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Shrnutí
Práce v úvodu nastiňuje rozsah sociálních dopadů koronavirové krize a následně uvádí opatření,
která Evropská unie zavedla za účelem zmírnění těchto dopadů. V první části se práce zabývá
okamžitou reakcí EU na pandemii a podrobněji rozebírá dočasný rámec pro opatření státní
podpory, nástroj SURE a investiční iniciativu v reakci na koronavirus. V druhé části se práce
věnuje koncepčním dokumentům Evropské komise a rozebírá dokumenty zabývající se
ochranou migrujících pracovníků, podporou zaměstnanosti a také podporou zaměstnanosti
přímo mladých lidí a prováděním Evropského pilíře sociálních práv. Ve třetí části se práce věnuje
plánům Evropské unie podpořit obnovu a oživení hospodářství do budoucna a rozebírá Nástroj
pro oživení a odolnost.
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Úvod
Koronavirová krize měla rozsáhlé ekonomické a sociální dopady. Podle zprávy Evropské komise
„Employment and Social Developments in Europe 2021“ nejvíce krize dopadla na pracovníky
s nízkou kvalifikací, zaměstnance pracující na dobu určitou, osoby samostatně výdělečně činné,
migranty, občany romské národnosti nebo jiného menšinového a etnického původu.1 Podle studie
s názvem „COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty“, která byla
vypracována pro Evropský parlament, pandemie také disproporčně zasáhla ženy, jež byly
nadprůměrně zastoupeny v první linii pandemie a také v sektoru služeb, který byl koronavirovou
krizí výrazně zasažen. Důsledkem je zvýšení míry nezaměstnanosti žen a pravděpodobně také vyšší
chudoby žen v EU.2
Pandemií byli zasaženi i mladí lidé. Uzavření škol ovlivnilo podle údajů statistického úřadu Eurostat
76,2 milionu žáků a studentů.3 Jedním z následků je dle studie „The Economic Impacts of Learning
Losses“ vypracované pro OECD například ztráta vzdělání. Výzkumy uvedené v této studii ukazují,
že každý rok navštěvování školní docházky zvyšuje příjem jedince v průměru o 7,5 – 10 %.4
Skutečný dopad pandemie zatím není možné posoudit, nicméně důsledky koronavirové krize jsou
rozsáhlé a budou analyzovány po dlouhou dobu.
Ekonomické a sociální problémy se podle průzkumů přelévají také do špatného duševního zdraví
občanů EU. To je umocněno také tím, že celá pandemie trvá již druhým rokem. Podle průzkumu
nadace Eurofound byla úroveň duševní pohody v březnu roku 2021 nejnižší od začátku pandemie.
Tyto výsledky byly vidět zvláště u mladých lidí a u těch, kteří přišli o práci. Dle tohoto průzkumu se
také rozšiřují stávající nerovnosti ve společnosti, protože pandemie dopadla nepřiměřeně těžce
na zranitelné skupiny obyvatel. Zároveň také klesla mezi obyvateli EU důvěra v instituce. Zejména

1

Employment and Social Developments in Europe [online]. Dostupné zde.
COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty [online]. Dostupné zde.
3
Students and teachers in the EU. Dostupné zde.
4
The Economic Impacts of Learning Losses [online]. Dostupné zde.
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důvěra v národní vlády klesla níže, než byla na začátku pandemie. Snížila se i důvěra v evropské
instituce, ale méně, než u národních vlád.5
Evropská unie chtěla svými opatřeními snížit sociální dopady pandemie. Typy opatření závisely
na tom, jak se vyvíjela pandemie. Na začátku bylo cílem Evropské unie primárně zabránit
okamžitým socioekonomickým důsledkům koronaviru. Postupně se však EU snaží přejít
od opatření, která zabrání okamžitým negativním důsledkům pandemie, k opatřením, která
zároveň zajistí rozvoj Evropské unie do budoucna.
Opatření EU bylo velké množství, tato práce je zaměřena primárně na ta, která cílila přímo
na zmírnění sociálních dopadů koronavirové krize na konkrétní skupiny obyvatel. Práce se v první
části zabývá okamžitou reakcí EU na koronavirovou krizi, následně se věnuje koncepčním
dokumentům v sociální oblasti, které na krizi reagují, a na závěr se věnuje opatřením EU, která
mají zajistit obnovu a oživení do budoucna.

Okamžitá reakce Evropské unie
První reakci na pandemii představila Evropská komise (dále také jen „Komise“) dne 13. března
2020 ve sdělení Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu covid-19. Mezi
plánovaná opatření Komise patřilo zajištění solidarity na jednotném trhu, mobilizace rozpočtu EU,
zmírnění dopadu na zaměstnanost, zajištění flexibility v případě státní pomoci a dále také například
investiční iniciativy.6
Komise následně činila i řadu dalších opatření.7 Soustředila se na pomoc v nejvíce zasažených
oblastech. Mezi opatření patřila například podpora vybraných oblastí cestovního ruchu,8 dále také
opatření na podporu zemědělství9 nebo vinařství.10 Opatření činila také Evropská centrální
banka.11
Pokud jde o opatření v sociální oblasti a související oblasti zaměstnanosti, přijala Komise tato
opatření:
Dočasný rámec pro opatření státní podpory 12
Komise dne 19. března 2020 představila sdělení Dočasný rámec pro opatření státní podpory
na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19 (dále jen „sdělení“),
které umožnilo členským státům uplatňovat plnou flexibilitu při podpoře svých ekonomik
zasažených pandemií, aby tak mohly zmírnit socioekonomické dopady pandemie.13 Ve sdělení
Komise vymezila podmínky slučitelnosti s vnitřním trhem, které bude uplatňovat na podporu
poskytnutou členskými státy podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU.14 Členské státy musí v souladu
s dočasným rámcem prokázat, že opatření státní podpory jsou „nezbytná, vhodná a přiměřená

5

Living, working and COVID-19 (Update April 2021) [online]. Dostupné zde.
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉ
INVESTIČNÍ BANCE A EUROSKUPINĚ Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19,
COM/2020/112 final, 13. 3. 2020. Dostupné zde.
7
Časový přehled všech opatření Komise je možné nalézt zde.
8
Více informací k opatřením v oblasti cestovního ruchu lze nalézt v tiskové zprávě Komise zde.
9
Více informací k opatřením na podporu zemědělství lze nalézt v tiskové zprávě Komise zde.
10
Více informací k opatřením na podporu vinařství lze nalézt v tiskové zprávě Komise zde.
11
Přehled opatření Evropské centrální banky je možné nalézt zde.
12
Seznam všech povolených režimů podpor lze nalézt zde.
13
Státní podpora: Komise přijala dočasný rámec, který členským státům umožní podpořit ekonomiku během šíření
nákazy COVID-19. Dostupné zde.
14
SDĚLENÍ KOMISE Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření
koronavirové nákazy COVID-19, 2020/C 91 I/01. C/2020/1863. Úř. věst. C 91I, 20. 3. 2020. Dostupné zde.
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k tomu, aby napravila vážnou poruchu v hospodářství dotčeného členského státu, a že jsou všechny
podmínky tohoto sdělení plně dodržovány.“15
Komise ve sdělení definovala pět oblastí státní podpory:
1. podporu ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňového zvýhodnění,
2. podporu ve formě záruk za úvěry,
3. podporu ve formě subvencovaných úrokových sazeb pro úvěry,
4. podporu ve formě záruk a úvěrů poskytnutých prostřednictvím úvěrových institucí nebo
jiných finančních institucí,
5. krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.
Dočasný rámec byl následně celkově pětkrát rozšířen.16 V prvním rozšíření, které bylo přijato, byly
doplněny další možnosti pro členské státy, jak v souladu s pravidly pro státní podpory zmírnit
dopady koronavirové krize na své obyvatele. Rámec byl rozšířen o pět dalších oblastí. Tři se týkaly
podpory výzkumu a vývoje produktů, které mají pomoci v boji s koronavirem. Pro sociální oblast
byly nejvíce relevantní poslední dvě oblasti, a to podpora ve formě odkladů daní a/nebo příspěvků
na sociální zabezpečení a podpora ve formě subvencování mzdových nákladů na zaměstnance
s cílem zabránit propouštění během šíření koronavirové nákazy covid-19. Zároveň Komise vymezila
konkrétní podmínky, za kterých je tyto podpory možné považovat za slučitelné s vnitřním trhem.17
Druhý pozměňovací návrh byl přijat 8. května 2020 a týkal se rozšíření dočasného rámce státní
podpory na opatření týkající se rekapitalizace a podřízeného dluhu.18
Dne 29. června 2020 byla přijata třetí změna. Komise dále rozšířila dočasný rámec o pomoc pro
mikropodniky a malé začínající podniky.19
Čtvrtá změna byla přijata dne 13. října 2020 a Komise prodloužila trvání dočasného rámce
a rozšířila dočasný rámec na podporu nekrytých fixních nákladů podniků.20
K poslední změně došlo 28. ledna 2021. Platnost dočasného rámce pro opatření státní podpory
byla prodlužena do 31. prosince 2021, byly také zvýšeny stanovené stropy podpory.21
Nástroj SURE
Za účelem boje proti nezaměstnanosti Komise představila v dubnu roku 2020 návrh na vytvoření
Evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci
(SURE).22 Následně v květnu Rada schválila návrh nařízení Komise.
Nástroj SURE má chránit pracovní místa a pracovníky, kteří by byli postiženi koronavirovou
pandemií. Prostřednictvím tohoto nástroje měly členské státy možnost si půjčit až 100 miliard eur,
které mohly využít na financování režimů zkrácené pracovní doby nebo podobných opatření, jejichž

15

Tamtéž.
Neoficiální konsolidovaná verze v anglickém jazyce je k nalezení zde.
17
SDĚLENÍ KOMISE Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření
koronavirové nákazy COVID-19 2020/C 112 I/01. C/2020/2215. Úř. věst. C 112/1, 4. 4. 2020. Dostupné zde.
18
Státní podpora: Komise rozšířila dočasný rámec státní podpory. Dostupné zde.
19
Státní podpora: Komise rozšířila dočasný rámec, aby ještě více pomohla mikropodnikům, malým podnikům
a startupům a podpořila soukromé investice. Dostupné zde.
20
Státní podpora: Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory. Dostupné zde.
21
Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky v souvislosti s koronavirovou pandemií.
Dostupné zde.
22
Koronavirus: Komise mobilizuje veškeré zdroje k ochraně životů a živobytí. Dostupné zde.
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cílem je ochránit zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Cílem je snížit výskyt
nezaměstnanosti a omezit ztrátu příjmů.23
Komise již také vyhodnocovala dopady tohoto programu a dne 22. září 2021 zveřejnila zprávu
o dopadu nástroje SURE. Komise ve zprávě uvedla, že členské státy měly o finanční pomoc v rámci
SURE velký zájem, a to i v první polovině roku 2021. Finanční pomoc byla doposud schválena pro
devatenáct členských států v celkové výši 94,3 miliard eur. Například České republice EU poskytne
půjčku v maximální výši 2 miliard eur.24
Celkové finanční krytí nástroje SURE je 100 miliard eur, státy tedy dle zprávy Komise mohou čerpat
ještě finanční pomoc ve výši téměř 6 miliard eur. Komise poukázala, že nástroj SURE v roce 2020
podpořil přibližně 31 milionů lidí (z toho bylo přibližně 22,5 milionu zaměstnanců a 8,5 milionu
osob samostatně výdělečně činných), což představuje více než čtvrtinu zaměstnaných osob
v členských státech, které finanční pomoc čerpaly.
V této zprávě Komise dále konstatovala, že opatření na trhu práce v členských zemích, která byla
podporována nástrojem SURE, pravděpodobně snížila v roce 2020 množství nezaměstnaných
o téměř 1,5 milionu osob. Tohoto bylo dle Komise dosaženo tím, že zaměstnanci díky SURE zůstali
pracovat ve společnostech se zkrácenou pracovní dobou a osoby samostatně výdělečně činné si
mohly udržet svou živnost. Komise poukázala, že nárůst nezaměstnanosti byl nižší, než během
globální hospodářské krize, i když pokles HDP byl výraznější v roce 2020.
V závěru své hodnoticí zprávy Komise shrnula, že bude nutné postupně přecházet od dočasných
nouzových opatření, jako je nástroj SURE, k cílenějším opatřením, která zajistí obnovu
hospodářství, podpoří investice a reformy.25 Za tímto účelem Komise zveřejnila dne 4. března 2021
doporučení o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi covid-19 (EASE, viz dále).
Pomoc malým a středním podnikům
Komise se ve svých opatřeních zabývala také situací malých a středních podniků, které jsou
zasaženy krizí výrazně, protože je může postihnout náhlý nedostatek likvidity.
Evropská komise se proto rozhodla uvolnit jednu miliardu eur z Evropského fondu pro strategické
investice (EFSI), která sloužila jako záruka pro Evropský investiční fond (EIF). Ten mohl vydat
zvláštní záruky, kterými motivoval banky a jiné poskytovatele půjček k tomu, aby poskytli likviditu
alespoň 100 000 evropských malých a středních podniků a malých společností se střední tržní
kapitalizací. Dostupné financování dosáhlo odhadem 8 miliard eur.26

23

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu
na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. Úř. věst.
L 159/1, 20. 5. 2020. Dostupné zde.
24
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1345 ze dne 25. září 2020, kterým se České republice poskytuje dočasná
podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření
onemocnění COVID-19. Úř. věst. L 314/17, 29. 9. 2020. Dostupné zde.
25
Report on the European instrument for Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency
(SURE) following the COVID-19 outbreak pursuant to Article 14 of Council Regulation (EU) 2020/672. Dostupné zde.
26
Koronavirus: Komise a Evropský investiční fond (součást skupiny EIB) uvolní financování ve výši 8 miliard eur
pro 100 000 malých a středních podniků. Dostupné zde.
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Investiční iniciativa v reakci na koronavirus (CRII and CRII+)
Komise představila ve snaze zmírnit socioekonomické dopady koronaviru také dva balíčky
investičních opatření. První balíček27 v rámci této iniciativy, který byl představen v březnu roku
2020, byl založen na třech prvcích:
- 37 miliard eur evropských veřejných investic;
- maximální flexibilita při uplatňování pravidel EU týkajících se výdajů (na výdaje související
s koronavirem bylo možné použít strukturální fondy – například Evropský sociální fond mohl
být použit na dočasnou podporu režimu zkrácených úvazků)28;
- přístup k Fondu solidarity EU, kdy Komise navrhla zahrnout krizi veřejného zdraví mezi
mimořádné události financované z tohoto fondu.29
Druhý balíček (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus - CRII+) byl přijat na začátku dubna
2020 a doplňoval první balíček. V tomto balíčku byla zavedena mimořádná flexibilita, která
umožnila mobilizovat v plné míře veškerou nevyužitou podporu z evropských strukturálních
a investičních fondů. Bylo tedy možné převádět prostředky v rámci tří fondů politiky soudržnosti
(Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti), převádět
prostředky mezi různými kategoriemi regionů a rovněž byla umožněna pružnost v oblasti
tematického zaměření podpory.30
Pro sociální oblast byla relevantní také změna uskutečněná v rámci CRII+, která se týkala pravidel
pro Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).31 Pravidla tohoto fondu byla upravena tak,
aby mohlo být lépe reagováno na potřeby spojené s koronavirovou krizí. Cílem tohoto fondu je
pomoci těm nejvíce sociálně znevýhodněným občanům EU. Občanům mohou být z tohoto fondu
poskytnuty potraviny, oblečení a další základní předměty osobní potřeby, jako je například obuv
nebo hygienické potřeby.32

Koncepční dokumenty Komise
Komise se věnovala koronavirové krizi také ve svých koncepčních a strategických dokumentech.
V těchto dokumentech dává členským státům doporučení, jak mají postupovat v určité oblasti,
nebo je v nich nastíněno, jaké kroky učiní sama Komise. Sociální oblasti a zaměstnanosti se týkají
následující dokumenty Komise:
Ochrana migrujících pracovníků
Komise se věnovala ochraně sezónních pracovníků, kteří byli během pandemie zvláště ohroženi
uzavřením hranic i zhoršenými pracovními podmínkami. V červenci roku 2020 proto vydala Pokyny
k výkonu volného pohybu pracovníků během šíření onemocnění covid-19. Komise vyzvala členské
27

Coronavirus Response Investment Initiative adopted. Dostupné zde.
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická
opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci
na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus),
Úř. věst.
L 99/5, 31. 3. 2020. Dostupné zde.
29
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(ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o jejich
přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví, Úř. věst.
L 99/9, 31. 3. 2020. Dostupné zde.
30
Otázky a odpovědi týkající se investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus. Dostupné zde.
31
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/559 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU)
č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19, Úř. věst.
L 130/70, 24. 4. 2020. Dostupné zde.
32
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státy k umožnění přechodu hranic pro pracovníky kritické infrastruktury a zavedení zvláštních
rychlých postupů bez jakýchkoli překážek pro hraniční přechody, které pravidelně využívají
příhraniční a vyslaní pracovníci, s cílem zajistit pro ně hladký přechod.33
Současně Komise vydala také Pokyny týkající se sezónních pracovníků v EU v souvislosti s šířením
onemocnění covid-19. Komise poukázala, že sezónní pracovníci mají často špatné pracovní i životní
podmínky a zároveň pracují v méně bezpečném prostředí. Během pandemie je třeba dbát na jejich
ochranu, protože jejich problémy mohly být pandemií ještě zhoršeny. Komise například vyzývala
členské státy, aby zvyšovaly povědomí o požadavcích v oblasti bezpečnosti práce nebo aby členské
státy stanovily konkrétní požadavky na agentury práce a náborové agentury. Tyto agentury by
měly například zajistit řádné informování pracovníků a měly by dodržovat minimální standardy
kvality, které umožní odpovídající ochranu v přeshraničních situacích. 34
Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci
Komise vydala v červenci roku 2020 také sdělení, které se věnovalo zaměstnanosti mladých lidí.
V tomto sdělení Komise konstatovala, že mladí lidé byli koronavirovou pandemií velmi zasaženi,
zejména ztíženou možností najít zaměstnání. Komise v dokumentu uvedla opatření, která lze učinit
na zlepšení situace mladých lidí. Komise například plánovala podpořit evropskou síť veřejných
služeb zaměstnanosti a posílit její kapacitu pro vzájemné učení. Dále Komise zamýšlela podporovat
začínající mladé podnikatele. Komise také vyzvala členské státy, aby pro podporu zaměstnanosti
mladých lidí využily prostředky z rozpočtu EU.35
Doporučení o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi covid-19 (EASE)
V tomto doporučení se Komise zabývala otázkou, jak zajistit dostatečnou zaměstnanost obyvatel
EU nejen během koronavirové krize, ale zejména do budoucnosti. Dle tohoto doporučení by
členské státy měly vypracovat ucelené soubory politických opatření, která kombinují dočasná
a trvalá opatření. Cílem těchto opatření by mělo být řešení výzev na trhu práce vyvolaných
pandemií a také úspěch v zelené a digitální transformaci.
Komise uvedla, že soubory politických opatření by se měly skládat ze tří složek:
- z pobídek k zaměstnávání a přechodům a z podpory podnikání – mělo by být podpořeno
vytváření kvalitních pracovních míst a pobídky by měly umožnit přechody zaměstnanců
od upadajících odvětví k těm odvětvím, která se budou rozvíjet;
- z příležitosti k rekvalifikaci a ke zvyšování kvalifikace a podpůrných opatření – mezi tato
opatření patří například komplexní strategie v oblasti dovedností pro různá hospodářská
odvětví a ekosystémy;
- ze zvýšené podpory ze strany služeb zaměstnanosti při profesním přechodu – tato opatření
by se měla týkat asistence poskytované uchazečům o zaměstnání, například se může jednat
o vedení a mentoring, pomoc při hledání pracovního místa nebo podpora v podnikání
V doporučení Komise uvádí, že členské státy mají při navrhovaní a následném provádění
doporučení EASE využívat podpory dostupné ze strukturálních fondů - zejména Evropského
sociálního fondu plus (ESF+) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z Fondu pro
spravedlivou transformaci, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), pomoci při
33
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oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU), rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu
a nástroje pro technickou podporu. Komise dále v doporučení doplňuje, že členské státy by měly
navržená opatření začlenit do svých plánů na podporu oživení a odolnosti, které jí předkládají
za účelem získání podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.36
Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
Koronavirovou krizi reflektovala Evropská komise také v hlavním letošním strategickém
dokumentu, ve kterém se věnuje sociální politice. Evropský parlament, Rada a Komise vyhlásili
v roce 2017 Evropský pilíř sociálních práv, obsahující 20 zásad, kterých by chtěla EU docílit, aby
vybudovala spravedlivější a sociálnější Evropu. Evropský pilíř sociálních práv je rozdělen do tří
kapitol - (1.) Rovné příležitosti a přístup na trh práce, (2.) Spravedlivé pracovní podmínky, a (3.)
Sociální ochrana a začlenění.37
V březnu roku 2021 Komise předložila Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv. V akčním plánu
Komise představila konkrétní inciativy, které umožní dosáhnout cílů Evropského pilíře sociálních
práv. Komise v akčním plánu stanovila tři cíle, kterých by chtěla dosáhnout do roku 2030:
1. zaměstnanost nejméně 78 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let do roku 2030 - navzdory
snahám EU totiž podle Komise zastavila koronavirová krize šestiletý pozitivní pokrok
v oblasti zaměstnanosti;
2. účast minimálně 60 % všech dospělých osob každý rok na odborné přípravě - podle Komise
v roce 2019 ukončilo 10,2 % mladých lidí vzdělávání a odbornou přípravu maximálně
s nižším sekundárním vzděláním, v důsledku pandemie může navíc být podíl mladých lidí
s pouze minimálním vzděláním ještě vyšší;
3. snížení počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením do roku 2030
o nejméně 15 milionů - Komise uvedla, že v roce 2019 bylo v EU ohroženo chudobou nebo
sociálním vyloučením přibližně 91 milionů osob, což je sice téměř o 12 milionů méně než
v roce 2008, nicméně cíl dřívější strategie Evropa 2020 snížit počet ohrožených lidí o 20
milionů naplněn nebyl, navíc v důsledku koronavirové pandemie hrozí vyšší finanční
nejistota, chudoba a nerovnost příjmů.
Následně Komise vymezuje oblasti, kterým je nutné věnovat pozornost pro naplnění cílů, které si
vytyčila. U každé oblasti pak uvádí konkrétní opatření, která plánuje učinit, a dále vyzývá členské
státy, aby uskutečnily navrhovaná opatření.
První z uvedených oblastí je snaha o vytvoření kvalitních pracovních míst, kdy Komise odkazuje
na Doporučení o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi covid-19 (viz výše), a zároveň
zdůrazňuje, že mladí lidé a osoby s nízkou kvalifikací potřebují dodatečnou podporu, protože jsou
zranitelnější vůči změnám na trhu práce a zároveň mnoho z nich pracovalo v odvětvích, která byla
nejvíce postižena pandemií. Komise upozornila, že koronavirová pandemie odhalila nejisté
pracovní podmínky mnoha mobilních pracovníků, včetně sezónních pracovníků. Dala si proto za cíl
zlepšit jejich ochranu a pracovní podmínky.
Další z oblastí, na které je dle Komise nutné se zaměřit, je dovednost a rovnost. V tomto ohledu
Komise zdůraznila potřebu investic do dovedností a vzdělání v zájmu nových příležitostí
pro všechny. Zejména je dle Komise nutné myslet na situaci dětí a mladých lidí ze znevýhodněných
prostředí, kteří měli během pandemie ztížený přístup k online výuce a vzdělávání.
36
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Poslední z oblastí, která je v akčním plánu uvedena, je sociální ochrana a začleňování.
Ohledně financování navrhovaných opatření Komise doporučuje, aby členské státy na podporu
reforem a investic, které jsou v souladu s Evropským pilířem sociálních práv, využily dlouhodobý
rozpočet EU na období 2021–2027 spolu s nástrojem na podporu oživení Next Generation EU
(viz dále).38

Podpora obnovy a oživení
Po okamžité reakci na koronavirovou krizi, která byla zaměřena na zmírnění prvotních
socioekonomických důsledků pandemie, se Komise začala soustředit na oživení ekonomiky
a transformaci hospodářství po skončení krize.
První představu o svém plánu Komise předložila 27. května 202039, kdy Komise navrhla na podporu
oživení vytvoření dočasného nástroje „Next Generation EU“.40 Tento nástroj má podpořit členské
státy v oblasti investic a reforem, nastartovat ekonomiku a financovat projekty, které umožní EU
předcházet podobným krizím. Ústředním prvkem nástroje Next Generation EU je Nástroj
pro oživení a odolnost (v podrobnostech níže).
Nástroj Next Generation EU zároveň poskytne prostředky ve výši 50,6 miliardy eur na inciativu
REACT-EU. Tato iniciativa rozvíjí a rozšiřuje opatření v oblasti reakce na krize a náprav krizemi
způsobených škod prostřednictvím výše zmíněné Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus
a Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus. Tyto dodatečné prostředky budou
poskytovány v letech 2021–2022 a budou uvolňovány na Evropský fond pro regionální rozvoj
(EFRR), Evropský sociální fond (ESF) nebo Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).
Z nástroje Next Generation EU budou také převedeny peníze do jiných evropských programů nebo
fondů. Jedná se například o Horizont 2020, InvestEU, nebo Fond pro spravedlivou transformaci.41
Obnovy a oživení chce Komise dosáhnout také prostřednictvím cílených navýšení dlouhodobého
rozpočtu EU na období 2021–2027, který byl schválen 17. prosince 2020.42
Nástroj pro oživení a odolnost
Nejvýznamnější součástí dočasného nástroje Next Generation EU je Nástroj pro oživení a odolnost.
Právní rámec pro tento nástroj byl schválen v únoru roku 2021.43 Na základě tohoto nástroje může
být poskytnuto členským státům až 672,5 miliard eur (312,5 miliard eur prostřednictvím grantů
a 360 miliard eur prostřednictvím půjček). Členský stát, který chtěl získat finanční příspěvek
na základě tohoto nástroje, musel Komisi předložit Plán pro oživení a odolnost.
V článku 3 nařízení, které tento nástroj upravuje, je vymezeno šest pilířů, které určují oblast
působnosti nástroje. Jedná se o zelenou transformaci; digitální transformaci; inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění; sociální a územní soudržnost; zdravotnictví a hospodářská,
sociální a institucionální odolnost; politiky pro příští generaci, děti a mládež, jako je vzdělávání
a rozvoj dovedností.

38
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41
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Plány pro oživení a odolnost musí být odůvodněny a opodstatněny v souladu s článkem
18 nařízení. Co se týče sociální oblasti, tak v plánu muselo být například zohledněno, jakým
způsobem představuje vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci členského státu, čímž
vhodně přispívá ke všem šesti výše uvedeným pilířům. Plán musí dále také vysvětlit, jak posiluje
potenciál růstu a tvorby pracovních míst a dále také jak podporuje politiky ve prospěch dětí
a mládeže a také jak zmírňuje hospodářský a sociální dopad krize způsobené onemocněním
covid-19. Plán musí také obsahovat vysvětlení, jak bude přispívat k rovnosti mužů a žen.44
Pokyny Komise pro tvorbu plánů pak zdůrazňují, že plány mají být vypracovávány s ohledem
na principy Evropského pilíře sociálních práv.45 Plány měly být předloženy do 30. dubna a následně
měla Komise 2 měsíce na jejich posouzení a schválení, poté je musela schválit ještě Rada EU.46
Český plán pro oživení a odolnost byl Komisí schválen 19. července 2021 a Radou EU 6. září 2021.47

Závěr
Evropská unie přijala celou řadu opatření, která měla snížit sociální dopady koronavirové
pandemie. Jednalo se o opatření, která měla pomoci lidem, kteří přišli kvůli pandemii o práci, ale
také o opatření, která měla podpořit podniky, aby k zániku pracovních míst nedošlo. Po okamžité
reakci, která měla řešit bezprostřední socioekonomické důsledky pandemie, se Evropská unie
zaměřila se svými plány na zajištění dlouhodobé obnovy a oživení hospodářství.
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Anotace/Annotation
Sociální dopady koronavirové krize a reakce EU
Práce se zabývá reakcí Evropské unie na koronavirovou pandemii a rozebírá jednotlivá opatření,
která mají sloužit k zmírnění sociálních dopadů koronavirové krize. Práce se zabývá okamžitou
reakcí EU, následně rozebírá koncepční dokumenty, které se snaží na koronavirovou krizi reagovat,
a dále se věnuje opatřením, která mají zajistit obnovu a oživení do budoucna.
Klíčová slova:
koronavirus, sociální dopad, nástroj SURE, Evropský pilíř sociálních práv, Nástroj pro oživení
a odolnost

Social impact of the coronavirus crisis and EU response
The work deals with the response of the European Union to the coronavirus pandemic and
discusses the various measures to mitigate the social impact of the coronavirus crisis. The work
deals with the immediate response of the EU, then analyzes the conceptual documents that seek
to respond to the coronavirus crisis and in the end focuses on measures to ensure recovery in the
future.
Key words:
coronavirus, social impact, SURE, European pillar of social rights, Recovery and Resilience Facility
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