V letech
2011–2012 by se další kroky měly zaměřit na stabilitu
finančního systému (například prostřednictvím restruktu
ralizace zemských bank), posílení domácích zdrojů růstu
tím, že se díky nižšímu zdanění práce zvýší účast na trhu
práce, zlepšení přístupu ke vzdělání a jeho zkvalitnění,
jakož i otevření odvětví služeb, živností, svobodných
povolání a síťových odvětví intenzivnější hospodářské
soutěži.

(18)

Rada na základě tohoto posouzení a s ohledem na dopo
ručení Rady podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy o fungování
Evropské unie ze dne 2. prosince 2009 přezkoumala
aktualizaci programu stability Německa za rok 2011.
Její stanovisko (1) se odráží zejména v doporučení
v bodě 1 níže. S ohledem na závěry Evropské rady ze
dne 25. března 2011 Rada přezkoumala národní
program reforem Německa,

DOPORUČUJE, aby Německo v období 2011–2012 provedlo tato

opatření:

1. Realizovat rozpočtovou strategii na rok 2012 a následující
období, jak je plánováno, a tím snížit vysokou míru veřej
ného zadlužení v souladu s doporučeními Rady v rámci
postupu při nadměrném schodku. Poté zajistit odpovídající
úsilí o strukturální změny s cílem dosažení střednědobého
cíle. Provést rozpočtové ustanovení na úrovni spolkových
zemí a dále posílit související mechanismus dohledu
a sankcí. Zachovat prorůstový konsolidační kurs a za tímto
účelem zejména zachovat přiměřené výdaje na vzdělávání
a dále zefektivnit veřejné výdaje na zdravotní
a dlouhodobou péči.

2. Řešit strukturální slabiny finančního sektoru, zejména
restrukturalizovat zemské banky, které potřebují přiměřeně
financovaný a životaschopný podnikatelský model.
(1) Podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97.
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3. Posílit účast na trhu práce zlepšením spravedlivého přístupu
k systému vzdělávání a odborné přípravy a tím, že budou
přijata další opatření k rozpočtově neutrálnímu snížení
vysoké daňové zátěže, a zlepšit pobídky k práci pro osoby
s nízkým platovým ohodnocením. Zvýšit počet celodenních
zařízení péče o dítě a škol s celodenním programem.
Důkladně sledovat účinky nedávných reformních opatření
k omezení demotivujících faktorů pro druhého z výdělečně
činných partnerů a přijmout další opatření, pokud budou
demotivační faktory přetrvávat.
4. Odstranit bezdůvodná omezení pro výkon určitých svobod
ných povolání a řemesel. Zintenzivnit hospodářskou soutěž
v síťových odvětvích, posílit úlohu dohledu Spolkové agen

19.7.2011

tury pro sítě v odvětví železniční dopravy a zaměřit se
v kontextu ohlášené národní energetické koncepce na
zvýšení
dlouhodobé
nákladové
efektivity
zákona
o obnovitelných energiích, na zajištění reálné nezávislosti
mezi výrobou elektrické energie a jejím přenosem, jakož
i na zkvalitnění přeshraničních propojení.
V Bruselu dne 12. července 2011.
Za Radu
předseda
J. VINCENT-ROSTOWSKI

19.7.2011
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DOPORUČENÍ RADY
ze dne 12. července 2011
k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému
programu stability Nizozemska na období 2011–2015
(2011/C 212/04)
ekonomických záležitostí a prvního evropského seme
stru, v němž se provádí integrovaná ex ante koordinace
politiky, vycházející ze strategie Evropa 2020.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této smlouvy,
(4)

Dne 25. března 2011 potvrdila Evropská rada priority
pro fiskální konsolidaci a strukturální reformy (v souladu
se závěry Rady ze dne 15. února a 7. března 2011 a
v návaznosti na roční analýzu růstu vypracovanou
Komisí). Zdůraznila, že je třeba se přednostně zaměřit
na návrat ke zdravým rozpočtům a fiskální udržitelnosti,
na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím reforem
trhu práce a na další úsilí o posílení růstu. Požádala
členské státy, aby promítly tyto priority do konkrétních
opatření, jež budou součástí jejich programů stability či
konvergenčních programů a národních programů
reforem.

(5)

Dne 25. března 2011 Evropská rada rovněž vyzvala
členské státy účastnící se Paktu euro plus, aby představily
své závazky včas tak, aby mohly být zahrnuty do jejich
programů stability či konvergenčních programů
a národních programů reforem.

(6)

Nizozemsko předložilo dne 29. dubna 2011 aktualizaci
svého programu stability na období 2011 až 2015 za
rok 2011 a rovněž svůj národní program reforem na rok
2011. Aby se vzaly v úvahu jejich vzájemné vazby, byly
oba programy posuzovány současně.

(7)

Velmi otevřené nizozemské hospodářství bylo navzdory
své dřívější silné výkonnosti po plném rozvinutí krize
vážně zasaženo a reálný HDP klesl v roce 2009
o téměř 4 %. Zotavovat se začalo v druhé polovině
roku 2009 díky oživení vnější poptávky a v první polo
vině roku 2010 nabralo tempo, jehož výsledkem byl růst
HDP ve výši 1,8 %. Dopad krize na trh práce byl rela
tivně omezený. Očekává se, že nezaměstnanost se
v nadcházejících dvou letech postupně sníží z 4,5 %
v roce 2010 na 4 % v roce 2012. Krize tvrdě dopadla
na nizozemské veřejné finance, přičemž schodek veřej
ných financí se zvýšil na 5,5 % HDP v roce 2009 a 5,4 %
v roce 2010. Vládní opatření na podporu finančních
institucí a stabilizaci finančních trhů vedla ke zvýšení
míry zadlužení o 15 procentních bodů HDP na 60,8 %
HDP v roce 2009.

(8)

Na základě posouzení aktualizovaného programu stabi
lity podle nařízení (ES) č. 1466/97 zastává Rada stano
visko, že makroekonomický scénář, z něhož vycházejí
rozpočtové projekce předložené v programu stability, je

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července
1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář
skými politikami a o posílení koordinace hospodářských
politik (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

s ohledem na závěry Evropské rady,

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,

po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh
Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst,
Evropa 2020, založenou na intenzivnější koordinaci
hospodářských politik, které se zaměří na klíčové oblasti,
v nichž je třeba přijmout opatření, aby se posílil evropský
potenciál pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.

(2)

Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení
o hlavních směrech hospodářských politik členských
států a Unie (2010– 2014) a dne 21. října 2010 přijala
rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států (2), které společně tvoří „integrované
hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly
integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitro
státních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

(3)

Dne 12. ledna 2011 přijala Komise první roční analýzu
růstu představující pro EU začátek nového cyklu správy

(1) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2) Rozhodnutí Rady 2011/308/EU ze dne 19. května 2011 o hlavních
zásadách politiky zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 138,
26.5.2011, s. 56) stanoví, že platí i pro rok 2011.
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realistický. Program stability je založen na poněkud obez
řetnějších prognózách růstu pro rok 2011 a 2012, než
jaké uvádí prognóza útvarů Komise z jara 2011.
V programu stability se plánuje snížení schodku veřej
ných financí pod referenční hodnotu 3 % v roce 2012,
což by bylo o rok dříve, než bylo stanoveno v rámci
postupu při nadměrném schodku. Podle údajů
v programu stability bude do konce programového
období téměř dosaženo střednědobého cíle, jímž je struk
turální schodek ve výši 0,5 % HDP, neboť strukturální
saldo vypočítané útvary Komise činí v roce 2015– 0,8 %
HDP. Rozpočtová strategie je plně podložena dostatečně
konkrétními opatřeními až do roku 2015, i když jejich
realizace je ohrožena určitými riziky, zejména s ohledem
na schopnost kompenzovat překročení výdajů v oblasti
zdravotní péče a sledovat výdaje na úrovni místní správy.
Průměrné roční fiskální úsilí v období 2011–2013 dosa
huje 0,75 % HDP, což je v souladu s doporučením Rady
v rámci postupu při nadměrném schodku ze dne
2. prosince 2009. V letech následujících po období,
v němž má být nadměrný schodek napraven (2014
a 2015), se má přepočítané strukturální saldo zlepšit
o 0,25 % v roce 2014 a 0,5 % v roce 2015, čímž jen
těsně nedosáhne požadovaného zlepšení ve výši 0,5 % do
splnění střednědobého cíle.

(9)

(10)

Konsolidace rozpočtu plánovaná a prováděná nizozem
skými orgány do značné míry spoléhá na omezení
převážně strukturálních výdajů v rozsahu přibližně 3 %
HDP do konce programového období (2015)
v porovnání s výchozí situací. Z toho plynoucí postup
korekce předpokládá snížení celkového schodku veřej
ných financí z 3,8 % HDP v roce 2011 na 2,4 % HDP
v roce 2012 a další postupné snižování o přibližně 0,5 %
ročně v období 2013–2015. Nizozemsko je pevně
odhodláno těchto cílů dosáhnout. Ochrana prorůstových
oblastí politiky, například vzdělávání, před rozpočtovými
škrty by zabránila omezení budoucího potenciálu hospo
dářského růstu a přispěla k dosažení udržitelné nápravy
nadměrného schodku.

Kromě krátkodobé konsolidace je jedním z hlavních
úkolů zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných
financí, která je nepříznivě ovlivněna silným růstem
výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva. Dlouhodobé
náklady stárnutí obyvatelstva jsou jednoznačně vyšší než
průměr EU, a to zejména v oblasti dlouhodobé péče
a důchodů. Očekávané zvýšení výdajů na dlouhodobou
péči je nejvyšší v Evropě, jak je uvedeno ve zprávě
Komise o stárnutí populace z roku 2009. Hlavním
důvodem je existence již tak komplexního systému
formální dlouhodobé péče (například veřejného pojištění
pro dlouhodobou osobní péči, ošetřovatelskou péči,
pomoc, léčbu a pobyt v zařízeních), zatímco neformální
péče hraje v Nizozemsku spíše omezenou úlohu. Podle
posledního hodnocení Komise jsou rizika spojená
s dlouhodobou udržitelností veřejných financí vysoká.
Nad rámec svých konsolidačních plánů předložila nizo
zemská vláda parlamentu opatření, která mají podpořit
dlouhodobou udržitelnost, včetně prodloužení zákon
ného věku odchodu do důchodu; tato opatření dosud
nebyla přijata.
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(11)

Nizozemský trh práce se vyznačuje poměrně vysokou
mírou účasti, vysokou hodinovou produktivitou
a nízkou nezaměstnaností. Nicméně hlavním úkolem
na nizozemském trhu práce bude zvýšit využití dosud
nevyužitého pracovního potenciálu, zejména kompen
zovat
očekávaný
pokles
počtu
obyvatelstva
v produktivním věku v důsledku stárnutí. Průměrný
počet odpracovaných hodin za rok je nejnižší v EU, jak
potvrzují nejnovější dostupné údaje. Nízký počet odpra
covaných hodin je způsoben velmi vysokým podílem
osob pracujících na částečný úvazek, zejména žen,
který odráží jednak osobní preference, jednak existenci
finančních brzd pro vstup na trh práce nebo zvýšení
počtu odpracovaných hodin. V současnosti je
v Nizozemsku jednou z hlavních brzd toho, aby osoby,
které by přinesly druhý příjem do domácnosti, vstoupily
na trh práce nebo pracovaly více hodin, vysoká mezní
míra zdanění druhého příjmu, která může v některých
případech přesahovat i 80 % v důsledku mj. všeobecné
slevy na dani a snížení dávek závislých na příjmu, jako
jsou přídavky na děti.

(12)

Rostoucí a nestejnorodé skupině částečně zdravotně
postižených a dlouhodobě nezaměstnaných, kterým
stále více hrozí strukturální nezaměstnanost, zjevně
nepřineslo provádění aktivní politiky zaměstnanosti
kladné výsledky. Se zvláštními problémy se setkávají
občané ze zemí mimo EU a přetrvávající propast mezi
zaměstnaností a nezaměstnaností se tím ještě umocňuje.

(13)

Podařilo se zachovat inovační schopnost systému pro
výzkum a inovace, ale nízký podíl soukromého sektoru
na investicích do výzkumu a vývoje může v budoucnosti
nepříznivě
ovlivnit
hospodářský
růst
a
konkurenceschopnost
nizozemského
hospodářství.
Cílem vlády je vytvořit atraktivní prostředí pro podniky
zabývající se výzkumem a inovacemi, včetně podniků ze
zahraničí, a to pomocí finančních pobídek, poskytnutí
prostoru pro podnikatele a zajištění špičkové úrovně
výzkumu. Vzhledem k nutné konsolidaci rozpočtu
v tomto roce se však možná s některými podporami
společnostem nebude pokračovat a jiné budou racionali
zovány a zacíleny na prioritní hospodářské oblasti
a budou mít častěji formu obecnějších daňových
nástrojů.

(14)

Podnikatelské prostředí je negativně ovlivněno mírou
přetížení silniční a železniční dopravy. Míra přetížení
dopravy patří mezi nejvyšší v EU. V této souvislosti
poměrně nevýkonná dopravní infrastruktura nepříznivě
ovlivňuje mobilitu pracovních sil, a potažmo potenciální
růst prostřednictvím produktivity. Pracovníci se potýkají
s dlouhou dobou dojíždění mezi bydlištěm a prací,
nespolehlivými jízdními řády a vysokými náklady způso
benými přetížením dopravy. Ty by se měly až do roku
2020 dále zvyšovat, nedojde-li ke změně politiky. Zefek
tivnění využívání infrastruktury (například pomocí
mýtného) by přispělo ke zvýšení mobility pracovních
sil a produktivity, a tím i k potenciálnímu růstu.
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Dne 4. dubna 2011 Nizozemsko oznámilo řadu závazků
v rámci Paktu euro plus. Patří mezi ně opatření na
podporu konkurenceschopnosti (zavedení nové politiky
pro oblast podnikání založené na obecnějším snížení
daní a administrativní zátěže) a zaměstnanosti (nastavení
sociálního zabezpečení tak, aby podněcovalo k aktivitě,
a snížení závislosti na dávkách v nezaměstnanosti), na
podporu udržitelnosti veřejných financí (zakotvení
Paktu o stabilitě a růstu ve vnitrostátním právu) a
k posílení finanční stability (více pravomocí orgánům
dohledu). Tyto závazky se vztahují ke všem oblastem
paktu. Navazují na širší reformní program nastíněný
v programu stability a národním programu reforem.
Nejsou však uvedeny podrobnosti ohledně časového
harmonogramu, ani opatření, která budou nutná
k jejich splnění. Tyto závazky byly posouzeny
a zohledněny v doporučení.
Komise posoudila program stability a národní program
reforem, jakož i závazky v rámci Paktu euro plus. Vzala
v úvahu nejen jejich význam pro udržitelnou fiskální
a sociálně-ekonomickou politiku v Nizozemsku, ale
také jejich soulad s pravidly a pokyny EU, vzhledem
k nutnosti posílit celkovou správu ekonomických záleži
tostí EU tím, že budou rozhodnutí členských států
zahrnovat vstupy na úrovni EU. V této souvislosti má
Komise zato, že zcela konkretizovaná nizozemská stra
tegie konsolidace rozpočtu by měla být provedena podle
plánu a že by měly být zachovány výdaje v oblastech,
které nejvíce přispívají k dlouhodobému růstu. Měla by
být přijata další opatření ke zlepšení dlouhodobé udrži
telnosti veřejných financí, zejména v oblasti důchodů
a dlouhodobé péče, jakož i ke zvýšení účasti na trhu
práce a integrace a k řešení otázek vyplývajících
z přetížení dopravy.
Rada na základě tohoto posouzení a rovněž s ohledem
na doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy
o fungování Evropské unie ze dne 2. prosince 2009
přezkoumala aktualizaci programu stability Nizozemska
za rok 2011 a její stanovisko (1) se odráží zejména
v jejích doporučeních v bodech 1 a 2 níže. S ohledem

(1) Podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97.
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na závěry Evropské rady ze dne 25. března 2011 Rada
přezkoumala národní program reforem Nizozemska,
DOPORUČUJE, aby Nizozemsko v období 2011–2012 provedlo

tato opatření:

1. Provést rozpočtovou strategii pro rok 2012 v souladu
s doporučeními Rady pro nápravu nadměrného schodku
a začít snižovat vysokou míru veřejného dluhu. Poté napl
ňovat střednědobý cíl v souladu s požadavky Paktu
o stabilitě a růstu s ohledem na celkové výdajové stropy
a požadavky konsolidace, a tím zajistit, aby konsolidace
byla udržitelná a podporovala růst, a tudíž zachovat výdaje
v oblastech bezprostředně souvisejících s růstem, jako je
výzkum a inovace, vzdělávání a odborná příprava.
2. Přijmout opatření ke zvýšení zákonného věku odchodu do
důchodu jeho navázáním na střední délku života
a podporovat tato opatření dalšími kroky ke zvýšení věku
skutečného odchodu do důchodu a zlepšení dlouhodobé
udržitelnosti veřejných financí. Připravit návrh reformy dlou
hodobé péče s ohledem na stárnutí obyvatelstva.
3. Podpořilo účast na trhu práce omezením daňových překážek
pro práci osob s druhým příjmem do domácnosti
a navrhnout opatření na podporu a pomoc nejohroženějším
skupinám s opětovnou integrací na trhu práce.
4. Podporovat inovace, soukromé investice do výzkumu
a vývoje a užší vztahy mezi vědeckou a podnikatelskou
sférou poskytnutím vhodných pobídek v rámci nové politiky
pro oblast podnikání („Naar de top“).
V Bruselu dne 12. července 2011.
Za Radu
předseda
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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STANOVISKA

EVROPSKÁ KOMISE
STANOVISKO KOMISE
ze dne 15. července 2011
k plánu na zneškodňování radioaktivního odpadu ze zařízení na odstraňování a zneškodňování
odpadu Stoneyhill NORM v Aberdeenshire, Skotsko, Spojené království v souladu s článkem 37
Smlouvy o Euratomu
(Pouze anglické znění je závazné)

(2011/C 212/05)
Níže uvedené posouzení bylo vypracováno podle ustanovení Smlouvy o Euratomu, aniž jsou dotčena
dodatečná posouzení, která budou provedena podle Smlouvy o fungování Evropské unie, a povinnosti
vyplývající z této smlouvy a sekundárního práva.

Dne 3. února 2011 obdržela Evropská komise v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu od britské
vlády všeobecné údaje týkající se plánu na zneškodňování radioaktivního odpadu ze zařízení na odstraňo
vání a zneškodňování odpadu Stoneyhill NORM.

Na základě těchto údajů a po konzultaci se skupinou odborníků vypracovala Komise toto stanovisko:

1) Vzdálenost mezi lokalitou Stoneyhill a nejbližším bodem na území jiného členského státu, v tomto
případě Irska, je 398 km.

2) Na zařízení na odstraňování odpadu se nebude vztahovat povolení pro vypouštění kapalných i plynných
radioaktivních odpadních látek. Za běžných provozních podmínek nebude zařízení na odstraňování
odpadu vypouštět kapalné radioaktivní látky. Ze zařízení na odstraňování však bude unikat přírodní
radioaktivní plyn (radon) a bude se uvolňovat malé množství radioaktivních aerosolů; neměly by ale
ovlivnit zdraví obyvatelstva jiného členského státu.

3) Po dobu, kdy bude zařízení v provozu:

— bude radioaktivní odpad v prostorách zařízení uložen bez úmyslu jej znovu použít;

— nebude se na zařízení vztahovat povolení pro kapalné a plynné radioaktivní výpusti. Ze zařízení na
zneškodňování však bude unikat radioaktivní plyn (radon); neměl by ale ovlivnit zdraví obyvatelstva
jiného členského státu.

4) Po ukončení provozu zařízení:

Opatření stanovená pro definitivní uzavření předmětného zařízení, jak jsou popsána ve všeobecných
údajích, poskytují záruku, že závěry podle bodu 2 zůstanou dlouhodobě platné.
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5) V případě neplánovaného uvolnění radioaktivních látek následkem havárií typů a rozsahů uvedených ve
všeobecných údajích by dávky záření, které by pravděpodobně zasáhly obyvatelstvo v jiném členském
státě, nepříznivě neovlivnily zdraví obyvatel.
Komise tedy zastává stanovisko, že provedení plánu zneškodňování radioaktivního odpadu v jakékoli
podobě ze zařízení na odstraňování a na zneškodňování radioaktivního odpadu v Stoneyhill NORM ve
Spojeném království za běžného provozu i po jeho definitivním uzavření, jakož i v případě havárie typu
a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích by nemělo mít za následek radioaktivní zamoření vody, půdy
ani ovzduší jiného členského státu.
V Bruselu dne 15. července 2011.
Za Komisi
Günther OETTINGER

člen Komise
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II
(Sdělení)

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE
Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter)
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 212/06)
Dne 16. června 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky
a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1
písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude
zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství.
Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:
— v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské
soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat
jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu
hospodářského odvětví,
— v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod
číslem 32011M6175. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.

Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ COMP/M.6191 – Birla/Columbian Chemicals)
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 212/07)
Dne 15. června 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky
a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1
písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude
zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství.
Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:
— v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské
soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat
jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu
hospodářského odvětví,
— v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod
číslem 32011M6191. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.
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IV
(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

RADA
Oznámení pro osoby, na něž se vztahují opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2010/145/SZBP
a v nařízení Rady (ES) č. 1763/2004
(2011/C 212/08)
RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám uvedeným v příloze I rozhodnutí Rady 2010/145/SZBP a v příloze I nařízení Rady (ES)
č. 1763/2004 se dávají na vědomí níže uvedené informace.
Rada Evropské unie rozhodla, že osoby uvedené ve výše zmíněné příloze nadále splňují kritérium stanovené
v rozhodnutí Rady 2010/145/SZBP a v nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 o dalších opatřeních na podporu
účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), a měla by se
na ně proto i nadále vztahovat tato opatření.
Dotčené osoby se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států)
uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II nařízení (ES) č. 1763/2004,
o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 3
uvedeného nařízení).
Dotčené osoby mohou zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení
na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, na tuto adresu:
Council of the European Union (Rada Evropské unie)
General Secretariat (Generální sekretariát)
DG K Coordination Unit (10 HN 43)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské
unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém
pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům zařazeným na seznam uvedený v čl. 2 odst. 3
nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým
osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
(viz příloha nařízení Rady (EU) č. 687/2011)
(2011/C 212/09)
RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu v nařízení Rady (EU) č. 687/2011 ze dne
18. července 2011 se oznamují tyto skutečnosti (1).
Rada Evropské unie rozhodla, že důvody pro zařazení osob, skupin a subjektů uvedených na výše
zmíněném seznamu osob, skupin a objektů, na něž se vztahují omezující opatření podle nařízení Rady
(ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti
některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (2), jsou stále platné. Rada tudíž rozhodla
o ponechání těchto osob, skupin a subjektů na seznamu.
V nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 se stanoví, že všechny finanční prostředky
a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící dotčeným osobám, skupinám a subjektům se zmrazují a že
žádné finanční prostředky ani jiné finanční a hospodářské zdroje jim nesmějí být přímo ani nepřímo
zpřístupněny.
Dotčené osoby, skupiny a subjekty se upozorňují na to, že mají možnost požádat příslušné orgány daného
členského státu (členských států) uvedené v příloze nařízení, aby jim vydaly povolení použít zmrazené
finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby v souladu s čl. 5 odst. 2 daného nařízení.
Aktualizovaný seznam příslušných orgánů je dostupný na internetu na této adrese:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou požádat Radu o odůvodnění, proč byly ponechány na výše
uvedeném seznamu (pokud jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno), na této adrese:
Council of the European Union
(Attn: CP 931 designations)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou kdykoliv zaslat Radě na výše uvedenou adresu žádost, aby
přezkoumala rozhodnutí zařadit je na seznam a ponechat je na tomto seznamu, a podložit ji příslušnými
doklady. Doručené žádosti budou posouzeny. V této souvislosti se příslušné osoby, skupiny a subjekty
upozorňují na skutečnost, že Rada provádí pravidelný přezkum daného seznamu v souladu s čl. 1 odst. 6
společného postoje 2001/931/SZBP. Má-li být žádost posouzena při nadcházejícím přezkumu, je třeba ji
předložit do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Dotčené osoby, subjekty a orgány se rovněž upozorňují na to, že mají v souladu s podmínkami stanove
nými v čl. 263 odst. 4 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie možnost nařízení Rady u Tribunálu
Evropské unie napadnout.

(1) Úř. věst. L 188, 19.7.2001, s. 2.
(2) Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.
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EVROPSKÁ KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
18. července 2011
(2011/C 212/10)
1 euro =
měna

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

směnný kurz

1,4045
111,10

měna

AUD

australský dolar

CAD

kanadský dolar

HKD

hongkongský dolar

směnný kurz

1,3237
1,3472
10,9488

DKK

dánská koruna

7,4567

GBP

britská libra

0,87315

NZD

novozélandský dolar

1,6640

SGD

singapurský dolar

1,7107

SEK

švédská koruna

9,2534

CHF

švýcarský frank

1,1485

ISK

islandská koruna

NOK

norská koruna

7,8670

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

HUF

maďarský forint

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7093

PLN

polský zlotý

RON
TRY

KRW

jihokorejský won

ZAR

jihoafrický rand

1 490,82
9,8084

CNY

čínský juan

9,0853

HRK

chorvatská kuna

7,4500

IDR

indonéská rupie

MYR

malajsijský ringgit

PHP

filipínské peso

60,463

RUB

ruský rubl

39,6125

THB

thajský baht

42,219

4,0440

BRL

brazilský real

2,2208

rumunský lei

4,2688

MXN

mexické peso

16,5456

turecká lira

2,3468

INR

indická rupie

62,6060

24,405
272,98

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.

12 024,36
4,2311
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V
(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
„Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky“
Provádění informačních opatření podle rozpočtové linie 05 08 06 na rok 2012
(2011/C 212/11)
1. ÚVOD
Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Rady (ES)
č. 814/2000 ze dne 17. dubna 2000 o informačních opatřeních
v oblasti společné zemědělské politiky (1), jež definuje druh
a obsah informačních opatření, která může Unie spolufinan
covat. Nařízení Komise (ES) č. 2208/2002 (2), pozměněné naří
zením (ES) č. 1820/2004 (3), stanoví prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 814/2000.
Tato výzva se vztahuje na návrhy týkající se financování infor
mačních opatření ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES)
č. 814/2000 z rozpočtových prostředků na rok 2012. Tato
výzva k předkládání návrhů se týká informačních opatření,
která se mají provést (včetně přípravy, provádění, sledování
a hodnocení) v období od 1. března 2012 do 28. února 2013.
Informační opatření je integrovaná svébytná a ucelená infor
mační akce pořádaná na základě jediného rozpočtu. Mezi
činnostmi, jež jsou do takové akce zapojeny, může být prostá
série konferencí, ale i obsáhlá informační kampaň, zahrnující
několik druhů veřejných informačních/komunikačních opatření
a nástrojů.
Podle ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES)
č. 2208/2002 musí být žadatelé v rámci této výzvy
k předkládání návrhů po dobu nejméně dvou let právnickými
osobami řádně založenými v členském státě.
2. PRIORITY A DRUHY OPATŘENÍ NA ROK 2012

vhodnou příležitostí pro komunikaci týkající se SZP: její historie
a vývoje, konkrétních výsledků a perspektiv do budoucna
v kontextu reformních návrhů.
V rámci této výzvy k předkládání návrhů zamýšlí Komise
upřednostnit opatření, u nichž se očekává velký dopad, která
mají inovativní a tvořivý charakter a jejichž cílem je nejen
venkov, ale také společnost jako celek.
Účelem opatření je zdůraznit úlohu a užitečnost SZP jako
společné politiky EU, která uspokojuje potřeby společnosti,
splňuje její očekávání a jejíž cíle jsou:
— zlepšit řešení problémů v oblasti zabezpečení dodávek
potravin, změny klimatu, udržitelného využívání přírodních
zdrojů a vyváženého rozvoje území;
— pomoci zemědělskému odvětví čelit následkům hospodářské
krize a zvýšené kolísavosti cen zemědělských produktů;
— přispět k rozvoji inteligentního a udržitelného růstu podpo
rujícího začlenění, jak jej definuje strategie Evropa 2020.
2.2 Druhy informačních opatření
V rámci této výzvy k předkládání návrhů zamýšlí Komise
podpořit dva druhy integrovaných veřejných komunikačních
opatření:

2.1 Priority
Základní kámen evropské integrace – společná zemědělská poli
tika (SZP) oslaví v roce 2012 50 let své existence. Výročí je

— na vnitrostátní úrovni sjednocením různých partnerů při
práci na společném projektu velkého rozsahu

(1) Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 7.
(2) Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 21.
(3) Úř. věst. L 320, 21.10.2004, s. 14.

— na evropské úrovni v co nejvíce členských státech s cílem
zvýšit jejich dopad.
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Cílem informačních opatření musí být:
— zlepšit informovanost o SZP, její historii a vývoji, jakož
i o perspektivách vývoje v kontextu reformních návrhů,
v příslušné zemi/na evropské úrovni;
— vzbudit zájem co nejširší veřejnosti, zejména obyvatelstva
městských oblastí, o úlohu zemědělství a rozvoje venkova
v naší společnosti a zároveň vyzdvihnout rozmanité funkce,
které zemědělci plní.
Informační opatření musí mít formu informačních kampaní
velkého rozsahu a zahrnovat jednu nebo více těchto činností:
— produkce a distribuce multimediálního a/nebo audiovizuál
ního materiálu inovativního a originálního charakteru
(rozhlasové a/nebo televizní programy (1), programy typu
„reality show“, diskusní pořady, klipy …) (2);
— veřejné reklamní kampaně s využitím plakátů a tištěných
materiálů na místech s velkým výskytem lidí (metro, nádraží
atd.);

C 212/23

Výše grantu požadovaná od Komise se v případě opatření
uvedených v bodě 2.2 pohybuje mezi 100 000 EUR
a 500 000 EUR (včetně paušální částky na personální náklady).

Příspěvek Komise na vybrané žádosti je omezen na 50 % celko
vých způsobilých nákladů (viz příloha IV – sestavení rozpočtu)
vyjma nákladů personálních, na jejichž krytí se navíc vztahuje
paušální částka nejvýše 10 000 EUR, u opatření, jejichž celkové
způsobilé náklady (kromě paušální částky na personální
náklady) jsou nižší než 400 000 EUR, a nejvýše 25 000 EUR
u opatření, jejichž celkové způsobilé náklady (kromě paušální
částky na personální náklady) se pohybují od 400 000 EUR do
950 000 EUR.

U informačních opatření výjimečného zájmu a v případě, že
tento požadavek vznesl uchazeč v žádosti, se procentní podíl
příspěvku Komise může zvýšit až na 75 %.

Informační opatření je uznáno za opatření výjimečného zájmu
ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 2208/2002, splňuje-li
všechny tyto podmínky:

— akce typu „farma ve městě“ apod.;
— mediální akce;
— konference, semináře a specializované pracovní skupiny
určené pro přesně definované cílové skupiny.

1) jeho plán rozšiřování zaručuje rozšíření informací k co
nejširší cílové skupině, která zahrnuje alespoň 3 členské
státy a představuje nejméně 5 % vnitrostátního obyvatelstva
ve všech členských státech, jichž se opatření týká, a jejichž
očekávaný dopad (ex-ante) a uskutečněný dopad (ex-post)
bude doložen odpovídajícími externími důkazy (statistiky
sledovanosti apod.)

2.3 Cílové skupiny
Cílovou skupinou této výzvy k předkládání návrhů je široká
veřejnost (především mládež v městských oblastech), média,
občanská společnost a subjekty působící na venkově.

2) hodnotící výbor (dále jen „výbor“) dotčenému opatření udělil
alespoň 75 ze 100 bodů za kritéria pro udělení stanovená
v bodě 2 přílohy III.

3. DOBA TRVÁNÍ A ROZPOČET
Tato výzva k předkládání návrhů se týká informačních opatření,
která se mají provést (včetně přípravy, provádění, sledování
a hodnocení) v období od 1. března 2012 do 28. února
2013, ale k jejichž realizaci musí bezpodmínečně dojít v roce
2012.
Celkový rozpočet stanovený na informační opatření, která se
mají provést v souladu s touto výzvou k předkládání návrhů,
je 3 250 000 EUR. Tato částka se rozdělí mezi žádosti, kterým
hodnotící výbor přidělí nejvíce bodů podle kritérií uvedených
v bodě 2 přílohy III. Komise si vyhrazuje právo snížit tuto
celkovou částku, je-li to nezbytné.
(1) V případě spolufinancování musí být u každého audiovizuálního
programu závazně přislíbeno jeho odvysílání.
(2) Pro tento druh opatření se v dohodě o grantu výslovně uvede, že
Komise má právo na reprodukci a šíření výrobků nebo programů
nebo jejich částí popsaných v opatření k nekomerčním účelům, a to
na jakémkoliv nosiči a bez časového a teritoriálního omezení.

Informačním opatřením, kterým byl udělen grant na základě
této výzvy k předkládání návrhů, nebude uděleno předběžné
financování. Příjemce může případně požádat o průběžnou
platbu na základě předložení průběžné technické a finanční
zprávy. Výše průběžné platby nesmí překročit 30 % celkové
částky stanovené v dohodě o grantu. Tato částka bude určena
na základě skutečné realizace opatření a skutečně vynaložených
způsobilých nákladů v průběžném finančním výkazu a nákladů,
které schválila Komise a na něž se použije procentní podíl
spolufinancování stanovený v dohodě o grantu. Paušál na perso
nální náklady bude poskytnut až v rámci konečné platby.

Výběr žádosti nezavazuje Komisi k udělení celé výše finančního
příspěvku požadované žadatelem. Výše grantu za žádných okol
ností nepřekročí požadovanou výši. Grant nebude možné udělit
na opatření, které je předmětem jiného financování Evropskou
unií.
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4. OBECNÉ POKYNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
4.1 Pokyny pro vytvoření žádosti
Každý žadatel smí v daném rozpočtovém roce podat žádost jen
pro jedno informační opatření.
Žádost musí být vyhotovena na příslušných formulářích, které
jsou k dispozici na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/
agriculture/grants/capinfo/index_cs.htm
Žádost musí být sepsána v jednom z úředních jazyků Unie. Aby
se však zkrátila doba zpracování žádostí, žadatelé se vyzývají,
aby své žádosti podávali v angličtině nebo francouzštině. Pokud
to není možné, měli by do angličtiny nebo francouzštiny
přeložit alespoň obsah formuláře č. 3.
Žádost musí povinně obsahovat tyto dokumenty, které lze
nalézt na výše uvedené internetové stránce:
— průvodní dopis k žádosti uvádějící název navrhovaného
informačního opatření s uvedením požadované výše grantu,
podepsaný zplnomocněným zástupcem subjektu, který
žádost podává; je třeba vzít na vědomí, že požadovaná
výše grantu uvedená v dopise musí být totožná s výší spolu
financování ze strany Evropské unie uvedenou v tabulce
příjmů rozpočtu (písmena g + h);
— formuláře č. 1 (údaje o žadateli), č. 2 (údaje o případných
spoluorganizátorech) a č. 3 (podrobný popis informačního
opatření) přiložené k žádosti. Pokud se některá otázka
nevztahuje na navrhované opatření, musí se uvést „nepou
žije se“. Posuzovány budou jen žádosti předložené na těchto
formulářích; pokud se formulář č. 2 nepoužije, uveďte
prosím poznámku „nepoužije se“ na jeho první stranu.
— jeden rozpočet navrhovaného informačního opatření (který
sestává z jedné podrobné tabulky výdajů a jedné tabulky
příjmů, které jsou v rovnováze), řádně vyplněný, opatřený
datem a podepsaný zplnomocněným zástupcem subjektu,
který žádost podává;
— všechny další dokumenty uvedené v příloze I (další doku
menty nezbytné pro podání žádosti o grant).
4.2 Lhůta k zaslání žádosti a příjemce žádosti
Žadatelé zašlou jeden tištěný exemplář úplné žádosti (při posu
zování dodržení lhůty k odeslání je rozhodné datum poštovního
razítka na obálce) doporučenou poštou s doručenkou nejpozději
do 30. září 2011 na tuto adresu:
European Commission
Unit AGRI. K.1.
Call for proposals 2011/C /…
Attn. Angela Filote
L130 4/148A
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Žádosti musí být zaslány v zalepené obálce nebo lepenkové
krabici vložené do druhé zalepené obálky, resp. lepenkové
krabice. Na vnitřní obálce nebo lepenkové krabici jsou kromě
názvu útvaru, kterému je určena a jak je uveden ve výzvě
k předkládání návrhů, uvedena slova „appel à propositions —
à ne pas ouvrir par le service du courrier“ („Výzva k předkládání
návrhů – neotvírat v podatelně“). Použijí-li se samolepicí obálky,
musí být zapečetěny lepicí páskou, přes niž je podepsán odesí
latel.
Vzhledem k tomu, že se všechny dokumenty doručené útvarům
Komise musejí naskenovat stránku po stránce, žádáme Vás,
abyste jednotlivé stránky žádosti ani jejích příloh nesešívali.
V zájmu ochrany životního prostředí jsou žadatelé rovněž vyzý
váni, aby žádosti vyhotovili na recyklovaném papíru a vytiskli
oboustranně.
Žadatelé zároveň zašlou nejpozději do 24:00 hodin (brusel
ského času) dne 30. září 2011 (použijte funkci potvrzení
o doručení) elektronický exemplář žádosti obsahující přinej
menším elektronickou verzi průvodního dopisu k žádosti,
formuláře č. 1–3 a rozpočet ve stejném znění, v jakém byly
odeslány poštou, na tuto e-mailovou adresu:
AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu
Povinností žadatele je žádost (tištěnou a elektronickou) odeslat
úplnou a v uvedené lhůtě. Žádosti odeslané po uplynutí platné
lhůty budou zamítnuty.
5. POSTUP A ČASOVÝ HARMONOGRAM
5.1 Příjem a registrace žádostí
Komise Vaši žádost zaregistruje a elektronickou poštou Vám do
patnácti pracovních dnů od lhůty pro podání žádostí zašle
potvrzení o doručení spolu s číslem, jež bude žádosti přiděleno.
5.2 Přezkum žádostí z hlediska kritérií způsobilosti
a kritérií pro vyloučení
Způsobilost žádosti přezkoumá hodnotící výbor k tomuto účelu
sestavený. Žádosti, které nesplňují jedno nebo více kritérií
stanovených v příloze II (kritéria způsobilosti a kritéria pro
vyloučení), budou zamítnuty.
Všechny způsobilé žádosti postoupí do další fáze hodnocení
(přezkum z hlediska výběrových kritérií – technická a finanční
způsobilost žadatelů).
5.3 Přezkum žádostí z hlediska výběrových kritérií –
technická a finanční způsobilost žadatelů
Během této fáze výbor přezkoumá technickou a finanční způso
bilost žadatelů dosud hodnocených jako způsobilí, a to na
základě informací poskytnutých v žádosti a podle kritérií popsa
ných v bodě 1 přílohy III (výběrová kritéria).
Všechny žádosti, které projdou touto fází, postoupí do další fáze
hodnocení (hodnocení podle kritérií pro udělování).
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5.4 Hodnocení žádostí podle kritérií pro udělování
Během této fáze výbor vyhodnotí žádosti podle kritérií pro
udělování popsaných v bodě 2 přílohy III (kritéria pro udělo
vání).
Výbor navrhne, aby byl grant udělen pouze těm žádostem, které
v této fázi hodnocení získají alespoň 60 ze 100 možných bodů
(a nejméně 50 % bodů připadajících na každé kritérium). Získáli však některé informační opatření 60 ze 100 možných bodů,
neznamená to ještě, že mu bude grant udělen. Komise může
vzhledem k počtu přijatelných žádostí a k výši dostupných
rozpočtových zdrojů minimální hranici bodového hodnocení
zvýšit.
Žádosti, které získají méně než 60 ze 100 možných bodů nebo
méně než 50 % možných bodů v rámci každého kritéria, se
zamítnou a žadatel obdrží písemné vyrozumění, ve kterém
budou uvedeny důvody zamítnutí žádosti.
Pokud bude požadovaný grant udělen, jeho příjemce obdrží
dohodu o grantu (její vzor je k dispozici ke stažení na interne
tové stránce uvedené v bodě 4.1 této výzvy k předkládání
návrhů), v níž bude uvedena udělená částka v eurech spolu
s podmínkami a výší financování, která může být i nižší než
částka požadovaná v žádosti. V případě početních chyb nebo
u nákladů považovaných za nezpůsobilé bude rozpočet útvary
Komise opraven. Vzrostou-li následkem této opravy celkové
náklady, zůstane požadovaná částka beze změny a příspěvek
žadatele se odpovídajícím způsobem zvýší.
Ukončení hodnocení je stanoveno na začátek roku 2012.
Útvary Komise nejsou oprávněny žadatele informovat
o průběhu hodnocení jejich žádosti před vydáním rozhodnutí
o udělení grantu. Z tohoto důvodu se žadatelé vyzývají, aby
Komisi ohledně výsledku hodnocení své žádosti před výše
uvedeným termínem telefonicky ani písemně nekontaktovali.
6. PROPAGACE
6.1 Odpovědnost příjemce
GŘ AGRI vytvoří logo pro všechny komunikační projekty
týkající
se
společné
zemědělské
politiky
(SZP).
Logo bude k dispozici na této internetové adrese
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http://ec.europa.eu/comm/agriculture/grants/capinfo/index_cs.
htm v elektronické formě pro různé druhy využití (bannery,
plakáty, reklamní panely …).
Smluvní povinností příjemců bude stáhnout tento materiál
a využít ho v příslušných formátech v rámci své kampaně
podle podmínek stanovených v dohodě o grantu. Náklady
spojené s vytvořením těchto propagačních materiálů musí být
zahrnuty do rozpočtu opatření.
Příjemci budou mít navíc smluvně stanovenou povinnost všemi
přiměřenými prostředky a v souladu s podmínkami dohody
o grantu dbát na to, aby se během celého trvání opatření
v každém informačním výstupu, publikaci nebo propagačním
předmětu vztahujícím se k opatření uváděla finanční podpora ze
strany Unie.
Kromě toho musí každý informační výstup nebo publikace
v jakékoli formě nebo formátu uvádět, že za informace
v nich poskytnuté je odpovědný pouze jejich autor a že
nutně nepředstavují oficiální postoj Komise.
Doklady o opatřeních přijatých v oblasti propagace se zahrnou
do závěrečných zpráv o technickém provádění. Vzor loga lze
stáhnout na této internetové adrese: http://europa.eu/abc/
symbols/emblem/download_cs.htm s poznámkou „s podporou
Evropské unie“.
Pokud organizace, která je příjemcem, výše uvedené závazky
nesplní, Komise si vyhrazuje právo částku grantu přidělenou
na dotčené informační opatření snížit nebo vyplacení grantu
příjemci zcela zamítnout.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Evropská komise zajistí, aby osobní údaje obsažené v žádosti
byly zpracovány v souladu s požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob
ních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném
pohybu těchto údajů (1). To se vztahuje především na důvěrnou
povahu a bezpečnost dotčených údajů.

(1) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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PŘÍLOHA I
DALŠÍ DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT
Aby žádost byla úplná, musí obsahovat (kromě průvodního dopisu k žádosti, formulářů žádosti a formuláře rozpočtu,
které jsou k dispozici ke stažení na internetové stránce uvedené v bodě 4.1 této výzvy k předkládání návrhů) i všechny
tyto další dokumenty. Žadatelé dbají na to, aby uvedené dokumenty přiložili v níže uvedeném pořadí. Absence některého
z těchto dokumentů může vést k zamítnutí žádosti.

Dokument

Popis

Poznámky

Dokument A

Identifikační list právního subjektu

Platí pro všechny žadatele. Vzor je k dispozici na
internetové stránce uvedené v bodě 4.1 této výzvy
k předkládání návrhů.

Dokument B

Finanční identifikační list

Platí pro všechny žadatele. Vzor je k dispozici na
internetové stránce uvedené v bodě 4.1 této výzvy
k předkládání návrhů.

Dokument C

Akt, kterým se sdružení zakládá (stanovy).

Platí pro všechny žadatele, kteří nejsou veřejno
právními subjekty.

Dokument D

Aktuální výpis z žadatelova zápisu
v úředním rejstříku podle právních předpisů
členského státu, v němž je usazen (například
výpis z věstníku nebo obchodního rejstříku),
který jasně uvádí obchodní firmu a adresu
žadatele a datum zápisu.

Platí pro všechny žadatele.

Dokument E

Pokud je žadatel osobou povinnou k DPH,
kopie dokladu o registraci.

Platí pro soukromoprávní žadatele (platby DPH
veřejnoprávními subjekty nejsou v žádném
případě způsobilé). Nemá-li žadatel nárok na
odpočet DPH, přiloží buď potvrzení od orgánu
spravujícího DPH nebo jakékoliv jiné externí
osoby pověřené sestavením nebo kontrolou účetní
závěrky (nezávislý účetní, auditor, …) nebo před
běžně alespoň vlastní prohlášení. Případná dohoda
o grantu nebude však moci být podepsána, dokud
nebude předloženo externí osvědčení.

Nemá-li žadatel nárok na odpočet DPH,
úřední dokument, který to dokládá.

Dokument F

Rozvahy a výkazy zisků a ztrát za poslední
dva finanční roky, za které byla provedena
účetní závěrka, nebo jakýkoliv jiný doku
ment (např. potvrzení banky) dokládající
žadatelovu finanční situaci a jeho způsobi
lost pokračovat v činnosti po celé období,
během něhož se informační opatření
provádí.

Platí pro všechny žadatele, kteří nejsou veřejno
právními subjekty.

Dokument G

Životopisy pracovníků, kteří budou připra
vovat, provádět, sledovat a hodnotit navrho
vané informační opatření.

Platí pro všechny žadatele a spoluorganizátory.
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Popis

Doklad o finančních příspěvcích od jiných
poskytovatelů
finančních
prostředků
(i v případě, že poskytovatel finančních
prostředků je zároveň spoluorganizátorem)
na navrhované informační opatření (tento
doklad sestává alespoň z jednoho oficiálního
potvrzení
financování
od
každého
z předpokládaných poskytovatelů, v němž
je uveden název informačního opatření
a výše příspěvku).

C 212/27

Poznámky

Formulář, který se povinně připojí v případě
příspěvku od jiných poskytovatelů finančních
prostředků.

Poznámka: Je třeba vzít na vědomí, že dvěma hlavními příčinami nezpůsobilosti žádostí v průběhu posledních let bylo nedodržení
povinností spojených s výše uvedenými dokumenty E a H. Pokud jde o DPH (dokument E), je velmi důležité poskytnout
požadované dokumenty i v případě, že žadatel není osobou povinnou k DPH (minimálně vlastní prohlášení). Pokud jde
o doklady o finančních příspěvcích (dokument H), musí být podány za každého z poskytovatelů finančních prostředků
(písmena c, d a f tabulky rozpočtových příjmů).
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PŘÍLOHA II
KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI A KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ
1. Kritéria způsobilosti
a) Kritéria způsobilosti týkající se žadatele:
— Žadatelem musí být právnická osoba řádně založená v členském státě nejméně po dobu dvou let. Tato
skutečnost musí být jasně uvedena v žádosti a podpůrných dokumentech. Žadatelé, kteří v členském státě
po dobu nejméně dvou let řádně založeni nejsou, nebo kteří to neprokáží, budou vyřazeni.
b) Kritéria způsobilosti týkající se žádosti:
Žádost na základě této výzvy k předkládání návrhů musí splňovat všechna tato kritéria:
— je podána nejpozději do 30. září 2011 (při posuzování dodržení lhůty k odeslání je rozhodné datum poštov
ního razítka na obálce);
— je tvořena jednak původním formulářem žádosti a rozpočtu, které jsou k dispozici ke stažení na internetové
stránce uvedené v bodě 4.1, jednak elektronickou verzí;
— je sepsána v jednom z úředních jazyků Unie;
— obsahuje všechny dokumenty uvedené v bodě 4.1 této výzvy k předkládání návrhů;
— v průvodním dopisu k žádosti je uveden název informačního opatření a požadovaná výše grantu (která musí být
totožná s výší uvedenou v písmenech g a h tabulky příjmů rozpočtu) a tento dopis je podepsán zplnomoc
něným zástupcem subjektu, který žádost podává;
— žadatelé smějí podat pouze jednu žádost za rozpočtový rok;
— výše grantu požadovaná od Komise (včetně paušální částky na personální náklady) se pohybuje mezi
100 000 EUR a 500 000 EUR;
— rozpočet navrhovaných informačních opatření:
— je předložen v eurech;
— obsahuje jednu tabulku výdajů a jednu tabulku příjmů, kterou jsou v rovnováze;
— je opatřen datem a podepsán jak v tabulce výdajů, tak v tabulce příjmů zplnomocněným zástupcem
subjektu, který žádost podává;
— je sestaven na základě podrobných výpočtů (množství, jednotkové ceny, celkové ceny) a doplněn
o specifikace použité k jeho sestavení; paušální částky se (s výjimkou personálních nákladů) neuznávají;
— dodržuje maximální částky, jež Komise stanoví u některých kategorií výdajů (viz příloha IV a dokument
„Maximální náklady na ubytování (hotel) uznávané Komisí“, který je k dispozici na internetové stránce
uvedené v bodě 4.1);
— být předložen bez DPH, pokud je žadatel osobou povinnou k DPH a je oprávněn k jejímu odpočtu nebo
jedná-li se o veřejnoprávní subjekt;
— obsahuje na příjmové straně přímý příspěvek od žadatele, finanční prostředky požadované od Komise
a případně údaje o příspěvcích od jiných poskytovatelů finančních prostředků, jakož i veškeré příjmy
z projektu, včetně případných poplatků požadovaných od účastníků;
— K provádění navrhovaného informačního opatření (příprava, provádění, sledování a hodnocení) musí dojít
v období mezi 1. březnem 2012 a 28. únorem 2013.
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— Za způsobilé se nepovažují:
— opatření povinná na základě právních předpisů;
— opatření, na něž jsou čerpány finanční prostředky Evropské unie z jiné rozpočtové linie;
— zisková opatření;
— valné hromady či statutární schůze.
Všechny žádosti, které jedno nebo více z výše uvedených kritérií nesplňují, budou zamítnuty jako nezpů
sobilé.
2. Kritéria pro vyloučení
Komise vyloučí všechny žadatele, kteří se nacházejí v některé ze situací popsaných v článku 5 nařízení Komise (ES)
č. 2208/2002 a čl. 93 odst. 1, článku 94 a čl. 96 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne
25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.
Granty nelze udělit žadatelům, kteří se v době řízení o udělování grantů nacházejí v některé z těchto situací: žadatelé:
— na něž byl prohlášen konkurs, jsou v likvidaci, jejich podnikání podléhá soudní správě, jsou ve vyrovnacím řízení,
zastavili podnikatelskou činnost nebo se nacházejí na základě vnitrostátních právních a správních předpisů
v podobné situaci;
— byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich podnikáním;
— dopustili se vážného profesního pochybení, které bylo zadavatelem prokazatelně zjištěno;
— nesplnili své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní a poplatků podle
právních předpisů státu, v němž jsou usazeni nebo podle právních předpisů státu zadavatele nebo státu, ve kterém
se má uskutečnit opatření;
— byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast ve zločinné organizaci nebo za jinou nezákonnou činnost
poškozující finanční zájmy Unie;
— bylo u nich v souvislosti s řízením při zadávání zakázek nebo řízením o udělování grantů financovaných
z rozpočtu Evropské unie zjištěno vážné porušení smlouvy nedodržením jejich smluvních závazků;
— jsou ve střetu zájmů;
— při poskytování informací uvedli schvalující útvar, který tyto informace požadoval, v omyl nebo mu tyto informace
vůbec neposkytli.
Žadatelé musí čestně prohlásit, že se v žádné z výše uvedených situací nenacházejí (viz průvodní dopis, který je
k dispozici na internetové adrese uvedené v bodě 4.1 této výzvy k předkládání návrhů). Komise může v závislosti na
analýze rizik řízení požadovat další důkazy. Žadatelům, u nichž se prokáže, že předložili nepravdivé prohlášení,
mohou být uloženy správní a finanční sankce.
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PŘÍLOHA III
VÝBĚROVÁ KRITÉRIA A KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ
1. Výběrová kritéria
K prokázání své technické způsobilosti žadatelé doloží, že:
— mají nezbytné technické dovednosti v souvislosti s povahou opatření, přípravou, prováděním, sledováním
a hodnocením navrhovaného informačního opatření,
— zrealizovali během posledních dvou let alespoň jeden veřejný informační projekt,
— mají v navrhované oblasti (navrhovaných oblastech) alespoň dva roky zkušeností.
K prokázání své finanční způsobilosti žadatelé doloží, že:
— jsou v dostatečně zdravé finanční situaci, která jim umožní pokračovat v činnosti po celé období, během něhož se
informační opatření provádí.
Technická a finanční způsobilost žadatelů bude posouzena na základě informací, které žadatelé uvedou v žádosti. Komise
si však může vyžádat doplňující informace. Žadatelům se připomíná, že na informační opatření, jimž bude podle této
výzvy k předkládání návrhů udělen grant, Komise neposkytne žádné předběžné financování. Celkové náklady na infor
mační opatření ponesou sami žadatelé. Grant Komise bude vyplacen až po schválení závěrečné zprávy o technickém
a finančním provádění, kterou příjemci předloží po skončení informačního opatření, a případně po vyloučení nezpůso
bilých výdajů.
Příjemce může případně požádat o průběžnou platbu (viz podrobnosti v bodě 3 výzvy k předkládání návrhů – Doba
trvání a rozpočet).
2. Kritéria pro udělování
Jednotlivá informační opatření budou hodnocena podle následujících kritérií hodnotícím výborem k tomuto účelu
sestaveným:
1) (maximálně 30 bodů): Význam a obecný zájem opatření bude hodnocen zejména podle:
— míry, v níž jsou cíle a obsah opatření v souladu s cíli stanovenými v článku 1 nařízení (ES) č. 814/2000 a
s prioritami uvedenými v bodě 2.1 a druhy opatření uvedenými v bodě 2.2 (15 bodů),
— celkové kvality návrhu. Je třeba, aby návrhy projektů byly z hlediska koncepčního přístupu a výsledků, jichž se má
dosáhnout, jasné. Popis opatření a cíle musí být přesné, úkoly a odpovědnosti žadatele a jednotlivých spoluorga
nizátorů musí být formulovány jasně. Program opatření musí být podrobný a časový harmonogram reálný a musí
odpovídat cílům projektu (15 bodů);
2) (maximálně 30 bodů): Celková přidaná hodnota návrhu je hodnocena zejména podle:
— cílové skupiny veřejnosti, na niž se opatření vztahuje. Přednost bude dána opatřením, která se zaměřují na více
zemí a 5 % jejich obyvatelstva (15 bodů),
— inovativní a tvořivý charakter navrhovaných opatření (10 bodů),
— finanční kvality návrhu. Návrhy musí prokázat, že opatření nabídne za finanční podporu požadovanou od Komise
dobrou protihodnotu a že bude nákladově efektivní (5 bodů);
3) (maximálně 25 bodů): Dopad vybraného opatření a zvoleného postupu šíření informací bude hodnocen zejména podle:
— rozsahu, kvality a reprezentativnosti cílové skupiny (včetně nepřímých příjemců) v souvislosti s druhem opatření
(15 bodů),
— schopnosti žadatele a jeho spoluorganizátorů zajistit efektivní sledování a šíření dosažených výsledků a podle
použitých komunikačních kanálů (zejména tisku, rozhlasu a televize, internetu, přímé distribuce) a jejich úlohy
v opatření (10 bodů);
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4) (maximálně 15 bodů) Hodnocení opatření bude posouzeno zejména podle:
— odůvodnění očekávaných účinků opatření a rozboru výsledků po provedení opatření (10 bodů),
— technik (průzkumů, dotazníků, statistik atd.) použitých k měření dopadu zprostředkovaných sdělení (5 bodů).
Hodnotící výbor bude opatření považovat za opatření nejvyšší kvality a navrhne je na udělení grantu, pokud získají
alespoň 60 ze 100 bodů přidělovaných za výše popsaná kritéria 1 až 4 a alespoň 50 % bodů z možného počtu bodů za
každé kritérium. Komise může tyto minimální požadavky na hodnocení zvýšit na základě dostupných rozpočtových
zdrojů. Vezměte prosím na vědomí, že konečné rozhodnutí Komise o udělení grantu se může lišit od návrhu vydaného
hodnotícím výborem.
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PŘÍLOHA IV
SESTAVENÍ ROZPOČTU
Rozpočet se řídí všemi příslušnými pravidly, jež stanoví příloha II (kritéria způsobilosti a kritéria pro vyloučení). Musí být
vyhotoven na původních formulářích (tabulka výdajů a tabulka příjmů).
Tabulka výdajů musí být konkrétní a umožňovat jasné porozumění jednotlivým položkám výdajů (např. neobsahuje
„jiné“). Různé kategorie nákladů se musí odrážet v popisu informačního opatření (formulář č. 3).
Tabulka příjmů musí být konkrétní a umožňovat jasné porozumění jednotlivým položkám příjmů/finančních příspěvků
a dodržovat pravidlo neziskovosti. Je nutno přiložit doklady o příspěvcích od jiných poskytovatelů finančních prostředků
(viz dokument H přílohy I).
V zájmu snazšího sestavení rozpočtu je na internetové stránce uvedené v bodě 4.1 k dispozici vzor správně sestaveného
rozpočtu.
Tabulka rozpočtových výdajů obsahuje jen způsobilé náklady (viz níže).
Jakékoli výdaje vzniklé před podpisem dohody jsou výdaje vynaložené na vlastní nebezpečí žadatele a nebudou pro
Komisi právně ani finančně závazné.
1. Způsobilé náklady
Způsobilé náklady na informační opatření jsou náklady, které příjemci skutečně vznikly a které splňují následující kritéria:
a) jsou spojeny s předmětem dohody a jsou uvedeny v odhadu celkového rozpočtu informačního opatření;
b) jsou nezbytné k uskutečnění informačního opatření, které je předmětem grantu;
c) vzniknou příjemci a jsou jím vynaloženy v době trvání informačního opatření, jak je uvedeno v článku I.2.2
dohody o grantu, tj. jsou doloženy originály podpůrných dokladů (viz tabulka v bodě 3 níže) a příslušnými doklady
o zaplacení;
d) jsou identifikovatelné a ověřitelné, a zejména musí být zaneseny do účetních záznamů příjemce a stanoveny
v souladu s použitelnými účetními standardy země, v níž je příjemce usazen, a v souladu s běžnými postupy příjemce
v oblasti analytického účetnictví;
e) jsou přiměřené, opodstatněné a v souladu s požadavky řádného finančního řízení, zejména z hlediska hospodárnosti
a efektivnosti;
f) splňují požadavky použitelných daňových právních předpisů a předpisů v oblasti sociálního zabezpečení.
DODAVATELÉ/SUBDODAVATELÉ v případě služeb za více než 10 000 EUR
Vezměte prosím na vědomí, že pokud žadatel hodlá využít služeb dodavatelů/subdodavatelů a pokud je částka za veškeré
služby, které mají být poskytnuty jedním dodavatelem/subdodavatelem, vyšší než 10 000 EUR, bude žadatel muset
předložit Komisi alespoň tři nabídky, které pocházejí od tří různých společností, připojit vybranou nabídku a doložit,
že vybraný dodavatel/subdodavatel nabízí nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou, a v případě, že vybraná nabídka není
nejlevnější, svůj výběr zdůvodnit.
Tyto dokumenty musí být Komisi předloženy co nejdříve, nejpozději pak se závěrečnými technickými a finančními
zprávami.
Nestane-li se tak, Komise může tyto náklady považovat za nezpůsobilé.
2. Nezpůsobilé náklady
Za nezpůsobilé se považují následující náklady:
— příspěvky ve formě věcného plnění;
— neupřesněné nebo paušální výdaje s výjimkou personálních nákladů;
— nepřímé náklady (nájemné, poplatky za elektřinu, vodu a plyn, pojištění, daně atd.);
— náklady na kancelářské zařízení (např. papír, kancelářské potřeby atd.);
— náklady vzniklé koupí nového nebo použitého vybavení;
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— náklady na odpisy vybavení;
— náklady, které nejsou uvedeny v předběžném rozpočtu;
— DPH, s výjimkou případů, kdy příjemce prokáže, že podle použitelných vnitrostátních předpisů není oprávněn
k jejímu odpočtu; DPH placené veřejnoprávními subjekty však není způsobilé;
— výnosy z kapitálu;
— dluhy a poplatky za dluhovou službu;
— rezervy na pokrytí ztrát či případných budoucích závazků;
— dlužné úroky;
— sporné pohledávky;
— kurzové ztráty;
— náklady vykázané příjemcem a hrazené v rámci jiného opatření nebo pracovního programu, které získaly grant
Evropské unie;
— nadměrné nebo neuvážené výdaje.
3. Zvláštní ustanovení týkající se způsobilých nákladů a požadovaných dokladů
Kategorie výdajů

Personální
náklady

Způsobilé náklady

1. Zaměstnanci
Bude vyplacena paušální částka nejvýše
10 000 EUR u opatření, jejichž celkové
způsobilé náklady (kromě paušální částky na
personální
náklady)
jsou
nižší
než
400 000 EUR, a nejvýše 25 000 EUR
u opatření, jejichž celkové způsobilé náklady
(kromě paušální částky na personální
náklady) se pohybují od 400 000 EUR do
950 000 EUR. Částka zahrnuje personální
náklady v souvislosti s vypracováním, prová
děním, sledováním a hodnocením opatření.
2. Osoby samostatně výdělečně činné

Požadovaný doklad (pozn.: je-li uvedeno několik
dokladů, musí být předloženy všechny)

K poskytnutí paušální částky nejsou nutné žádné
doklady.
Pro potřeby analýzy se však příjemci grantu žádají
o přiložení dokladu udávajícího výši personálních
nákladů skutečně vzniklých v souvislosti
s informačním opatřením.

Faktura, na níž je uveden alespoň název informač
ního opatření, povaha provedených prací
a termín, kdy byly práce provedeny.
— Doklad o zaplacení

Náklady
dopravu (1)

na

1. Vlak
Jízdné ve druhé třídě s tím, že musí být
zvolena vždy nejkratší trasa (2)
2. Letadlo
Rezervační poplatky a náklady na leteckou
dopravu v ekonomické třídě s využitím
nejlevnějšího dostupného tarifu (APEX, PEX,
Excursion atd.)

— Jízdenka
— Doklad o zaplacení

— Elektronická rezervace (včetně ceny)
— Použitý palubní lístek. Na palubním lístku
musí být uvedeno jméno, termín, místo odletu
a destinace.
— Případná faktura cestovní kanceláře
— Doklad o zaplacení

3. Dálkový autobus
Meziměstská doprava po nejkratší možné
trase

4. Trajekt

— Faktura, na níž je uvedeno alespoň místo
odjezdu a příjezdu, počet cestujících a termín
cesty.
— Doklad o zaplacení
— Jízdenka
— Doklad o zaplacení
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Způsobilé náklady

1. V době přípravy informačního opatření
Ubytování v hotelu až do výše maximální
částky za noc určené podle jednotlivých
zemí. Tuto maximální částku lze zjistit na
internetové stránce uvedené v bodě 4.1 této
výzvy k předkládání návrhů („Maximální
náklady na ubytování (hotel) uznávané
Komisí“).

Požadovaný doklad (pozn.: je-li uvedeno několik
dokladů, musí být předloženy všechny)

— Podrobná faktura hotelu, na níž jsou uvedena
jména osob, termín a počet nocí. Pokud se
faktura vztahuje na skupinu, musí být uvedeny
stejné informace.
— Popis, vypracovaný příjemcem grantu, udáva
jící účel ubytování, spojitost se spolufinanco
vaným informačním opatřením a úlohu dotyč
ných osob v tomto opatření.
— Případně zápis ze schůze
— Doklad o zaplacení

2. V době provádění informačního opatření
Ubytování v hotelu až do výše maximální
částky za noc určené podle jednotlivých
zemí. Tuto maximální částku lze zjistit na
internetové stránce uvedené v bodě 4.1 této
výzvy k předkládání návrhů („Maximální
náklady na ubytování (hotel) uznávané
Komisí“).
Strava

Pouze v době provádění informačního opatření,
až do maximální výše (bez DPH):
— 5 EUR za osobu na přestávku na kávu
— 25 EUR za osobu na oběd
— 40 EUR za osobu na večeři

— Podrobná faktura hotelu, na níž jsou uvedena
jména osob, termín a počet nocí. Pokud se
faktura vztahuje na skupinu, musí být uvedeny
stejné informace.
Prezenční listina podepsaná účastníky požadovaná
k technické zprávě (viz článek I.5.2.2 dohody
o grantu)
— Doklad o zaplacení
Celková faktura (3) (ze stravovacího zařízení,
hotelu, konferenčního centra, …), na níž je
uveden alespoň název informačního opatření,
termín, počet osob, druh poskytnutých služeb
(přestávky na kávu, obědy a/nebo večeře), jednot
kové ceny a celková cena
Prezenční listina podepsaná účastníky požadovaná
k technické zprávě (viz článek I.5.2.2 dohody
o grantu)
— Doklad o zaplacení

Tlumočení

1. Zaměstnanci: náklady na zaměstnance jsou
zahrnuty do maximální paušální částky stano
vené v rámci kategorie „personální náklady“

Nevyžadují se žádné doklady.

2. Osoby samostatně výdělečně činné: nejvýše
600 EUR (bez DPH) denně

— Faktura, na níž je uveden alespoň název infor
mačního opatření, jazyky, ze kterých a do
kterých tlumočení probíhalo, termín, kdy
byla práce provedena, a počet odpracovaných
hodin
— Doklad o zaplacení

Překlad

1. Zaměstnanci: náklady na zaměstnance jsou
zahrnuty do maximální paušální částky stano
vené v rámci kategorie „personální náklady“

Nevyžadují se žádné doklady.

2. Osoby samostatně výdělečně činné: nejvýše
45 EUR (bez DPH) za stranu
Pozn.: jedna strana obsahuje 1 800 znaků bez
mezer.

— Faktura, na níž je uveden alespoň název infor
mačního opatření, jazyky, ze kterých a do
kterých byl překlad vyhotoven, a počet přelo
žených stran
— Doklad o zaplacení

Odměny
pro
poradce či před
nášející

Nejvýše 600 EUR (bez DPH) denně
Odměny pro odborníky a přednášející nejsou
způsobilé, pokud se jedná o vnitrostátní či mezi
národní úředníky nebo úředníky Evropské unie
nebo o členy nebo zaměstnance organizace,
která je příjemcem grantu, nebo její přidružené
či sesterské organizace.
Náklady na ubytování a dopravu: viz dané kate
gorie výdajů

— Faktura, na níž je uveden alespoň název infor
mačního opatření, povaha provedených prací
a termín, kdy byly práce provedeny
— Konečný program konference, na němž je
uvedeno jméno a funkce přednášejícího
— Doklad o zaplacení
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Kategorie výdajů

Způsobilé náklady

Požadovaný doklad (pozn.: je-li uvedeno několik
dokladů, musí být předloženy všechny)

Pronájem konfe
renčních
sálů
a vybavení

Pozn.: pronájem kabin pro simultánní tlumočení
je omezen maximální částkou 750 EUR za den
(bez DPH).

Faktura, na níž je uveden alespoň název informač
ního opatření, druh vybavení a termín, kdy byly
konferenční místnosti a vybavení pronajaty
— Doklad o zaplacení

Poštovné

Poštovní nebo kurýrní služby spojené
s
doručováním
dokumentů
souvisejících
s informačním opatřením (pozvánky atd.)

Podrobná faktura, na níž je uveden alespoň název
zaslaných dokumentů a jejich počet, nebo
potvrzení z pošty s doložením příjemce.
— Doklad o zaplacení

(1) Uhradí se pouze náklady na veřejnou dopravu (vlak, letadlo, loď). Jízdné za autobus, metro, tramvaj a taxi však není způsobilé.
(2) Pokud se použije jiná než ekonomická třída, výdaje na cestu se považují za způsobilé do výše tarifu v ekonomické třídě, pokud je
předloženo potvrzení přepravní společnosti s uvedením výše jízdného v této třídě.
(3) Jednotlivé účtenky z restaurací se nepřijímají.
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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

EVROPSKÁ KOMISE
Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 212/12)
1.
Komise dne 11. července 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým investiční fondy přidružené k podniku KKR & Co. L.P. („KKR“, USA)
a podnik Sorgenia SpA („Sorgenia“, Itálie), který je součástí skupiny společností kontrolovaných podnikem
Cofide, získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií nepřímou
společnou kontrolu nad podnikem Sorgenia France SA („Sorgenia France“, Francie), který je v současnosti
výhradně kontrolován podnikem Sorgenia.
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku KKR: poskytování služeb v oblasti správy alternativních aktiv a řešení záležitostí spojených
s kapitálovými trhy,
— podniku Sorgenia: výroba a velkoobchodní a maloobchodní prodej plynu a elektrické energie, zejména
v Itálii,
— podniku Sorgenia France: výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve Francii.
3.
Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se
sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES)
o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4.
Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované
transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připo
mínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.
europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France na adresu
Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).
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Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 212/13)
1.
Komise dne 8. července 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik RREEF Pan-European Infrastructure Fund II, LP („RREEF“), zcela
kontrolovaný podnikem Deutsche Bank AG („Deutsche Bank“, Německo), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1
písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Arenales Solar PS, S.L.
(„Arenales“, Španělsko). Podnik Arenales je v současné době společně kontrolován podnikem Solar Mille
nium AG („SMAG“, Německo) a podnikem OHL Industrial, S.L., jenž je součástí skupiny Villar Mir
(„OHL/Villar“, Španělsko).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku RREEF/Deutsche Bank: finanční služby,
— podniku Arenales: výstavba a provoz termosolární elektrárny v Morón de la Frontera, Sevilla, Španělsko,
— podniku OHL/Villar: činnost týkající se hnojiv, feroslitin, nemovitostí, energetiky a výstavby průmyslo
vých projektů,
— podniku SMAG: propagace, výstavba a provozování termosolárních elektráren.
3.
Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se
sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES)
o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4.
Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované
transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připo
mínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.
europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales na adresu
Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).
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(1) Text s významem pro EHP

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2011 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 100 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

770 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

400 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

300 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině
a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném DVD.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž
smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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