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1. Závěry a doporučení 
 
1.1 Pandemie onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem dala vzniknout závažné 

mimořádné situaci, s jakou jsme se od konce druhé světové války nesetkali. Evropská unie musí 
neprodleně učinit veškerá opatření, která jsou nezbytná ke zmírnění této krize. Je zde zejména 
riziko, že krize naruší poskytování podpory z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD). 

 
1.2 Účelem první „investiční iniciativy pro reakci na koronavirus“ (CRII), kterou navrhla Komise 

dne 13. března 2020, bylo podpořit investice zmobilizováním dostupných hotovostních rezerv 
v evropských strukturálních a investičních fondech (ESI fondech), aby bylo možné okamžitě 
reagovat na nastalou krizi. Následovala doplňující opatření, jež byla navržena v rámci investiční 
iniciativy pro reakci na koronavirus plus (CRII plus). 

 
1.3 Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) chápe a podporuje myšlenku, že za stávající 

krizové situace je nutné přijmout další opatření, která doplní CRII a CRII plus, a to především 
s cílem pomoci těm nejzranitelnějším a ochránit je. 

 
1.4 V souladu s hodnotami, z nichž vychází nařízení č. 223/2014, musí EU v současné krizi ukázat, 

že je společenstvím se společným osudem1. Tato zásada má spolu se zásadou podpory 
blahobytu evropských občanů2 stěžejní význam. 

 
1.5 Z dopadu této bezprecedentní krize je patrné, že je naléhavě nutné přijmout specifická opatření 

s cílem ochránit nejchudší osoby před samotným onemocněním a také zajistit, aby se k nim 
i přes současná omezení způsobená touto krizí nadále dostávala pomoc z FEAD. 

 

1.6 Komise tudíž navrhuje pozměnit nařízení o FEAD tak, aby mohly řídicí orgány, partnerské 
organizace a další subjekty zapojené do provádění fondu rychle reagovat na dodatečné potřeby 
cílových skupin a aby bylo možné náležitě řešit problémy, s nimiž se potýkají veřejné orgány 
a partnerské organizace při provádění fondu během této krize. 

 
1.7 EHSV podporuje návrh zavést zvláštní ustanovení, která členským státům umožní rychle 

přijmout opatření nezbytná k řešení současné krizové situace. 
 
1.8 Vítá návrh, aby byly výdaje na ty operace FEAD, které posilují schopnost reagovat na krizi 

v souvislosti s pandemií COVID-19, způsobilé ode dne 1. února 2020. 
 

                                                      
1  Úř. věst. C 181, 21.6.2012. 
2  Smlouva o Evropské unii, čl. 3 odst. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0052:0054:CS:PDF
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1.9 Souhlasí rovněž s návrhem, aby bylo možné změnit některé prvky operačního programu 
zaměřeného na řešení pandemie COVID-19, aniž by bylo nutné schválit tyto změny 
rozhodnutím Komise. 

 

1.10 S ohledem na současnou zdravotní krizi EHSV plně podporuje návrh, aby příslušné orgány 
mohly poskytovat potraviny nebo základní materiální pomoc prostřednictvím elektronických 
poukázek. Účelem je snížit riziko nákazy při těchto dodávkách. 

 
1.11 EHSV chápe, že za těchto mimořádných okolností je nezbytné zavést flexibilitu, pokud jde 

o dodržování určitých právních požadavků. Podporuje návrh prodloužit pro tento rok výjimečně 
lhůtu pro předložení výroční zprávy o provádění a zavést zvláštní ustanovení týkající se 
způsobilosti nákladů, které vzniknou příjemcům v případě zpoždění dodávek potravin nebo 
základní materiální pomoci či sociální pomoci a rovněž v případě pozastavených a neúplně 
realizovaných operací. 

 
1.12 EHSV je si vědom toho, že se členské státy za současné krize potýkají s obrovskými problémy, 

a proto vítá navrhované dočasné a výjimečné opatření, jímž nejsou dotčena pravidla, která by se 
měla použít za běžných okolností. V rámci tohoto opatření by mělo být členským státům 
výjimečně umožněno požádat o 100% míru spolufinancování, která se použije pro účetní období 
2020–2021, a to v souladu s rozpočtovými prostředky a v závislosti na dostupných finančních 
prostředcích.  

 

1.13 S ohledem na tuto mimořádnou situaci se EHSV ztotožňuje s názorem, že je třeba stanovit 
zvláštní opatření s cílem snížit administrativní zátěž daných orgánů a zajistit flexibilitu při 
plnění určitých legislativních požadavků, zejména pokud jde o monitorování a kontrolu a audit. 

 
1.14 V souladu s evropským pilířem sociálních práv má každý „právo na přístup ke kvalitním 

základním službám, včetně vody, hygienického zařízení, energií, dopravy, finančních služeb 
a digitálních komunikací. Osobám v nouzi musí být k dispozici pomoc pro přístup k těmto 
službám.“3 EHSV zdůrazňuje, že za této bezprecedentní krize je třeba, aby EU a její členské 
státy daly najevo solidaritu a pomohly nejchudším osobám. Zásady solidarity a vyznávání 
společných hodnot mají stěžejní význam pro fungování EU. 

 
1.15 V boji proti pandemii COVID-19 hrají důležitou roli nevládní organizace a sociální partneři na 

úrovni EU a jednotlivých členských států. 
 
1.16 EHSV vyzývá Radu a Evropský parlament k urychlenému schválení tohoto nařízení, aby tak 

mohlo být co nejdříve přijato.  
 

                                                      
3  Evropský pilíř sociálních práv, kapitola III „Sociální ochrana a začleňování“, zásada č. 20 – Přístup k základním službám. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_cs.pdf
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2. Obecné připomínky 
 
2.1 Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) podporuje činnosti členských států EU, 

jejichž cílem je poskytnout potraviny a/nebo základní materiální pomoc nejchudším osobám. 
Materiální pomoc doprovázejí opatření zaměřená na sociální začleňování. Nařízení o FEAD 
bylo přijato v roce 2014. V roce 2018 pak bylo přepracováno a v řadě ohledů zjednodušeno4. 

 

2.2 Krize způsobená onemocněním COVID-19 představuje pro operace podporované tímto fondem 
obrovskou výzvu. Je naléhavě nutné přijmout specifická opatření, aby se nejchudší osoby tímto 
onemocněním nenakazily. Nejchudším osobám i pracovníkům a dobrovolníkům, kteří pomoc 
dodávají, musí být poskytnuty nezbytné ochranné prostředky. Dále je nutné zajistit, aby se za 
této krize pomoc z FEAD nadále dostávala k těm nejzranitelnějším5. 

 
2.3 Je nesmírně důležité upravit FEAD tak, aby dokázal reagovat na obtížnou situaci vyvolanou 

pandemií, mj. tím, že budou používány elektronické poukázky, aby se snížilo riziko nákazy, 
a budou zakoupeny ochranné prostředky pro ty, kdo pomoc dodávají. Navrhované změny jsou 
nezbytné k tomu, aby mohly řídicí orgány, partnerské organizace a další subjekty zapojené do 
provádění fondu rychle reagovat na naléhavé potřeby cílových skupin6. 

 
2.4 EHSV obdivuje ohromné úsilí, které vynakládají organizace občanské společnosti a sociální 

partneři s cílem podpořit příslušné orgány v členských státech, jež poskytují pomoc osobám 
trpícím materiální deprivací. Zdůrazňuje tudíž, že organizovaná občanská společnost, nevládní 
organizace a sociální partneři budou mít určující význam pro to, jaký dopad bude tato krize mít.  

 

2.5 EHSV podporuje investiční iniciativu pro reakci na koronavirus, kterou navrhla Evropská 
komise a jejímž účelem je podpořit investice do systémů zdravotní péče v členských státech EU 
a do dalších odvětví jejich ekonomik v reakci na pandemii COVID-19. Zároveň však vyzval 
k tomu, aby byl vypracován rozsáhlejší evropský investiční plán na pomoc členským státům 
během této krize7.  

 
2.6 Opatření týkající se sociální izolace a omezení fyzického kontaktu, jež byly členské státy 

nuceny zavést, uvrhla řadu podniků a hospodářských odvětví do vážných problémů. EHSV se 
domnívá, že by to mohlo vést ke zhoršení situace osob trpících silnou materiální deprivací. 
Z tohoto důvodu Komisi žádá, aby prozkoumala i další dostupné možnosti, jak tuto nouzovou 
situaci nejchudších osob zmírnit. 

 

                                                      
4  Evropská komise: Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Viz též nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. 
5  Evropská komise: Coronavirus: the FEAD to continue supporting people in need (Koronavirus – FEAD bude i nadále pomáhat 

osobám v nouzi). 
6  Tamtéž. 
7  „Reakce na koronavirus – EHSV podporuje investiční iniciativu pro reakci na koronavirus, požaduje však, aby byl vypracován 

rozsáhlejší evropský investiční plán“, 26. března 2020. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=cs
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:CS:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:CS:PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
https://www.eesc.europa.eu/cs/news-media/news/coronavirus-response-eesc-welcomes-coronavirus-response-investment-initiative-calls-larger-european-investment-plan
https://www.eesc.europa.eu/cs/news-media/news/coronavirus-response-eesc-welcomes-coronavirus-response-investment-initiative-calls-larger-european-investment-plan
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2.7 Je nutné posílit solidaritu na všech úrovních. Tuto krizi lze účinně překonat pouze rychlým 
a společným postupem. Evropská unie musí prokázat solidaritu, zajistit koordinaci a podniknout 
nezbytné kroky8. 

 
 
 
 
Luca JAHIER 
předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru 
 

_____________ 

                                                      
8  Prohlášení EHSV COVID-19: Nyní jsme buď Unií, nebo ničím, #Whateverittakes, 17. března 2020. 

https://www.eesc.europa.eu/cs/news-media/presentations/covid-19-now-we-are-either-union-or-we-are-nothing-whateverittakes
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