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�EFORMÁL�Í ZASEDÁ�Í HLAV STÁTŮ A PŘEDSEDŮ VLÁD D�E 1. BŘEZ�A 2009 

 

SPOLEČ�É TISKOVÉ PROHLÁŠE�Í 

 

 

Hlavy států a předsedové vlád se dnes sešli v Bruselu a velmi podrobně diskutovali o současné 

finanční a ekonomické krizi. Shodli se na tom, že Evropa může této výzvě čelit a současnou krizi 

překonat pouze tím, že bude i nadále postupovat společně a koordinovaně, v rámci jednotného trhu 

a hospodářské a měnové unie. Vyjádřili důvěru ve střednědobý a dlouhodobý výhled ekonomik 

všech členských států EU. Dohodli se na tom, že se další činnost bude uskutečňovat v těchto 

směrech: 

 

Budování důvěry a podpora finanční stability 

 

• Pokračovat v práci na základě zásad dohodnutých v říjnu roku 2008 s cílem obnovit 

přiměřené a účinné podmínky pro financování v ekonomice. Uznat, že pro účinnost 

fiskálních stimulů přijatých členskými státy je klíčové uvolnění úvěrového kanálu. 

• Zdůraznit, že je důležité řešit znehodnocená aktiva bank. Přitom jednat v souladu s pokyny 

stanovenými Komisí dne 25. února a v plném souladu s pravidly hospodářské soutěže. 
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• Zlepšit regulaci finančních institucí a dohled nad nimi. Uvítat příspěvek Skupiny na vysoké 

úrovni pro finanční dohled a záměr Komise vydat dne 4. března ke zprávě své hodnocení. 

První rozhodnutí musí být přijata do konce června, po důkladném projednání v Radě 

ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN). 

• Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v souladu s Paktem o stabilitě a růstu. 

• Zdůraznit význam makrofinanční stability v rámci celé EU. Uznat zřejmé rozdíly mezi 

jednotlivými členskými státy ve střední a východní Evropě a přezkoumat již poskytnutou 

pomoc. Zdůraznit výhody plynoucí z integrace EU a perspektivní vyhlídky, které přináší 

ve střednědobém horizontu. Pokud jde o bankovní sektor, potvrdit, že podpora pro mateřské 

banky by neměla být spojena s jakýmkoli omezením činností dceřiných společností 

v hostitelských zemích EU. Pověřit Radu ECOFIN, aby v úzké spolupráci s Komisí 

pravidelně prováděla aktivní přezkum situace a aby v případě potřeby a na základě všech 

dostupných nástrojů vypracovala prvky pro pomoc zemím čelícím dočasným 

nerovnováhám. Uznat význam EIB při poskytování finančních prostředků tomuto regionu 

a v této souvislosti uvítat nedávné oznámení EIB, Světové banky a EBRD týkající se 

společné iniciativy na podporu bankovního sektoru v tomto regionu a financování půjček 

pro podniky postižené světovou hospodářskou krizí. 

 

%astartování reálné ekonomiky zpět k růstu 

 

• Na jarním zasedání Evropské rady zhodnotit provádění evropského plánu obnovy 

na evropské úrovni i na úrovni členských států a vyvodit nezbytné závěry. 

• V maximální možné míře využívat jednotný trh jako motor oživení, na podporu růstu 

a zaměstnanosti. Zdůraznit, že protekcionismus není odpovědí na současnou krizi 

a vyjádřit důvěru v úlohu Komise jako strážce Smlouvy. 
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• Uvítat sdělení Komise ze dne 25. února o automobilovém průmyslu, včetně zejména 

posílené evropské koordinace programů na obnovu vozového parku. Vyzvat Komisi, aby 

jako součást evropského rámce, který pro toto odvětví vymezila, zajistila rychlé a účelné 

vzájemné předávání informací o připravovaných vnitrostátních opatřeních a pečlivě 

monitorovala opatření přijatá ve třetích zemích.  

• Uznat význam opatření, jež mají zvrátit negativní dopad na zaměstnanost. Na úrovni EU 

využívat v plném rozsahu existující nástroje, jako jsou Evropský sociální fond 

a revidovaný Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, k omezení ztrát pracovních 

míst. Využít zvláštní summit o zaměstnanosti, který se má uskutečnit v květnu, k dohodě 

o konkrétních směrech a opatřeních ke zmírnění sociálních důsledků krize a jejích dopadů 

na zaměstnanost. 

 

Spolupráce na celosvětové úrovni 

 

• Zajistit, aby snahy a opatření uvnitř EU s cílem obnovit finanční stabilitu a podporovat 

otevřené trhy nalezly odpovídající odezvu na mezinárodní úrovni, a současně zohlednit 

zejména situaci rozvojových zemí. 

• Uznat význam londýnské vrcholné schůzky skupiny G-20 pro obnovení důvěry podniků, 

občanů a finančního sektoru. Zdůraznit vedoucí úlohu EU v procesu G-20 a využít jarní 

zasedání Evropské rady k přípravě postoje EU v této věci, s přihlédnutím k výsledku 

zasedání ze dne 22. února v Berlíně.  

• Vynaložit veškeré úsilí na dosažení konsensu o podmínkách vedoucích k rychlému uzavření 

rozvojového programu z Dohá.  

 

 

 

      

 

 


