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1. Závěry a doporučení 
 
1.1 Není sporu o tom, že onemocnění COVID-19 (koronavirová nákaza) nezná hranic, a proto 

nemohou být jednostranná opatření přijímaná na vnitrostátní úrovni skutečně účinná a je 
zapotřebí komplexního evropského postupu. Pro řešení naléhavých potřeb v oblasti zdraví, 
podporu hospodářské činnosti a přípravu oživení je proto zcela zásadní koordinace a spolupráce. 
EU a její členské státy by během této krize způsobené pandemií měly dát jednoznačně najevo 
solidaritu a subsidiaritu a účinně pomoci lidem, které tato situace postihla, veřejným systémům 
zdravotní péče, ohroženým podnikům a pracovníkům, kteří přijdou o zaměstnání nebo jimž 
výrazně poklesnou příjmy.  
 

1.2 EHSV je nesmírně potěšen tím, že Evropská komise zareagovala a navrhla uzpůsobená a účinná 
opatření, aby bylo možné poskytnout finanční podporu s cílem vypořádat se se situací 
zapříčiněnou onemocněním COVID-19. EHSV rovněž uznává, že přímé a nepřímé dopady 
šíření onemocnění COVID-19 ve všech členských státech stále rostou, a je proto zapotřebí 
učinit další kroky. Současná situace je bezprecedentní a vyžaduje, aby se za těchto výjimečných 
okolností použila veškerá možná opatření, která jsou pro tuto situaci vhodná. 

 
1.3 EHSV zdůrazňuje, že je třeba okamžitě a účinně reagovat za použití veškerých dostupných 

prostředků. Je proto nezbytné jít nad rámec toho, co již bylo dohodnuto, a umožnit mimořádnou 
dodatečnou flexibilitu, aby bylo možné reagovat na současnou bezprecedentní situaci, která 
vedla k aktivaci obecné únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstu. 

 
1.4 EHSV velmi vítá, že je dočasně možné z rozpočtu EU stoprocentně spolufinancovat provádění 

programů politiky soudržnosti. Taktéž vítá i možnost dodatečných převodů mezi 
Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), Evropským sociálním fondem (ESF) 
a Fondem soudržnosti, jakož i mezi kategoriemi regionů. 

 
1.5 EHSV zdůrazňuje, že během této krize se velice důležitou otázkou rychle stává solventnost 

podniků, včetně poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb, zejména s ohledem na 
pokračující pozastavení ekonomiky a na nejisté ekonomické vyhlídky. V této souvislosti EHSV 
vítá nová ustanovení, která EFRR umožní poskytovat podporu zaměstnanosti a podniků, které 
se potýkají s obtížemi v důsledku těchto výjimečných okolností, a to způsobem, který je 
v souladu s flexibilitou stanovenou v pravidlech státní podpory. 

 
1.6 EHSV vítá návrh Komise osvobodit členské státy od dodržování požadavku na tematické 

zaměření a umožnit jim přesměrovat své finanční prostředky do oblastí, které současná krize 
postihla nejvíce. EHSV rovněž vítá ustanovení, které umožňuje, aby byly k podpoře způsobilé 
i mimořádné výdaje na dokončené nebo plně provedené operace posilující schopnost reakce na 
šíření koronavirové nákazy. 
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1.7 EHSV vyzývá Komisi, aby vybídla členské státy k odstranění veškeré možné administrativní 
zátěže, která dopadá jak na vnitrostátní, tak na evropské orgány veřejné správy, aby se úsilí 
mohlo zaměřit na řešení problémů souvisejících s epidemií. EHSV v této souvislosti rovněž 
zdůrazňuje, že je nezbytné aktivněji zapojit sociální partnery na úrovni EU a jednotlivých 
členských států a příslušné organizace občanské společnosti, aby bylo možné krizi způsobenou 
onemocněním COVID-19 účinně zvládnout. 

 
1.8 EHSV uznává, že by měla být v rámci stávajícího víceletého finančního rámce (VFR) (2014–

2020) přijata všechna možná opatření. V této souvislosti Výbor souhlasí se záměrem Komise 
změnit nařízení o VFR tak, aby bylo možné využít k řešení epidemie nástroje pružnosti a rozpětí 
pro nepředvídané události. 

 
1.9 EHSV vyzývá Komisi, aby vypracovala a navrhla ostatním orgánům EU plán obnovy EU 

odpovídající potřebám a prioritám EU, a to s využitím všech programů revidovaného VFR na 
období 2021–2027, přičemž tento plán bude doplněn o nové inovativní finanční nástroje a bude 
zahrnovat jak vlastní evropské prostředky, tak vnitrostátní příspěvky prostřednictvím investic na 
podporu podniků, na ochranu zaměstnanosti a na posílení tvorby kvalitních pracovních míst, 
aby se zmírnily dopady pandemie COVID-19 na naši společnost a naše ekonomiky. 

 
1.10 EHSV vyzývá Radu a Evropský parlament k urychlenému schválení tohoto nařízení, aby tak 

mohlo být co nejdříve přijato. Rozsáhlost tohoto problému si žádá společnou a koordinovanější 
reakci. 

 
2. Obecné připomínky 
 
2.1 EU a mnohé další části světa byly náhle a dramaticky zasaženy krizí způsobenou onemocněním 

COVID-19, která může závažným způsobem postihnout občany EU, společný trh, systémy 
zdravotní a sociální péče a ekonomiku. Tato krize ohrožuje udržitelnost těchto systémů a má za 
následek nedostatek likvidity, jelikož je pro podniky obtížné zaplatit svým dodavatelům 
a zaměstnancům. 

 
2.2 EHSV plně souhlasí s názorem, že tato krize dala vzniknout výjimečné situaci, kterou je 

naléhavě nutné řešit zvláštními opatřeními na podporu a ochranu ekonomik, podniků 
a pracovníků členských států. Druhý balíček opatření je pro řešení mimořádné situace vyvolané 
pandemií COVID-19 zásadní a nezbytný, i když zatím nedostačující. 

 
2.3 EHSV vítá odklad všech procesních požadavků spojených s lhůtami pro předložení výročních 

zpráv o provádění v roce 2020, jakož i s lhůtou pro předložení z nich vycházejících zpráv 
Komise. EHSV rovněž navrhuje, aby byly zjednodušeny všechny audity a finanční nástroje, aby 
tak byla zajištěna účinná reakce na pandemii COVID-19. 

 
2.4 EHSV žádá Komisi, aby prozkoumala veškeré dodatečné finanční prostředky a také další 

potenciální možnosti financování, které by pokryly naléhavé potřeby hospodářství s cílem 
neprodleně řešit tuto krizi. Všechna opatření druhého balíčku Komise jsou na správné cestě 
k zajištění nezbytné flexibility v souvislosti s pandemií COVID-19. 
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2.5 EHSV vyzývá k tomu, aby byl co nejdříve přijat nový finanční rámec, a zamezilo se tak dalšímu 
nedostatku investic a negativním důsledkům vyplývajícím z pozdního zahájení výdajových 
programů v nadcházejícím VFR na období 2021–2027, přičemž tento rámec by měl odpovídat 
novým okolnostem. Pokud jde o současný VFR, Výbor žádá Komisi, aby prozkoumala všechny 
možné způsoby, jak nalézt prostředky, které by členským státům pomohly lépe se vypořádat 
s výjimečnou situací. 

 
2.6 V této souvislosti EHSV souhlasí s návrhem Komise na změnu stávajícího nařízení o VFR 

s cílem odstranit omezení v rozsahu celkového rozpětí pro závazky tak, aby bylo možné 
financovat reakci na pandemii COVID-19 celými 3 miliardami EUR, které v návrhu opravného 
rozpočtu č. 2/2020 stanovila Komise. 

 
2.7 EHSV požaduje maximální flexibilitu na všech úrovních od počátku až do ukončení programů, 

aby se zajistilo co nejrozsáhlejší využívání dostupných prostředků. 
 
2.8 EU se potýká s bezprecedentní krizí, a proto je nezbytná bezprecedentní reakce. Tento návrh 

musí být přijat co nejdříve, aby bylo možné začít co nejflexibilněji a nejefektivněji využívat 
finanční prostředky s cílem vypořádat se s obrovskými nynějšími i budoucími dopady pandemie 
COVID-19. 

 
 
 
Luca JAHIER 
předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru 

 
_____________ 
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