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AKČNÍ PLÁN PRO DEMOKRACII
Evropská komise předložila Evropský akční
plán pro demokracii s cílem vytvořit odolnější
demokracii a zároveň posílit postavení občanů
v EU. Akční plán se zabývá problémy, které
souvisí s extremismem a také řeší odcizení
mezi politickými představiteli a veřejností.

Shrnutí Akčního plánu
V plánu jsou stanovena opatření pro podporu
svobodných a spravedlivých voleb, posílení
svobody sdělovacích prostředků a boj proti
dezinformacím. Komise specifikuje právní
opatření ohledně politické reklamy se zaměřením na sponzory, výrobu i distribuci (online
platformy, inzerenti a subjekty poskytující
politické poradenství). Dále Komise předloží
opatření k řešení otázky bezpečnosti novinářů
a jejich ochrany před strategickými žalobami
proti účasti veřejnosti. V souvislosti s bojem
proti dezinformacím se požadavky na online
platformy zpřísní, zavede se monitorování a
dohled. (EC 2)

Akční plán pro demokracii stojí na třech
pilířích:

VÍCE ZDE
sponzorovaného politického obsahu. Dále se tento pilíř bude zabývat financováním evropských politických stran.
 Posílení svobody a plurality sdělovacích

prostředků souvisí úzce se zhoršující se
bezpečností novinářů. V roce 2021 navrhne Komise doporučení o bezpečnosti
novinářů.
 Boj proti dezinformacím je součástí akční-

ho plánu a díky němu se zdokonalí soubor
nástrojů EU pro boj proti zahraničnímu
vměšování. Komise usiluje o přepracování kodexu zásad boje proti dezinformacím na společný regulační rámec povinností a odpovědnosti online platforem,
který bude v souladu s aktem o digitálních službách. (EC 1)

Další kroky
Evropský akční plán pro demokracii bude Komise provádět postupně do roku 2023,
nejpozději rok před volbami do Evropského
parlamentu. Komise bude spolupracovat
s Evropským parlamentem a Radou. (EC 3)

 Propagace svobodných a spravedlivých

voleb, která se zaměří na transparentnost

Věra Jourová na tiskové konferenci k Akčnímu plánu
Přehled ekonomických událostí v EU
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AKČNÍ PLÁN PRO MEDIÁLNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ ODVĚTVÍ
Komise přijala akční plán na podporu oživení a
transformace mediálního a audiovizuálního
odvětví, které zasáhla současná krize znatelně
a zároveň mají tato média podstatný význam
pro demokracii, kulturu a digitální autonomii
Evropy.

Obsah Akčního plánu
V akčním plánu se řeší tři oblasti činnosti a
čítá na 10 opatření, která pomohou mediálnímu odvětví, aby se z krize zotavilo. Díky facilitě na podporu oživení a odolnosti každý vnitrostátní plán na podporu oživení a odolnosti
vyčlení alespoň jednu pětinu výdajů na digitální oblast.

Cíle Akčního plánu
Cílem je podpořit ekologickou a digitální
transformaci. Vytvořit evropské mediální datové prostory pro sdílení dat a inovace. Pod-

VÍCE ZDE

pořit evropskou průmyslovou koalici pro virtuální a rozšířenou realitu. Bude posílena diskuze a opatření k tomu, aby byl průmysl
do roku 2050 klimaticky neutrální. Akční plán
umožní zahájení dialogu v odvětví audiovizuálních médií, aby se zlepšil přístup k audiovizuálnímu obsahu. Posílí se postavení občanů
a spolupráce mezi regulačními orgány.
Většina opatření, která jsou uvedena
v akčním plánu, budou zahájena v prvních
měsících roku 2021.

Souvislosti
Evropské audiovizuální odvětví oslabila roztříštěnost trhu, která byla zhoršena koronavirovou krizí. Klesaly příjmy z reklam, uzavřela
se kina a pozastavily se produkce. Znepokojivé
jsou v této oblasti klesající příjmy z reklam a
také vznikající dezinformace na internetu.
(EC 4)

MODERNIZACE JUSTIČNÍCH SYSTÉMŮ
Evropská komise přijala balíček pro modernizaci justičních systémů v EU. Hlavními pilíři
jsou digitalizace justice v EU a nová Strategie
evropského justičního vzdělávání.

Cíle modernizace
Cílem je podpořit členské státy, aby se vnitrostátní systém justice více digitalizoval a aby se
zlepšila přeshraniční justiční spolupráce mezi
příslušnými orgány EU.
Z hlediska evropského justičního vzdělávání
připravuje Komise soudce, státní zástupce a
ostatní pracovníky v soudnictví na to, aby byli
připraveni na výzvy 21. století (například digitalizace).

Digitalizace justičních systémů v EU
Naléhavost digitalizace se dostala do popředí
s pandemií covid-19. Sdělení o digitalizaci
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justice v EU představuje čtyři nástroje:
 Stanovení digitální varianty jako výchozí
možnosti při přeshraniční justiční spolupráci
 Boj proti přeshraniční trestné činnosti
 Lepší přístup k informacím
 Nástroje IT pro přeshraniční spolupráci
(e-CODEX)

Další postup
Opatření budou financována z mechanismů,
které jsou k dispozici v rámci víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 a
nástroje Next Generation EU. (EC 5)
O souboru nástrojů budou jednat orgány veřejné správy, soudní orgány, právnické profesní organizace a další zúčastněné strany.
Na jaře 2021 bude uspořádána konference
o justičním vzdělávání. (EC 6)
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STRATEGIE PRO UDRŽITELNÉ ZVLÁDNUTÍ PANDEMIE
Komise přijala strategii pro udržitelné zvládnutí pandemie obsahující doporučená opatření
pro zimní měsíce.

Platnost dodržování strategie
Strategii je vhodné dodržovat až do roku
2021. Do doby, než začne distribuce vakcín.
Koordinace v rámci EU je důležitá k tomu,
aby se k lidem dostaly jasné informace a aby
se zabránilo šíření viru. Rozvolnění opatření
by mělo reflektovat vývoj epidemiologické
situace a dostatečnou kapacitu pro testování,
dohledávání kontaktů a léčbu pacientů.

Doporučená opatření
Je doporučeno dodržovat tato opatření:
 Klíčový je bezpečný odstup, omezení
společenských kontaktů i v období mezi
svátky.
 Testování a dohledávání kontaktů je podstatné pro odhalování klastrů nákazy a
přerušení přenosu nákazy.
 Cestování vyžaduje koordinovaný přístup, aby bylo bezpečné.
 Zavedení plánů kontinuity provozu
ve zdravotnických zařízeních, aby byla

VÍCE ZDE

dostatečná kapacita zdravotní péče a
personálu v místě ohniska.
 Podpora veřejnosti, aby zvládla únavu
z pandemie či zhoršení duševního zdraví,
které jsou běžným projevem.
 Stanovení vnitrostátní strategie očkování.
 Strategie navazuje na dubnový evropský
plán opatrného rušení opatření proti šíření nákazy, červencové sdělení o krátkodobé připravenosti a říjnové sdělení
o dodatečných opatřeních v reakci na
covid-19. Příliš rychlé uvolnění opatření
v průběhu léta vedlo na podzim k nárůstu případů.

Očkování
Až do doby, kdy bude k dispozici bezpečná a
účinná očkovací látka a dokud nebude velká
část populace imunizována, je třeba, aby
členské státy EU pokračovaly v úsilí o zmírnění pandemie prostřednictvím koordinovaného přístupu, na výzvu Evropské rady. Další
doporučení budou zveřejněna na začátku
roku 2021. (EC 7)

Komise přijala strategii pro udržitelné zvládnutí pandemie.

Přehled ekonomických událostí v EU
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SPRAVEDLIVÉ ZDANĚNÍ: NÁVRH O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI
Členské státy dosáhly kompromisu, který rozšiřuje unijní pravidla daňové transparentnosti
na digitální platformy.

VÍCE ZDE

zpřísňuje pravidla i v dalších oblastech, například formou společných daňových auditů.

Další postup
DAC 7 a cíle návrhu
Dohoda navazuje na návrh z července, který
je součástí Akčního plánu pro spravedlivé a
jednoduché zdanění podporující strategii oživení. Návrh o správní spolupráci (DAC 7) má
zabezpečit, že si členské státy budou automaticky vyměňovat informace o příjmech,
které prodejci prostřednictvím digitálních
platforem generují. Informace si vymění, ať se
platforma nachází v EU či nikoli. Návrh pomůže vnitrostátním orgánům určit, kdy měla být
daň zaplacena a zároveň sníží administrativní
zátěž platforem, které musí často podávat
zprávy vnitrostátním orgánům. Návrh dále

K přijetí dojde, jakmile Evropský parlament a
Hospodářský a sociální výbor zaujmou své
stanovisko. Pravidla se použijí od 1. ledna
2023. Od přijetí byla původní směrnice
2011/16/EU změněna šestkrát. Zahrnuje informace o finančních účtech, daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen, zprávách dle jednotlivých zemí,
skutečném vlastnictví, oznamovaných přeshraničních uspořádáních a digitálních
platformách. Další směrnice (DAC 8) bude
zahrnovat problematiku kryptoměn a elektronických peněz. (EC 8).

TŘETÍ SPLÁTKA FINANČNÍ PODPORY V RÁMCI SURE
V rámci třetí splátky vyplatila Komise pěti
členským státům 8,5 miliardy eur finanční
podpory z nástroje SURE. Finanční podporu
obdržela Belgie 2 miliardy eur, Maďarsko 200
milionů eur, Portugalsko 3 miliardy eur, Rumunsko 3 miliardy eur a Slovensko 300 milionů eur. Poskytnutá podpora výhodných půjček pomůže členským státům vyřešit zvýšení
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veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti
(financování vnitrostátních režimů zkrácené
pracovní doby). Z nástroje SURE od konce
října do konce listopadu bylo vyplaceno patnácti členským státům na 40 miliard eur. Komise doposud navrhla poskytnout podporu
ve výši 90,3 miliardy eur osmnácti členským
státům. (EC 9)

REFORMA EVROPSKÉHO STABILIZAČNÍHO MECHANISMU
Devatenáct zemí eurozóny se shodlo na reformě Evropského stabilizačního mechanismu
(ESM), který pomáhá zemím ve finančních
problémech. Fond bude od roku 2022 sloužit
jako pojistka pro nejnutnější případy záchrany bank, což je o celé dva roky dříve, než se
původně plánovalo. (ČT24) Dohodu příští rok
schválí parlamenty zemí platících eurem. Záchranný fond sníží rizika pro investory.

Přehled ekonomických událostí v EU
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ESM je mezivládní organizací a v případě potřeby poskytne pomoc zemím eurozóny, které mají finanční problémy. Z krizového fondu
budou moci státy eurozóny čerpat na výdaje
spojené se zdravotní péčí úvěry za 240 miliard
eur. ESM bude sloužit jako pojistka pro takzvaný Jednotný fond pro řešení krizí (SRF),
který napomáhá při restrukturalizaci bank.
(Euroskupina)
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NOVÁ TRANSATLANTICKÁ AGENDA
Evropská komise předložila návrh nové transatlantické agendy zaměřené na budoucnost.
Nová transatlantická agenda pro globální spolupráci bude založena na společných hodnotách, zájmech a celosvětovém vlivu.

Oblasti a cíle
Nová agenda zahrnuje čtyři oblasti, předesílá
první kroky společných akcí jako počátek
transatlantického plánu, který bude řešit klíčové výzvy a využije příležitosti.
Cílem je společné úsilí a podpora celosvětové
spolupráce v boji proti covid-19, spolupráce
na zajištění financování vývoje a spravedlivé
celosvětové distribuce očkovacích látek, testů
a léčebných postupů. K dalším společným
výzvám patří změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti. EU chce nastolit komplexní transatlantickou zelenou agendu a uvést

VÍCE ZDE

společný závazek k nulovým čistým emisím
do roku 2050.

Společná iniciativa
K dalším návrhům patří společná iniciativa
v oblasti obchodu a klimatu, opatření k zamezení úniků uhlíku, aliance pro ekologické technologie, globální regulační rámec pro financování udržitelnosti, společné vedení boje proti
odlesňování a posílení ochrany oceánů. Spolupráce bude pokračovat také v oblasti technologií, norem a obchodu.

Další kroky
Komise vyzvala Evropskou radu, aby navržené první kroky potvrdila jako plán pro novou
transatlantickou agendu pro globální spolupráci před zahájením na summitu EU–USA
(první polovina roku 2021). (EC 10)

Josep Borrell Fontelles, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise odpovědný za silnější Evropu ve světě, na tiskové konferenci, kde představil novou agendu globálních změn mezi EU a USA.

Přehled ekonomických událostí v EU
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OECD: HOSPODÁŘSKÝ VÝHLED 2020
OECD zveřejnilo v prosinci hospodářský výhled, ve kterém hodnotí celosvětovou hospodářskou situaci a také situaci jednotlivých
zemí v nastávajícím období.
Očekává se, že očkovací kampaně, koordinovaná zdravotní politika a vládní finanční podpora zvýší celosvětový HDP v roce 2021
o 4,2 % po letošním poklesu o 4,2 %. Oživení
by bylo silnější, pokud by byla očkovací kampaň provedena rychle, což by zvýšilo důvěru
a snížilo nejistotu. Zpoždění nasazení očkování, potíže s potlačením nového viru a nepou-

VÍCE ZDE

čení se z první vlny by výhled oslabily. Odraz
bude nejsilnější v asijských zemích, které virus dostaly pod kontrolu, nicméně do konce
roku 2021 se mnoho ekonomik nedostane
nad úroveň z roku 2019 před pandemií.
Vyhlídka na to, že řada vakcín proti covid-19
bude v příštím roce široce dostupná, vyvolala
naděje, že uzdravení je na dosah. Vlády by
měly udržovat výjimečnou fiskální podporu a
zajistit, aby se peníze dostaly k těm, kteří to
nejvíce potřebují. Vlády by měly posílit politiky
veřejného zdraví, podpořit občany, podnikatele a děti. (OECD 1)

HOSPODÁŘSKÝ PŘEHLED PRO ČESKOU REPUBLIKU
Po dlouhém období působivé konvergence
k průměrným příjmům OECD Česká republika
bojuje se sociálními a ekonomickými důsledky
pandemie covid-19.

Hodnocení ekonomiky
Ekonomika poklesla kvůli přísným omezovacím opatřením, ale občané obdrželi podporu
k udržení příjmů a zaměstnanosti. Očekává
se, že hospodářské oživení bude postupné.
Krize zvyšuje potřebu pokračovat v řešení
dlouhodobých výzev s neuspokojivým růstem
produktivity. Účast žen, matek, na pracovním
trhu není dostatečné, stejně jako se projevuje
stárnutí populace. V České republice jsou regionální rozdíly v příjmech a chudobě. Tyto
rozdíly se postupem času zvětšují. (OECD 2)







Hospodářský růst a doporučení
Hospodářské oživení bude pomalé, HDP dosáhne své předkrizové úrovně ke konci roku
2022.
 OECD doporučuje (v případě nízkých inflačních tlaků a pomalého růstu) snižovat
úrokové sazby a proticyklickou kapitálovou rezervu institucí bankovního sektoru.
Další možností je nákup aktiv Českou ná-
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rodní bankou, snížení výpůjčních nákladů
a uvolnění finančních podmínek v rámci
výnosové křivky. Vhodné je poskytovat
další fiskální podporu až do doby, kdy se
projeví hospodářské oživení.
OECD doporučuje v oblasti penzí pokračovat ve zvyšování zákonného věku odchodu do důchodu. Věk by měl být navázán na dobu dožití.
Mělo by se pokračovat v rozšiřování nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení péče o děti, mělo by rovněž dojít
ke zkrácení doby rodičovské dovolené a
motivovat otce k čerpání rodičovské dovolené.
V daňové oblasti je doporučeno přesunutí
zdanění z příjmů na daně z nemovitostí,
spotřební a environmentální daně a redukovat daňové výhody pro osoby samostatně výdělečně činné.
Podpora investic by měla směřovat
do výzkumu a vývoje, na malé a mladé
dynamicky se rozvíjející firmy. Je nutné
přijmout nový stavební zákon, zkrátit čas
a počet kroků nezbytných pro zahájení
podnikání. (Vláda ČR)
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