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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. Je tedy 
naprosto nezbytné zajistit koordinovaný postup, aby byl zachován jednotný trh a byla zavedena 
účinná opatření. Evropská unie musí tento postup vést tím, že stanoví jasné pokyny a bude 
poskytovat transparentní informace. EU a její členské státy by během této krize způsobené 
pandemií měly dát jednoznačně najevo solidaritu 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 se domnívá, že pro fungování EU mají zásadní význam společné hodnoty, ochrana života 
a svobody, úspěšná ekonomika, sociální práva, solidarita a subsidiarita. Zásada sociálně tržního 
hospodářství a záměr zajistit v rámci sociálního pilíře vzestupnou konvergenci směrem ke 
spolehlivým a efektivním systémům sociální a zdravotní péče úzce souvisí s kvalitou života 
občanů, včetně zdraví, životních a pracovních podmínek, blahobytu, hospodářské prosperity 
a míru. EHSV je tudíž nesmírně potěšen tím, že Evropská komise rychle zareagovala a navrhla 
uzpůsobená a účinná opatření, aby bylo možné poskytnout finanční podporu s cílem vypořádat 
se s pandemií COVID-19. 

 
1.3 EHSV zdůrazňuje, že je nezbytné zakročit velice rychle. Řada podniků propouští zaměstnance, 

v důsledku čehož prudce klesá míra ekonomické aktivity a zvyšuje se nezaměstnanost. 
Je důležité co nejvíce omezit riziko, že dojde k likvidaci výrobního kapitálu a zaměstnanci se 
ocitnou bez práce. Současná situace bude mít značný lidský a sociální dopad. Pandemie už 
zasáhla mnoho lidí – způsobila jim zdravotní problémy a tisíce osob v důsledku toho zemřely. 

  
1.4 Systémy zdravotní péče v EU a jejich pracovníci se nacházejí v první linii a měli by mít 

k dispozici veškeré potřebné finanční prostředky, aby byla zaručena jejich ochrana a aby se při 
překonávání této krize postupovalo rovným, účinným a spravedlivým způsobem. EHSV proto 
vítá investiční iniciativu pro reakci na koronavirus, jejímž účelem je podpořit investice tím, že 
budou zmobilizovány dostupné rezervy v evropských strukturálních a investičních fondech 
(ESI fondech) a členským státům bude poskytnuta finanční pomoc. Je ovšem jasné, že tato 
iniciativa musí být pouze jedním z podpůrných opatření, zejména co se týče využití ESI fondů 
v rozsáhlejším evropském investičním plánu na pomoc členským státům. 

 
1.5 EU by měla v reakci na tuto celosvětovou lidskou a hospodářskou krizi urychleně podniknout 

důrazné kroky s cílem omezit škody a podpořit následné zotavení. EHSV vítá, že v souladu 
s návrhem nařízení, který předložila Komise, mají být neprodleně zmobilizovány hotovostní 
rezervy (nevyčerpané prostředky na vyplácení záloh) s cílem podnítit investice do ekonomiky. 
Výbor Komisi žádá, aby mimoto prozkoumala veškeré další možnosti financování, které jsou 
k dispozici v rámci rozpočtu EU, aby tak bylo možné co nejflexibilněji a nejdříve a při co 
nejmenší administrativní zátěži pomoci klíčovým službám a občanům – systémům sociální 
a zdravotní péče, pacientům a jejich rodinám, službám zaměstnanosti, podnikům, pracovníkům, 
sociálním organizacím a organizacím občanské společnosti. 
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1.6 EHSV se důrazně vyslovuje pro to, aby byly posíleny mechanismy flexibility ve víceletém 
finančním rámci (VFR), díky čemuž bude tento rámec pružnější a bude možné z něj poskytnout 
finanční prostředky na zvládání otřesů. V této souvislosti vyzývá hlavy států a předsedy vlád, 
aby konečně začali jednat a vytvořili podmínky pro to, aby Rada mohla co nejdříve přijmout 
ambiciózní VFR na období 2014–2020. 

 
1.7 EHSV zdůrazňuje, že v této krizi se velice důležitou otázkou stává solventnost podniků 

i poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb, zejména s ohledem na pokračující 
ochromení ekonomiky a na nejisté ekonomické vyhlídky. Je zde vážné riziko, že 
v nadcházejících měsících zaniknou miliony pracovních míst a mimoto se zvýší 
podzaměstnanost a chudoba pracujících. 

 
1.8 EHSV navrhuje, aby bylo financování provozního kapitálu v případě potřeby podpořeno 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – šlo by o přechodné opatření, které umožní 
účinně reagovat na krizi v oblasti veřejného zdraví. Bude-li to zapotřebí, měly by podporu ve 
formě provozního kapitálu dočasně poskytovat také finanční nástroje financované z fondů EU. 
Investiční priorita EFRR, jíž je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, bude 
změněna tak, aby zahrnovala investice do produktů a služeb nezbytných pro zlepšení kapacit 
reakce na krizi v oblasti veřejných zdravotnických služeb. 

 
1.9 EHSV upozorňuje na to, že je nutné omezit byrokracii a udržet administrativní zátěž na zcela 

minimální úrovni. Finanční prostředky musejí být přidělovány rychle a spravedlivě. Mnohé 
členské státy zavedly programy vztahující se k částkám, které podniky v minulosti odvedly nebo 
v současnosti odvádějí na srážkové dani, příspěvcích na sociální zabezpečení a DPH. 
Daně zaplacené v uplynulých měsících jim byly poskytnuty coby bezúročná mnohaměsíční 
půjčka. Tyto mechanismy se řídí velikostí podniku a jeho potenciálními potřebami 
a o poskytnutí půjčky není nutné žádat. Finanční prostředky lze uvolnit během jednoho či 
maximálně několika dní. 

 
1.10 EHSV je potěšen tím, že Komise věnuje zvláštní pozornost veřejným systémům zdravotní péče 

a malým a středním podnikům, neboť je si vědoma toho, že je ohrožuje narušení jejich činnosti 
v důsledku omezujících opatření, která byla zavedena v řadě zemí. Důležité malé a střední 
podniky mohou na místní a regionální úrovni nabízet pracovní místa, poskytovat základní 
služby, plnit sociální a kulturní úlohu a jako decentralizovaný subjekt zajišťovat prosperitu 
a příležitosti. EHSV již několikrát vyzval k tomu, aby byl – vedle podpory mezinárodně 
konkurenceschopných odvětví – vytvořen účinnější politický a právní rámec, který by umožnil 
ochránit a podpořit malé podniky, výrobu v regionech, poskytovatele sociálních služeb 
a ekologické oběhové hospodářství a sociální ekonomiku. Dále vyzval k tomu, aby byly 
vylepšeny podmínky pro spravedlivé trhy a spravedlivou hospodářskou soutěž, byli ochráněni 
spotřebitelé a zamezilo se nerovnostem a soustřeďování moci.  
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1.11 Kromě podpory veřejných systémů zdravotní péče a malých a středních podniků je třeba 
věnovat větší pozornost také neziskovým sociálním podnikům a organizacím občanské 
společnosti, které jsou v mnoha členských státech nedílnou součástí, ba dokonce stěžejní oporou 
systémů sociální a zdravotní péče a popřípadě rovněž poskytují důležité sociální služby, dávají 
k dispozici experty a sítě a dobrovolně se podílejí na předcházení mimořádným událostem 
a katastrofám a zvládání těchto situací. Tyto neziskové sociální podniky a organizace občanské 
společnosti nemají vlastní prostředky, které by v případě krize mohly využít, nezřídka však 
přesto musejí pokračovat ve své práci s lidmi. Proto by se podpory mělo dostat i důležitým 
podnikům v tomto sektoru. Je třeba se zaměřit také na neregulovaná povolání a na zdravotnické 
a pečovatelské služby. Komise by měla návrh nařízení upravit v tomto smyslu. Tyto oblasti 
a organizace by měly obdržet větší podporu nejen na překonání této naléhavé krize, ale i za 
účelem provádění evropského pilíře sociálních práv, společné sociální a zdravotní politiky, 
Evropského sociálního fondu (ESF) a srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů v rámci 
evropského semestru. 

 
1.12 Je třeba rozsáhleji finančně podpořit také celounijní navazování kontaktů, koordinaci, 

spolupráci a komunikaci mezi útvary, jež mají na starosti sociální záležitosti, otázky zdraví 
a krizové řízení v příslušných organizacích, institucích a v členských státech. I to by měla 
Komise do návrhu nařízení zahrnout. Je třeba se co nejdříve vážně a důkladně zamyslet nad 
významem výzkumných středisek v EU a jejich financováním, zejména co se týče těch, jež 
souvisejí s evropskými sítěmi.  

 
1.13 EHSV upozorňuje na to, že je nutné zajistit dostatečnou likviditu a stabilitu v evropském 

bankovním systému, poněvadž má zásadní význam pro zabezpečení finančních prostředků 
domácnostem a podnikům, a bude tudíž hrát důležitou roli při zmírňování dopadů krize 
způsobené onemocněním COVID-19 na evropskou ekonomiku. Půjčky by měly být bezúročné.  

 
1.14 Mimoto Výbor zdůrazňuje, že je důležité plně využít flexibility evropského fiskálního rámce, 

a to nejen s cílem zmírnit bezprostřední důsledky této krize, ale také podpořit oživení evropské 
ekonomiky, až tato pandemie odezní. 

 
1.15 EHSV Komisi žádá, aby co nejrychleji uvolnila prostředky z hlavních fondů, například 

z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby bylo možné pomoci 
propuštěným pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, které tato pandemie 
zasáhla. Je třeba neprodleně navýšit prostředky vyčleněné na EFG a nasměrovat je do nejvíce 
postižených odvětví. Bude také nezbytné posílit jeho soudržnost a součinnost s ESF, protože 
s ohledem na výhodnější míry spolufinancování jej členské státy někdy využívaly k financování 
opatření spadajících do působnosti EFG.  

 
1.16 EHSV rovněž zdůrazňuje, že je nezbytné 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. 

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

mohlo být co nejdříve přijato. Rozsáhlost tohoto problému si žádá společnou, přiměřenou 
a koordinovanější reakci. 
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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, kvůli němuž 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. 

 
2.3 Je nesmírně důležité poskytnout systémům zdravotní a sociální péče okamžitou podporu s cílem 

posílit příslušné veřejné služby a organizace a zajistit, aby byly schopny fungovat pod velkým 
tlakem. Je nutné ochránit zejména malé a střední podniky a neziskové sociální podniky, 
poněvadž mají menší kapacitu pro to, aby mohly tlumit nepříznivé důsledky pro trhy práce 
a další ohrožené sektory svých ekonomik. 

 
2.4 EHSV Komisi žádá, aby prozkoumala veškeré dodatečné zdroje a také další potenciální 

možnosti financování, které by bylo možné využít k pokrytí potřeb hospodářství s cílem 
neprodleně překonat tuto krizi. 

 
2.5 Výbor podporuje návrh Komise, aby byla v letošním roce zrušena povinnost vrácení 

nevyčerpaného předběžného financování v rámci EFRR, ESF, Fondu soudržnosti (FS) 
a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), a to až do ukončení programů. Členské 
státy tak budou moci použít prostředky, které v roce 2020 nebudou muset vrátit, k podnícení 
investic souvisejících s překonáváním pandemie COVID-19 v rámci uvedených fondů. Účelem 
tohoto návrhu je urychlit provádění programu, což povede k předsunutí prostředků na platby. 

 
2.6 V této naléhavé situaci je třeba nasměrovat větší množství prostředků tam, kde jsou nejvíce 

zapotřebí. Zároveň by však tato opatření neměla narušit probíhající důležité projekty. Vedle 
poskytování podpory v mimořádných situacích by prostředky EU měly být vždy zaměřeny na 
provádění reforem s cílem zvýšit efektivitu, účinnost a spravedlnost systémů sociální 
a zdravotní péče v členských státech. Za současných okolností musí EU svými opatřeními dát 
důrazně najevo evropskou solidaritu všem osobám, malým a středním podnikům, neziskovým 
sociálním podnikům a regionům, které neočekávaně postihla tato vážná situace. Evropská 
komise musí vytvořit všechny nezbytné podmínky pro rychlejší provádění politiky soudržnosti 
EU tím, že tyto prostředky vyčlení nyní a přizpůsobí je potřebám spojeným s touto krizí. 

 
2.7 Výbor proto žádá, aby byl uplatněn flexibilnější a jednodušší postup, co se týče přijímání 

a zavádění operačních programů za účelem překonání toto krize. Mělo by být možné provádět 
změny ve stávajících programech, aniž by o nich rozhodovala Komise. Důležitým 
předpokladem pro účinné poskytování podpory je rovněž boj proti korupci, nezákonným 
praktikám a zneužívání prostředků EU. EHSV vítá větší flexibilitu v rámci pravidel státní 
podpory a zadávání veřejných zakázek. 
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2.8 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. Jak se uvádí v prohlášení, které přijalo 
předsednictvo EHSV dne 17. března 2020, musí budoucí VFR odpovídat očekáváním občanů, 
politickým směrům Evropské komise a závazkům Evropské rady a Evropského parlamentu 
a musí zohlednit tuto bezprecedentní systémovou krizi. 

 
2.9 Zvláštní pozornost je třeba věnovat malým a středním podnikům a neziskovým sociálním 

podnikům. Opatření na pomoc těmto podnikům, bez níž by řada z nich zkrachovala, mají 
stěžejní význam pro zachování pracovních míst, vytváření hodnoty a udržitelnosti. EHSV vítá 
opatření, která byla v tomto ohledu již zavedena v některých členských státech. 

 
2.10 Zvláštní pozornost je třeba věnovat také pracovníkům v atypickém a nestandardním pracovním 

poměru, osobám samostatně výdělečně činným a pracovníkům s nejistým zaměstnáním, u nichž 
nejvíce hrozí, že jim nepomohou obvyklé záchranné sítě. 

 
2.11 Bude-li to zapotřebí, měla by být malým a středním podnikům v této souvislosti dočasně 

poskytována podpora ve formě provozního kapitálu také prostřednictvím finančních nástrojů 
(záruk atd.) financovaných z fondů EU, aby bylo možné účinně reagovat na krizi v oblasti 
veřejného zdraví. 

 
2.12 Výbor je pevně přesvědčen o tom, že je nutné plně využít flexibility evropského fiskálního 

rámce. V Paktu o stabilitě a růstu se uvádí, že je možné zohlednit nepříznivý dopad na rozpočet 
v případě neobvyklé události, jakou je například pandemie. Týká se to jak vlivu pomalejšího 
hospodářského růstu, tak dodatečných výdajů na překonání této pandemie. 

 
2.13 ESHV vítá návrh Komise, aby byla aktivována obecná úniková doložka, díky čemuž bude 

možné poskytnout obecnější podporu v rámci fiskální politiky. Pomocí této doložky se ve 
spolupráci s Radou dočasně přestává uplatňovat postup fiskální korekce v případě závažného 
hospodářského útlumu v eurozóně nebo v EU jako celku. 

 
2.14 EU se potýká s bezprecedentní krizí, a proto je nezbytná bezprecedentní reakce. Tento návrh 

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

 
 
 
 
Luca JAHIER 
předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru 

 
_____________ 
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