
NIZOZEMÍ – situace s ohledem na COVID-19 

 
Prohlášení FNV: krize COVID-19 vyžaduje silnou a inkluzivní Evropu 
 

V první řadě se naše myšlenky zaměřují na ty, kterých se pandemie COVID-19 

přímo týká. Chválíme pracovníky, kteří poskytují základní služby, s 

neuvěřitelným smyslem pro zodpovědnost; zejména pracovníky ve 

zdravotnictví, uklízeče a uklízečky a pracovníky supermarketů. Jsme hrdí na 

všechny lidi, kteří každý den tvrdě pracují, aby udrželi naši společnost v 

provozu v těchto obtížných podmínkách. Ctíme ty hrdiny, kteří obvykle 

nedostávají mzdu, kterou si za tuto důležitou práci zaslouží, a kteří až příliš 

často pracují ve flexibilních, nejistých pracovních místech. 

 

FNV doufá, že opatření trhu práce, která nizozemská vláda přijala, zajistí, že 
pracovníci nebudou čelit snižování příjmů, propouštění nebo propouštění kvůli 
krizi COVID-19. Zůstaneme proto v úzké konzultaci s vládou a zaměstnavateli. 
Pro FNV je naprosto nezbytné, aby byly použity všechny zdroje, které pomohou 
nejvíce postiženým lidem. 
 

Přesto odbory v celé Evropské unii čelí stovkám tisíc pracovníků, kteří byli 
propuštěni nebo ztratili svůj příjem bez náhrady. Situace je ještě horší pro 
flexibilní pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby, které ve většině 
členských států nemohou využívat žádná podpůrná opatření. Situace je také 
horší pro příhraniční pracovníky a migrující pracovníky. Některé vlády zavádějí 
právní předpisy, které snižují odborová práva a ochranu pracovníků. Pandemie 
tak vytváří dramatickou celoevropskou sociální krizi, která se brzy změní v 
dlouhodobou hospodářskou krizi. 
 

Fragmentovaný národní přístup je jistým receptem na scénář dlouhodobé 
katastrofy. Proto společně a solidárně musíme přijmout nezbytná EU opatření 
k zastavení šíření viru a ke zvládnutí ekonomických dopadů této 
bezprecedentní situace. Protože žádný členský stát nemůže vyřešit krizi COVID-
19 sám. Stejně tak jako naše hospodářství, pandemie nekončí na hranicích. 
 

FNV poznamenává, že členské státy, které mají přebytek ve své vnitrostátní 
platební bilanci, mají stále prostor pro přijetí nouzových opatření, ale to neplatí 
pro všechny členské státy. Žádný členský stát však nemůže a neměl by 
nepřijímat opatření na ochranu občanů a pracovníků před důsledky krize 
COVID-19. Proto je nezbytná evropská solidarita. 
 

FNV společně se všemi odborovými svazy v EU proto požaduje komplexní 

krizový balíček, protože situace pracovníků postižených krizí COVID-19 se 



každým dnem zhoršuje. Poslední věcí, kterou v této mimořádné situaci 

potřebujeme, je masivní nezaměstnanost a další prohloubení hospodářské 

krize. Nyní, více než kdy jindy, musíme zůstat jednotní! 


