
 

 

 
 

 

 

Politiky pro obnovu a změnu v reakci na pandemii 

Souhrnná verze 

Přijato na 65. zasedání výkonného výboru EPSU, 24.–25. listopadu 2020 

 
Pandemie koronaviru COVID-19 měla na pracovníky a naše komunity obrovský dopad. 
Vyžádala si mohutnou reakci evropských zemí, a to jak při řešení přímých zdravotních 
dopadů, tak při řešení následných dopadů nouzových opatření.  
 
K řešení vedlejších ekonomických a sociálních dopadů byly podniknuty zásadní a 
v některých případech bezprecedentní kroky. Cílem by neměl být návrat ke světu, jaký býval 
před pandemií koronaviru COVID-19, nýbrž posun ke světu, který přináší řešení základních 
problémů financování veřejných služeb, veřejných investic a nerovnosti – tedy problémů, 
které bránily plně a účinně pandemii čelit.  
 
Národní vlády a evropské i globální instituce je nyní třeba dostat pod tlak, aby se podařilo 
tyto krátkodobé iniciativy přetavit v dlouhodobé politické změny. Jejich součástí musí být 
zásadní transformace financování a poskytování veřejných služeb a fungování ekonomiky, 
která bude usilovat o odstranění nerovnosti a vykořisťování a zajistí spravedlivý přechod 
k řešení klimatických změn. 
 
Znamená to, že je třeba čelit krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým výzvám, jejichž 
řešení si vyžádá nutnost:  

• posílit veřejné zdravotní a sociální služby a zlepšit platové a pracovní podmínky 
zaměstnanců v tomto odvětví, včetně dosažení bezpečných a efektivních úrovní 
personálního zabezpečení nezbytných k tomu, aby bylo možné reagovat na 
potřeby těch, kterým je poskytována péče; 

• zaručit zdraví a bezpečnost pracovníků veřejných služeb; 

• celkově zvýšit financování a investice do veřejných služeb pro zabezpečení jejich 
kvantity a kvality, zajistit financování měst a obcí, které jako subjekty v první linii 
boje proti pandemii koronaviru COVID-19 utrpěly propad příjmů;  

• zvážit opatření posilující příjmovou stranu veřejných rozpočtů prostřednictvím 
progresivního zdanění, jež by mohlo mimo jiné cílit na nemovitosti a majetek, a 
zároveň promyslet iniciativy bránící dalšímu narůstání dluhu, jež by mohlo 
v některých zemích narušit dlouhodobé oživení; 

• přijmout opatření, která zajistí udržitelné hospodářské oživení, a to způsobem, 
který jednak odstraňuje nerovnosti, jednak řeší klimatické změny; 

• posílit kolektivní vyjednávání a sociální dialog a práva pracovníků veřejných 
služeb a odborových svazů, zejména s ohledem na zásadní úlohu pracovníků 
v první linii, kteří během nouzového stavu drželi naše společnosti nad vodou; a  

• přehodnotit úlohu evropských a světových institucí při zajišťování účinné 
koordinace opatření proti pandemii, zvláště v klíčových odvětvích, jako je 
zdravotnictví a sociální péče.  
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Evropské odborové svazy veřejných služeb budou pracovat na těchto úkolech:  

1. zlepšit organizaci a financování veřejného zdravotnictví a veřejných sociálních služeb pro 

naplňování lidského práva na zdraví a péči; 

2. zvýšit financování a investice do veřejných služeb obecně s cílem přispívat k sociálně 

spravedlivé společnosti; 

3. zajistit financování obnovy a využívání finančních prostředků v souladu se zelenou a 

sociální dohodou a specifickými podmínkami souvisejícími s kolektivním vyjednáváním a 

dodržováním daňových předpisů; 

4. dosáhnout dlouhodobě stabilních veřejných financí založených na daňové spravedlnosti; 

5. posílit kolektivní vyjednávání a sociálního dialogu a práv pracovníků veřejných služeb a 

jejich odborových svazů;  

6. řešit problematiku nových způsobů práce;  

7. vytvořit návrhy pro restart eurozóny, Evropské unie a širší Evropy; a  

8. realizovat komunikaci, lobbování a kampaně potřebné pro naplnění našich cílů. 
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Politiky pro obnovu a změnu v reakci na pandemii 

Reakce na pandemii koronaviru COVID-19 si vyžádala mohutnou reakci evropských zemí, a 
to jak při řešení přímých zdravotních dopadů, tak při řešení následných dopadů nouzových 
opatření, včetně přísných zákazů a omezení, jez znamenala uzavření celé řady 
hospodářských odvětví. Skutečnost, že tyto politiky byly přijaty a zavedeny během krátké 
doby, ukazuje, co je možné, pokud jsou vlády ochotny přijmout radikální opatření. Národní 
vlády a evropské i globální instituce je nyní třeba dostat pod tlak, aby se podařilo tyto 
krátkodobé iniciativy přetavit v dlouhodobé politické změny, a to tak, aby jejich součástí byla 
zásadní transformace financování a poskytování veřejných služeb a fungování ekonomiky, 
která bude usilovat o odstranění nerovnosti a vykořisťování a zajistí spravedlivý přechod 
k řešení klimatických změn.  

Několik zásadních otázek a opatření, která je třeba přijmout v krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém horizontu, se týká těchto bodů: 

• Posílení veřejných zdravotních a sociálních služeb a zlepšení platových a pracovních 
podmínek zaměstnanců v tomto odvětví, včetně dosažení personálního zabezpečení 
nezbytného k tomu, aby bylo možné reagovat na potřeby těch, kterým je poskytována 
péče.  

• Zdraví a bezpečnost pracovníků ve veřejných službách a zásadní souvislost s veřejným 
zdravotnictvím. 

• Financování a investice do veřejných služeb obecně, pro zabezpečení jejich kvantity a 
kvality, zajištění financování měst a obcí, které jako subjekty v první linii boje proti 
pandemii koronaviru utrpěly a ještě utrpí propad příjmů.  

• Potřeba opatření k zajištění udržitelného hospodářského oživení, která zároveň budou 
řešit potřebu odstranění nerovností, otázky klimatických změn a urychleného zajištění 
školení a kvalitních pracovních míst, zvláště pro mladší pracovníky. 

• Posílení kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu a práv pracovníků veřejných 
služeb a odborových svazů, zejména s ohledem na zásadní úlohu pracovníků v první 
linii, kteří během nouzového stavu drželi naše společnosti nad vodou.  

• Přehodnocení úlohy evropských a globálních institucí při zajišťování účinné koordinace 
opatření proti pandemii, zvláště v klíčových odvětvích, jako je zdravotnictví a sociální 
péče.  

Krátkodobý horizont 

Dopad pandemie koronaviru COVID-19 odhalil dlouhodobou slabinu mnoha zdravotnických 
systémů, a sice že nejsou dostatečně připraveny na to, aby zvládly propuknutí nákazy. 
Pracovníci v systému veřejného zdravotnictví čelili této výzvě mnohdy za cenu velkých rizik 
pro sebe a své rodiny. Snažili se zastavit šíření infekce, přičemž pracovníci v sociální péči – 
zejména v zařízeních péče o seniory a v rámci domácí péče – pracovali za extrémně 
obtížných okolností, často dokonce bez přístupu k byť jen základním osobním ochranným 
prostředkům.  
 
Prudké nárůsty počtu infikovaných osob v mnoha evropských zemích během srpna ukázaly, 
že pandemie stále není pod kontrolou a systémy zdravotnictví a zdravotničtí pracovníci 
nadále odolávají vážným tlakům. Vlády musejí zajistit, aby nemocnice a systémy zdravotní a 
sociální péče měly kapacity a vybavení, které jim umožní tyto tlaky zvládat, a to s ohledem 
na skutečnost, že mnoho pracovníků během počátečního propuknutí nákazy snášelo 
nadměrné pracovní zatížení. Naše systémy zdravotnictví a sociální péče potřebují více 
zaměstnanců a lepší pracovní podmínky, aby bylo možné pracovní stres zvládnout. Systémy 
zdravotnictví i samotní zdravotníci se v mnoha případech už před krizí potýkali s přetížením. 
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Připravenost na krize znamená, že v personálním zabezpečení musí existovat rezervní 
kapacita, aby bylo možné zvládnout mimořádné události.  
 
Z krátkodobého hlediska zbývá vyřešit problémy s poskytováním osobních ochranných 
prostředků a s bezpečnostními protokoly. Jakkoli by zdravotníci měli mít i nadále prioritu, je 
třeba konstatovat, že mnoha dalším skupinám pracovníků, zejména těm, kteří jsou v přímém 
kontaktu s veřejností a pro něž je v sociální péči a v uzavřených ústavech obtížné nebo 
téměř nemožné dodržovat fyzické sociální distancování, scházejí osobní ochranné 
prostředky k tomu, aby svou práci vykonávali bezpečně. Patří mezi ně pracovníci 
v pečovatelských domech, domácí péči, dalších sociálních a vzdělávacích službách, 
azylových a migračních centrech, odpadovém hospodářství, hasiči, pracovníci veřejných 
úřadů ministerstev a orgánů veřejné správy atd.  
 
Měla by se provádět hodnocení rizik nákazy koronavirem COVID-19 s přihlédnutím jak 
k podmínkám na pracovišti, tak k psychologickým a fyzickým charakteristikám pracovníků. 
Poté by měla být přijata nezbytná preventivní a ochranná opatření nebo by v případě zvláště 
zranitelných pracovníků mělo být zajištěno alternativní bezrizikové zaměstnání.  
 
Tato hodnocení by měla rovněž zohledňovat konkrétní rizika, která byla zjištěna mezi 
pracovníky černošských a menšinových etnických skupin.  
 
Nejde jen o ochranu zdraví samotných pracovníků, ale také o zajištění bezpečnosti uživatelů 
služeb i pracovníků v mnoha dalších klíčových odvětvích jako např. maloobchod, doručovací 
služby, soudnictví, veřejná doprava atd.  
 
Zároveň je naléhavě nutné zajistit výrobu a distribuci dalšího zdravotnického vybavení, např. 
ventilátorů, a zajistit větší kapacity pro testování. Na pořad dne tak přicházejí otázky ohledně 
schopnosti Evropské unie a vlád jednotlivých států zajistit výše uvedené, jakož i otázky 
možnosti požadovat a/nebo nařídit přeměnu výrobních kapacit. Vlády zemí by měly být 
naléhavě vyzývány k tomu, aby přijaly odvětvové politiky, jejichž součástí bude zřízení nebo 
přeměna místních továren pro účely výroby tohoto zboží s cílem zajistit dodávky a zároveň 
zabránit zvýšenému riziku korupce. Evropská unie také může a měla by plnit úlohu při 
podpoře sousedních a dalších zemí.  
 
V případech, kdy země přistupují k rozvolňování protiepidemických opatření, je zásadní, aby 
se odbory zapojily do vyjednávání ohledně zásad a postupů, které budou platit, a to ještě 
před případným postupným návratem do práce. Tato pravidla a postupy, včetně testování na 
COVID-19, poskytování ochranných masek a uplatňování příslušných postupů v oblasti 
BOZP, jsou o to důležitější tam, kde existují důkazy o nárůstu počtů infikovaných osob a kde 
jsou na vnitrostátní nebo místní úrovni znovu zaváděna restriktivní opatření. Je nutné, aby 
odbory trvaly na své úloze a požadovaly sjednávání dohod jako podmínku jakéhokoli návratu 

a zajistily zapojení inspektorátů bezpečnosti práce.  

Výzvy ve střednědobém až dlouhodobém horizontu 

Hlavními výzvami, které je třeba řešit, se zabývá následujících osm oddílů:  

1. Organizace a financování veřejného zdravotnictví a sociálních služeb (strana 5) 
2. Financování a investice do veřejných služeb obecně (strana 7) 
3. Financování obnovy (strana 8) 
4. Veřejné finance v dlouhodobějším horizontu (strana 10) 
5. Posílení kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu a práv pracovníků veřejné 

služby a jejich odborových svazů (strana 12) 
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6. Nové způsoby práce (strana 13) 
7. Eurozóna, Evropská unie a širší Evropa – návrhy na restart (strana 14) 
8. Komunikace, lobování a vedení kampaní (strana 15) 

 

1. Organizace a financování veřejného zdravotnictví a sociálních služeb  

Krize odhalila, že některé země a regiony s lepšími sítěmi veřejné zdravotní péče dokázaly 
lépe zvládat pandemii, zatímco politiky jiných zemí reagující na propuknutí pandemie typu 
koronaviru COVID-19 se ukázaly jako nedostatečné a tyto země nedokázaly vložit náležité 
úsilí do přípravy obecnějších zdravotních strategií a strategií prevence včetně zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nedařilo se však ani udržet nebo zvýšit finanční 
prostředky na zdravotní a sociální péči, aby bylo možné uspokojit rostoucí požadavky 
stárnoucí populace a reagovat na konkrétní potřeby zdravotní a sociální péče ve 
venkovských oblastech.  

Zatímco v mnoha případech neposkytly odpovídající financování zdravotnických služeb 
samotné vlády jednotlivých zemí, v rámci Evropské unie je třeba vzít v úvahu úlohu 
Evropské komise.  

Příliš brzký tlak na zavedení úsporných opatření krátce po poslední finanční a hospodářské 
krizi v letech 2008–2009 po sobě zanechal dědictví v podobě nedostatečně financovaných 
služeb, kdy se doporučení Komise ohledně zdravotnictví v jednotlivých zemích zaměřovala 
spíše na otázku nákladové efektivity než na kvalitu a dostupnost, což v konečném důsledku 
donutilo vlády v některých zemích snižovat kapacitu lůžek a jednotek intenzivní péče. Krize 
nemilosrdně odhalila také nedostatky sektoru sociální péče, především péče o seniory. Pro 
tento sektor bylo již předtím charakteristické nedostatečné financování a nedostatečné 
personální zabezpečení, s nepostačujícími kapacitami lůžek pro lékařské ošetření a/nebo 
ambulantní služby. Tato skutečnost byla zpočátku v reakci na nouzovou situaci všeobecně 
opomíjena, dokud nebyl odhalen závažný deficit osobních ochranných prostředků spolu 
s šokujícími počty obětí koronaviru v některých pečovatelských zařízeních. To nastoluje 
důležitou otázku efektivního shromažďování údajů o počtech infikovaných a zemřelých osob 
a plného přístupu veřejnosti k těmto statistikám. Odborové svazy veřejných služeb musejí 
vyvíjet tlak na vlády, aby své úsilí zaměřily na posilování veřejné zdravotní péče a řešení 
strukturálních problémů souvisejících s nedostatkem zaměstnanců a nízkými platy a aby 
zvrátily trend poskytování služeb soukromými subjekty, a to postupným zvyšováním přímého 
veřejného řízení v oblasti zdravotní i sociální péče a zajištěním účinné koordinace mezi 
těmito dvěma sektory.  

Zdravotnictví a sociální péče se opírají o převážně o pracovní sílu žen, často z řad migrantů 
a/nebo černošských a menšinových etnických skupin. Většina z nich má nízký plat, jejich 
práce je podhodnocena a zejména v oblasti sociální péče se potýkají 
s riskantními pracovními podmínkami, jež jim diktují soukromé společnosti a nadnárodní 
koncerny, které získaly zakázky zadávané místními úřady usilujícími o snížení nákladů 
v důsledku škrtů ve financování ze strany národní vlády. V některých zemích existují jasné 
důkazy o tom, že pracovníci z řad černošských a menšinových etnických skupin byli 
pandemií postiženi nepoměrně více. Mnozí z nich pracovali během pandemie v první linii a 
na špatně placených pracovních místech, často zadávaných externě, a pocházeli 
z domácností s nízkými příjmy. Nepoměrně více bývají právě tito lidé také postiženi – 
z hlediska pracovních míst a příjmů – v případě zavádění úsporných opatření.  
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Posílení kolektivního vyjednávání ve zdravotnictví, ale zejména v oblasti sociální péče, bude 
klíčem k zajištění toho, aby odbory mohly vyjednat zvýšení platů, zlepšení pracovní doby a 
dalších podmínek, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví. Důležité je také náležitě ocenit 
úlohu těchto pracovníků při zvládání pandemie. Krátkodobě je možné to řešit zvláštními 
bonusy za mnohahodinovou práci vykonávanou ve vysoce rizikovém prostředí. Je však 
třeba, aby existoval dlouhodobější výhled, jak řešit nutnost zásadního přehodnocení výše 
odměn za pracovní výkony v těchto odvětvích.  

 

Klíčové body 

• Ocenit úsilí a úlohu zdravotnických pracovníků v boji proti pandemii koronaviru COVID-
19 a zajistit, aby systém financování zahrnoval ustanovení o průběžném zvyšování platů 
v odvětví zdravotnictví a sociální péče, které bude odrážet přehodnocení odměn za 
práci, kterou vykonávají převážně ženy.  

• Zastavit privatizaci veškerých služeb zdravotní a sociální péče a vytvořit plán navrácení 
privatizovaných služeb zpět do veřejného vlastnictví a pod veřejnou kontrolu.  

• Posílit kapacitu a dostupnost základních veřejných zdravotnických služeb, zvýšit pokrytí 
a efektivitu, jakož i jejich veřejné vlastnictví a správu, s přihlédnutím k potřebám občanů.  

• Zajistit další finanční zdroje pro poskytování veřejné zdravotní a sociální péče s cílem 
dosáhnout bezpečných a efektivních úrovní personálního zajištění, kvalitního zaměstnání 
a vytvořit volné kapacity a zabránit nadměrné práci přesčas, která ještě více vystavuje 
zaměstnance riziku infekce. 

• Zajistit, aby domy s pečovatelskou službou a další zařízení pobytové péče měly 
zavedeny bezpečnostní protokoly pro rychlou reakci a ochranu obyvatel a zaměstnanců 
v případě propuknutí nákazy a zavést mechanismy pro koordinaci výměny informací a 
přijatých opatření v případě pandemie.  

• Zajistit kontinuitu pečovatelských a podpůrných služeb a stabilitu pracovníků sociální 
péče. Využít všechny nástroje na podporu přístupu sociálních služeb k evropským a 
vnitrostátním zdrojům financování pro získání okamžité finanční podpory na mzdové a 
další náklady, včetně financování inovativních způsobů řešení krizi, jako je poskytování 
distanční podpory.  

• Plně integrovat dlouhodobou péči do systémů sociální ochrany včetně pojištění 
dlouhodobé péče pokrývajícího všechny náklady spojené s poskytovanou péčí. 

• Garantovat smlouvy na dobu neurčitou a vytyčit jako prioritu práci na plný úvazek a 
kvalitní zaměstnání v oblasti zdravotní a sociální péče a podniknout kroky k integraci 
studentů a nestálých pracovníků, kteří přispěli k boji proti pandemii. Posílení zdravotní a 
sociální péče by mělo zajistit, aby snahy o zlepšení reagovaly na potřeby místních 
komunit, zejména tam, kde se zdravotní systémy zaměřovaly především na nemocniční 
péči. 

• Zvýšit kapacitu národních plánů připravenosti. 

• Zajistit poskytnutí kvalitního zdravotnického vybavení a vytvořit evropskou strategickou 
zásobu osobních ochranných prostředků a požadovat úplnou zprávu o situaci na národní 
a evropské úrovni. 

• Zvýšit rozpočet Evropské unie pro poskytování pohotovostní zdravotní péče a zlepšit 
schopnost Evropské unie koordinovat plány připravenosti. Zahrnout do těchto plánů 
kandidátské země, východní sousedství a pracovat na koordinaci těchto plánů na 
evropské a globální úrovni. 

• Vyjasnit úlohy, vztahy a koordinační mechanismy v řízení systému zdravotní a sociální 
péče na úrovni EU a na evropské úrovni a monitorovat efektivní uplatňování evropských 
pravidel pro zajištění řádné koordinace.  
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• Posílit úlohu sociálních partnerů a sociálního dialogu ve zdravotní péči, a to i v rámci EU. 

• Provést zásadní změny v evropském semestru tak, aby vedl ke zlepšování zdravotní a 
sociální péče, včetně náležitého plánování připravenosti na zdravotní krize. 

• Zaměstnancům v zásadně významných odvětvích – jako je zdravotnictví, sociální péče, 
bezpečnostní složky atd. – by měla být poskytována psychosociální podpora. Vzhledem 
k vysokému pracovnímu nasazení, dlouhé pracovní době a emoční zátěži určitých 
zaměstnání se objevují případy posttraumatického stresu, deprese nebo úzkosti. 

 

2. Financování a investice do veřejných služeb obecně  

Veřejné výdaje na sociální péči byly naprosto zásadní v reakci na krizi nejen v úloze 
samočinného stabilizačního mechanismu, ale také při zajišťování ochrany nejzranitelnějších 
skupin.  

Třebaže v popředí zájmu stojí odvětví zdravotní a sociální péče, je zřejmé, že krize zasáhla 
mnoho dalších veřejných služeb, od těch klíčových, jako je např. odpadové hospodářství, 
zásobování vodou a energiemi, až po služby sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, které 
byly zásadní pro zvládnutí dopadů uzavření širokých sektorů ekonomiky. V mnoha zemích 
na tyto služby a pracovníky, kteří je poskytují, těžce dolehla úsporná opatření, která přišla po 
prvotním zvýšení veřejných výdajů v reakci na hospodářskou a finanční krizi v roce 2009, a 
jejich přínos pro ekonomiku a společnost zůstával po řadu let nedoceněn. Pracovníci 
v energetice udržovali nemocnice a další důležitou infrastrukturu v provozu i přes dopad 
liberalizace, která narušila kapacitu a koordinaci energetických systémů. Dědictví úsporných 
opatření si vyžádalo značnou daň. Bylo by zničující, kdyby reakce na krizi koronaviru 
COVID-19 byla obdobná, tzn. že po krátkodobé podpoře opětovného nastartování 
ekonomiky by následovaly roky omezování veřejných výdajů, což by zároveň zmařilo 
opatření usilující o udržitelné hospodářské oživení.  

V mnoha případech se ceny veřejných služeb pro občany zvýšily, protože došlo k oslabení 
veřejné kontroly nad nabídkou, poptávkou a cenami a došlo ke ztrátě úspor z rozsahu. Je 
třeba upřednostnit zajišťování a plánování těchto služeb veřejným sektorem spolu 
s výzkumem a vývojem zaměřeným na cíle veřejných služeb, nikoli na soukromý zisk. 

Stejně jako v případě zdravotní a sociální péče by prioritou mělo být náležité veřejné 
financování kvalitních služeb a kvalitní zaměstnanost ve veřejných službách, a ne 
rozpočtové škrty nebo privatizace či spoléhání se na projekty partnerství veřejného a 
soukromého sektoru.  

Mělo by se proto zabránit další liberalizaci služeb obecného zájmu a jejich předchozí 
liberalizace by měla být zrušena. Současná pandemie odhalila skutečnost, že ne každý 
člověk může realizovat své právo na vodu, takže někteří lidé nejsou schopni dodržovat 
minimální hygienická doporučení a jsou vystaveni o to větším nebezpečím. Tomu je třeba 
zamezit pro všechny budoucí pandemie zákazem liberalizace [zásobování vodou] a 

požadavkem, aby členské státy proměnily lidské právo na vodu ve skutečnost pro všechny.  

Vzhledem k obrovskému poklesu příjmů měst a obcí v důsledku dopadu protiepidemických 
opatření budou muset vlády a Evropská unie ve svých plánech obnovy zajistit snadno 
dostupné financování. Orgány místní správy jsou velkými zaměstnavateli a prostřednictvím 

veřejných zakázek a dotací nepřímo dávají práci mnoha dalším lidem.  

Šíření pandemie odhalilo nerovnosti napříč společností. V případě pracovníků s nízkým 
příjmem bývá méně pravděpodobné, že jejich pracovní zařazení umožňuje vykonávat práci 
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z domova, a tak je čeká buďto propuštění, nebo zkrácení pracovního úvazku, nebo 
pokračující zaměstnání, ale často za cenu nezbytných bezpečnostních opatření, která se 
týkají práce samotné nebo každodenního dojíždění. V jejich případě je také 
pravděpodobnější, že žijí v malém nebo přeplněném bytě, kde se virus může šířit rychleji. 
Vyvstávají tím vážné otázky ohledně rozdělení finanční podpory a rovnováhy mezi podporou 

podnikání a podporou těch, kteří to nejvíce potřebují. 

V diskusi o veřejném financování veřejných služeb a veřejných investic má zcela zásadní 
úlohu Evropská unie. Pozastavení Paktu stability a růstu a fiskálního paktu EU je pozitivním 
opatřením k zajištění toho, aby členské státy nebyly omezovány ve zvyšování veřejných 
výdajů a investic nutností dodržovat stanovené limity rozpočtového deficitu do výše 3 % a 
veřejného dluhu do výše 60 % HDP. Evropská unie potřebuje hospodářskou a sociální 
správu, která se zaměří na zásadní, dlouhodobé změny, aby podpořila dlouhodobé oživení 
zvýšením veřejných výdajů a investic. Strukturální reformy v EU a dalších evropských 
zemích v podobě, která často zahrnuje privatizaci, škrty sociálních výdajů a důchodů a 
osekávání pracovněprávních předpisů za účelem snižování mezd, nejsou tím, co je třeba. 

Klíčové body 

• Zásadní přehodnocení Paktu stability a růstu a zrušení fiskálního paktu v EU, provázené 
zásadní revizí hospodářské správy s cílem zaměřit se na zajištění konvergence, 
zmenšení nerovností a koordinované úsilí směrem k inovacím, výzkumu a sociální 
soudržnosti.  

• Pro všechny země uplatňované „zlaté pravidlo“, které z výpočtu rozpočtového deficitu a 
schodku veřejných financí vylučuje konkrétní oblasti veřejných investic, by mohlo 
zahrnovat také zvláštní úpravu týkající se veřejného financování veřejného zdravotnictví 
a sociální péče potenciálně alespoň na příštích 10 let. 

• Potřeba zajistit financování také dalších klíčových oblastí veřejných služeb, zejména na 
úrovni místní a regionální správy. 

• Podpora a zlepšování veřejných služeb budou zásadní pro řešení mnoha problémů, 
jejichž existenci krize odhalila, v neposlední řadě sociální a ekonomické nerovnosti, které 
zvyšují zdravotní rizika. 

• Evropská unie a další globální subjekty musí změnit své uvažování, zbavit se úzkého 
pohledu na veřejné finance a vyrovnaný rozpočet a uznat ústřední sociální a 
ekonomickou úlohu veřejných služeb. 

• Potřebná jsou opatření na podporu nejvíce postižených států a posílení koordinace na 
celoevropské úrovni. Ta pomohou čelit nacionalistickým názorům, které neuznávají 
sociální a ekonomický dopad pandemie na Evropu jako celek. 

 

3. Financování obnovy 

Zastavení chodu společnosti a uzavření široké škály ekonomických aktivit mělo obrovský 
hospodářský dopad. Propad HDP na úrovni 20 % až 30 % během hlavního tříměsíčního 
období uzavření ekonomiky se promítne do celkového poklesu HDP za rok 2020 o 5 až 
10 %, což je výrazně více než průměrný 4% pokles, který Evropa zaznamenala v roce 2009 
během vrcholu poslední krize.  

Vlády členských zemí zavádějí řadu opatření na podporu hospodářství a ochranu pracovních 
míst, která byla doplněna opatřeními Evropské unie. Evropská komise odhaduje, že tyto 
iniciativy celkem představují ve finančním vyjádření přes 4 biliony EUR, a to v následujícím 
členění:  
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2450 miliard EUR Vnitrostátní opatření v oblasti likvidity (včetně těch, která byla přijata na 
základě pozastaveného uplatňování pravidel státní podpory) 

750 miliard EUR Nástroj EU pro obnovu a odolnost (672,5 miliardy EUR) a další 
rozpočtová opatření (z toho 360 miliard EUR v půjčkách) 

330 miliard EUR Vnitrostátní opatření přijatá v rámci flexibility rozpočtových pravidel EU 

240 miliard EUR Pandemická krizová podpora Evropského mechanismu stability (ESM) 
pro členské státy 

200 miliard EUR Financování podniků skupinou Evropské investiční banky 

100 miliard EUR SURE – financování programů zkrácené pracovní doby ze strany EU 

  70 miliard EUR Přímá podpora z rozpočtu EU 

 

Mnohé z uvedených položek jsou poskytnuty formou půjček nebo záruk za půjčky namísto 
převodů peněz a nezahrnují částku 750 miliard EUR uvolněnou v rámci Nouzového 
pandemického programu nákupu aktiv (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) 
Evropské centrální banky (ECB), který vedle částky 120 miliard EUR, která již byla 
alokována, pokrývá nákupy dluhopisů veřejného a soukromého sektoru. Tento postup 
zásadním způsobem pomohl uklidnit trh s dluhopisy v polovině března, kdy došlo 

k prudkému nárůstu výnosů z dluhopisů, což se dotklo zejména Řecka a Itálie. 

Evropská odborová konfederace (ETUC) tyto kroky uvítala, přičemž zdůraznila, že půjčky 
poskytované členským státům, jako je iniciativa ESM, by neměly klást podmínky jako např. 
povinnost provádět strukturální reformy, které byly klíčovou součástí systému správy 
ekonomických záležitostí EU. Veškeré půjčky by také měly být poskytovány na (velmi) 
dlouhou dobu, přičemž ECB by měla přijmout opatření k udržení nízkých úrokových sazeb. 
Plán obnovy Evropské komise je krok správným směrem, pokud jde o závazek zvýšit na 
evropské úrovni příjmy pro financování grantů a půjček na podporu členských států. Existují 
však obavy, že navrhovaná pravidla umožní členským státům blokovat schvalování 
národních plánů obnovy jiných zemí ve snaze zavést fiskální nebo jiné podmínky. EU by 
měla stanovit opatření, která tomu zabrání.  

Teprve budoucnost ukáže, jak se bude přidělování grantů a půjček vyvíjet pro jednotlivé 
země. Avšak vzhledem k riziku, že by tím mohlo dojít k ještě dalšímu zvýšení zátěže zemí, 
které už nyní mají vysokou míru zadlužení, budou možná zapotřebí radikálnější opatření. 
Mohlo by se jednat o určitou formu odepsání dluhu nebo jeho restrukturalizaci či monetizaci. 
V druhém případě by to znamenalo změnit působnost Evropské centrální banky tak, aby se 
stala plně věřitelem poslední instance a mohla fungovat stejně jako centrální banky v zemích 
s jejich vlastními měnami. To by otevřelo možnost vypořádat se s dluhem tak, jak se to děje 
např. v ekonomikách Japonska, Spojeného království a USA, kde centrální banky garantují 
nákup vládního dluhu. Úroky hrazené centrální bance se poté vracejí jako dividendy vládě 

státu.  

Přestože se všeobecně uznává potřeba mohutného a rychlého oživení ekonomiky v různých 
formách, nabízí se otázka, jak je tato podpora poskytována společnostem v soukromém 
sektoru. Nyní je příležitost stanovit podmínky vyžadující od firem splnění řady 
environmentálních a sociálních podmínek, které pomohou transformovat naše společnosti a 
ekonomiky. Na začátku musí být přístup k veřejným penězům omezen na podniky, které 
dodržují práva zaměstnanců, vyplácejí slušné mzdy, podávají zprávy podle jednotlivých 
zemí, nevyužívají daňové ráje ani jiná opatření, kterými se vyhýbají zdanění. Vlády by měly 
zajistit řádný veřejný dohled nad všemi finančními záchrannými balíčky, což může 
v některých zemích zahrnovat zastoupení ve správních radách, aby se předešlo korupci a 
špatnému řízení a aby bylo možné kontrolovat, jaké investice se provádějí. Měla by být 
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vymezena další kritéria týkající se kolektivního vyjednávání a práv odborů a dále také 

nízkouhlíkové ekonomiky.  

Nabízí se rovněž příležitost stanovit jako prioritu opatření v oblasti klimatických změn 
namísto toho, aby se snahy o hospodářské oživení staly důvodem pro odklad takových 
opatření. Měly by být poskytnuty finanční prostředky na podporu transformace ekologicky 
škodlivých průmyslových odvětví, jako je letecká doprava, automobilový průmysl a výroba 
plastů. Měla by existovat podpora pro odvětví ohleduplná k životnímu prostředí, podpora pro 
recyklaci, snižování objemu výroby a větší zaměření na udržitelnost než na růst. Řada 
důkazů svědčí o tom, že na jedné straně vysoké úrovně znečištění přispěly k primárním 
zdravotním potížím, kvůli nimž jsou lidé zranitelnější vůči koronaviru COVID-19, zatímco na 
straně druhé dramatická omezení dopravy a dalších znečišťujících činností již nyní vedla 
k významnému zlepšení kvality ovzduší. Kritéria pro záchranné balíčky by měla být rovněž 
spojena s investicemi, které jsou relevantní z hlediska klimatických změn, nejen z hlediska 
nízkouhlíkové ekonomiky. Tato kritéria by měla zahrnovat hledisko spravedlivého přechodu 
k řešení klimatických změn.  
 
Klíčové body 

• Rozsah hospodářských dopadů bude mnohem větší než samotná hospodářská a 
finanční krize, a bude tedy vyžadovat koordinované kroky ve větším měřítku. 

• Půjčka EU na financování ve výši 750 miliard EUR pro poskytnutí grantů a úvěrů je 
vítána. Rozhodující však bude to, jakým způsobem bude alokována, zejména co se 
týká její grantové složky. 

• Pro nejhůře zasažené země mohou být nezbytná radikálnější opatření, mimo jiné 
například dlouhodobé půjčky za příznivé úrokové sazby a dlouhodobější závazek 
ECB k nákupu dluhopisů, aby schopnost těchto zemí dosáhnout oživení 
v dlouhodobějším horizontu nebyla omezována vyšší dluhovou zátěží.  

• Opatření na úrovni EU by neměla být založena na požadavku, aby členské státy 
provedly strukturální reformy. Členské státy by také neměly mít možnost blokovat 
schvalování národních plánů obnovy jiných zemí ani ukládat fiskální či jiné podmínky.  

• Veřejná finanční podpora soukromým společnostem by měla být založena na 
uplatnění řady přísných environmentálních a sociálních podmínek, včetně daňových. 

 

4. Veřejné finance v dlouhodobějším horizontu 

Opatření hospodářské podpory zavedená v mnoha zemích často zahrnují odložení daně pro 
společnosti postižené krizí. Přestože postup může být přijatelný jako krátkodobá iniciativa 
pro malé podniky a osoby samostatně výdělečně činné, výzvou bude zajistit, aby se tato 
výjimka nestala pravidlem v dlouhodobějších krizových opatřeních. Opatření založená na 
dluhu a kvantitativním uvolňování, ať jsou jakkoli užitečná k financování nouzové situace ve 
zdravotnictví, nemusejí být dlouhodobě udržitelná. Zásadně je třeba přehodnotit míru a 
rozsah zdanění, aby byl umožněn nový přístup k veřejným financím, jehož jádrem je 
progresivní, transparentní a efektivní zdanění a využívání veřejných peněz v těsné 
návaznosti na sociálně a ekologicky přínosné činnosti. Je třeba přijmout naléhavá opatření 
k řešení dlouhodobě chybějící daňové spravedlnosti. Tento stav přispěl ke zvýšení 
nerovností a zhoršení veřejných služeb.  

V posledních letech se opakují odhalení, jak společnosti a bohatí jednotlivci využívají daňové 
ráje a uplatňují další prostředky ke snižování svých daňových závazků. To vedlo k dalším 
iniciativám ve smyslu revize daňové legislativy a odstranění některých skulin v předpisech, 
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jenže v mnoha případech jsou tyto postupy neuspokojivě slabé nebo na svou implementaci 

teprve čekají.  

Progresivnější daňové systémy mohou zahrnovat daně z nemovitostí a majetku a stejně tak i 
vyšší sazby daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Na půdě 
Evropské komise se široce debatovalo o tom, že místo zdanění práce by zdanění mělo mít 
jinou formu, například by se mělo přesunout do daní z uhlíku. To by však nemělo bránit 
progresivnějšímu systému daně z příjmu s vyššími sazbami pro vyšší příjmová pásma a 
zisky společností, ani by to nemělo být na překážku debatě o zachování nižších sazeb pro 
nižší příjmové skupiny namísto zvyšování hranice nezdanitelného minima.  

Na úrovni EU je ještě třeba zlepšit a přijmout v Radě navrhované směrnice o podávání zpráv 
podle jednotlivých zemí (country-by-country reporting, CBCR) a o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (common consolidated corporate 
tax base, CCCTB), nyní však o to naléhavěji. Stejně tak je třeba zajistit minimální sazbu 
25 % pro daň z příjmů právnických osob, aby byl zastaven její sestupný trend a aby bylo 
dosaženo lepší rovnováhy mezi kapitálem a prací v daňových systémech.  

Vedle drastičtějších opatření zaměřených na daňové ráje, jejichž definice na úrovni EU 
zůstává nedostatečná, je nadále třeba zavést účinná pravidla pro zdanění obratu nebo zisků 
digitálních společností, které patří k největším korporacím zaznamenávajícím od počátku 
krize růst nebo přímo prudký vzestup svých zisků.  

Jednou z reakcí na poslední krizi byla rostoucí podpora daně z finančních transakcí (DFT). 
Nebyla vnímána pouze jako opatření, které má vytvořit potenciální zdroj příjmů na evropské 
úrovni, ale také jako způsob regulace fungování finančního sektoru. Zatímco pokrok směrem 
k zavedení DFT se tentokrát zastavil, panuje nyní možná větší pochopení pro potřebu 
koordinovaných opatření EU na podporu oživení a potenciálně se otevírá prostor pro nové 
zvážení myšlenky evropské daně, která by mohla být založena na vyšších příjmech a/nebo 

osobním majetku, nevyjímaje ani opatření v oblasti daně z příjmů právnických osob.  

Klíčové body 

• Krátkodobým cílem na úrovni EU je zacelit mezery v daňových předpisech a zabránit 
vzniku nových, posílit výzvy k uzákonění a provádění předpisů upravujících podávání 
zpráv podle jednotlivých zemí (CBCR), společný konsolidovaný základ daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB), a 25% minimální daňovou sazbu a daň z finančních 
transakcí (DFT) a znovu nastolit myšlenku digitální daně EU s jasnou směrnicí pro 
její zavedení v jednotlivých zemích.  

• Naléhavá potřeba posílit veřejné finance na národní i evropské úrovni vyžaduje 
diskusi o řadě možných opatření, která by mohla zahrnovat zavedení progresivní 
evropské solidární daně z bohatství, jejíž výnosy by byly odváděny do nouzového 
fondu na pomoc chudým; krátkodobé daně z dividend; daně z digitálních společností; 
vyšší daně z nejvyšších příjmů a sníženou sazbu DPH (například z osobních 
ochranných prostředků) v rámci přechodu k progresivnějšímu zdanění.  

• Investovat do veřejných úřadů daňové správy a úřadů zajišťujících správu na úseku 
zaměstnanosti, kde v letech 2008 až 2018 zmizelo téměř 100 000 pracovních míst ve 
28 evropských zemích, přičemž mnoho takových pracovních míst zůstává nadále 
ohroženo.  

• Postavit se proti argumentu, že snižování daní představuje vhodný způsob, jak dát 
lidem peníze do kapes, aby mohli utrácet. Nastartovat ekonomiku uplatněním 
alternativních návrhů řešení podpory hospodářství.  
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5. Posílení kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu a práv pracovníků 
veřejných služeb a jejich odborových svazů 

Mezinárodní organizace práce vytyčila čtyřbodový plán reakce na krizi, jehož součástí je i 
výzva k posílení sociálního dialogu, institucí a procesů v oblasti kolektivního vyjednávání a 
pracovněprávních vztahů. V mnoha zemích, mezi nimiž jako ukázkový příklad vyniká Itálie, 
hrály odbory v reakci na krizi klíčovou roli, kdy sjednávaly dohody o ochraně zdraví a 
bezpečnosti při práci, kratší pracovní dobu a další opatření. Ve Švédsku již odborové svazy 
veřejných služeb vyjednaly novou dohodu, upravující mzdy, pracovní dobu a mimořádné 
situace, která poprvé vstoupila v účinnost ve zdravotnické službě ve Stockholmu.  
 
V ostrém kontrastu s tím vlády v Maďarsku a Polsku naopak využily situace k prosazení 
právních předpisů oslabujících práva odborů a práva na kolektivní vyjednávání. Vlády 
dalších zemí, mimo jiné Litvy a Chorvatska, obdobná opatření zvažovaly, ale nakonec od 
nich upustily tváří v tváří odborům a politické opozici.  
 
V posledních letech vedly odborové svazy veřejných služeb – zejména v odvětví 
zdravotnictví a sociální péče – kampaň zaměřenou na personální zabezpečení, přičemž 
zdůrazňovaly přepracovanost a syndrom vyhoření mezi pracovníky, kteří se snaží vykrývat 
podstav zaměstnanců. Přestože tyto problémy jsou v mnoha zemích v oblasti zdravotní péče 
akutní, s problémy se potýkají i další odvětví, například vězeňství. Neřešení těchto problémů 
přispělo k zesílení dopadu COVID-19 a zdůrazňuje význam dosažení bezpečných a 
účinných úrovní personálního zajištění v agendě kolektivního vyjednávání a samozřejmě 
také zajištění silných práv na kolektivní vyjednávání, aby bylo možné dosáhnout zvýšení 
mezd a zlepšení pracovních podmínek, které zároveň pomohou řešit problém nedostatku 
personálu.  
 
Je zásadní, aby při zotavování se z dosud nejhorší ekonomické krize nebyli pracovníci 
nuceni volit mezi bezpečnými a slušnými pracovními podmínkami a možností pouze si 
udržet práci. Hrozbou je, že zaměstnavatelé budou tvrdě tlačit na negativní změny 
v odměňování, pracovní době a dalších podmínkách, protože volají po nutnosti „přinášet 

oběti“ v zájmu vytváření růstu. To odmítáme.  

Klíčové body 

• Odbory a kolektivní vyjednávání by měly být v samotném centru úsilí o řešení krize. 
Jejich pozice by neměla být podrývána opatřeními, která oklešťují práva pracovníků 
pod záminkou nouzové legislativy. Měly by též bojovat proti veškerým pokusům o 
snižování mezd pracovníků nebo proti přijetí jakýchkoli dalších jednostranných 
opatření na úkor státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejných služeb.  

• Pracovníci a jejich odboroví zástupci by měli být přizváni ke konzultacím ohledně 
povinného hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak je 
stanoveno v příslušných vnitrostátních právních předpisech a v rámcové směrnici EU 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1989 a znovu potvrzeno v pokynech 
Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s názvem COVID-19: 
návrat na pracoviště – přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků.  

• Vzhledem k vážným rizikům nákazy potřebují odbory a zaměstnanci podporu, jestliže 
tváří v tvář vážnému nebo bezprostřednímu nebezpečí přeruší práci, jak je zaručeno 
právem zakotveným v mnoha vnitrostátních právních systémech a v rámcové 
evropské směrnici o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci z roku 1989.  
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• Znovu zahájit evropský sektorový sociální dialog, zejména v odvětvích, jako je 
zdravotnictví a sociální péče, kde je zásadně nutné řešit otázky, jako je odborná 
příprava, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zajištění připravenosti na budoucí 
pandemie a náprava strukturálních nedostatků, které vedly k mnoha případům 
nákazy a úmrtí v řadách zdravotníků.  

• Evropská komise by měla lépe ocenit úlohu kolektivního vyjednávání a odvětvového 
sociálního dialogu na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni. Ukázalo se, čím jsou práva 
na informace a konzultace přínosná. Komise by měla přehodnotit své odmítavé 
stanovisko k zavedení dohody na úrovni centrální vlády o právech zaměstnanců na 
informace a konzultace ohledně restrukturalizace, a to předložením návrhu směrnice 
k přijetí v Radě.  

• Vlády by v úzké spolupráci s odbory měly odstranit všechny případy, kdy se na 
pracovníky veřejného sektoru vztahují výjimky z minimálních sociálních standardů 
EU, jako konkrétní uznání jejich nedocenitelné role v reakci na vypuknutí pandemie 
koronaviru COVID-19 a při prevenci jeho dalšího šíření. 

 

6. Nové způsoby práce  

Součástí reakce na krizi COVID-19 se staly zásadní změny ve způsobech výkonu práce, 
především masivní přechod k práci na dálku. Tato změna mnohdy proběhla v krátkém čase, 
aniž byly zavedeny příslušné postupy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, a aniž bylo 
poskytnuto vhodné vybavení a jakákoli odpovídající kompenzace. Díky tomu se podařilo 
zachovat tisíce pracovních míst, zajistit nepřetržitý provoz veřejných služeb, přispět ke 
snížení počtu osob cestujících do práce a zpět a omezit cesty na pracovní schůzky, což 
pomohlo zmírnit dopravní zácpy a znečištění ovzduší. Nouzová opatření by se však neměla 
stát pravidlem a pro zajištění vhodného vybavení, protokolů školení a bezpečnosti a ochrany 
zdraví a přiměřené kompenzace nákladů, včetně systémů pojištění pro případ pracovních 

úrazů při práci na dálku, je zapotřebí řádných procesů vyjednávání. 

Přestože práce z domova může poskytnout příležitosti ke zlepšení rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem, měla by být zaváděna teprve na základě dohody s odbory. 
Zaměstnavatelé mohou potenciálně dosáhnout značných úspor díky menšímu využití 
kancelářských prostor, nemělo by to však být na úkor zdraví a bezpečnosti pracovníků 
obecně nebo bez přijetí konkrétních opatření k řešení psychosociálních rizik a naplnění 
potřeby odpojit se od práce. Přechod k práci z domova v době uzavření škol také vyvolává 
otázky ohledně dopadu na ženy, které v řadě evropských zemí tvoří většinu pracovních sil 
ve veřejném sektoru a ocitají se nyní pod větším tlakem, když musejí skloubit péči o 
domácnost a práci. Během delších období omezení pohybu existuje také zvýšené riziko 
domácího násilí. Je třeba, aby příslušná opatření přijaly veřejné orgány, podporu však lze 
poskytnout také prostřednictvím sjednaných dohod. Měla by být řádně naplánována 
reorganizace veřejné správy s cílem prozkoumat nové způsoby práce a zaručit vyšší 
efektivitu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.  

Pro mnoho pracovníků veřejných služeb znamenala reakce na pandemii koronaviru COVID-
19 delší pracovní hodiny, zejména tam, kde nákaza spolupracovníků a karantény vedly 
k tomu, že více zaměstnanců bylo mimo práci. Je třeba, aby zaměstnavatelé ve veřejných 
službách vyjednávali s odbory o inovacích v organizaci práce, zejména pak o opatřeních 
k řešení problémů vzniklých během krize, jako je zvýšený stres a zátěž, které vyplývají 
z úzkosti a sociální izolace spojené s pandemií. Pracovníci by neměli být nuceni čelit 
syndromu vyhoření a dalším negativním dopadům spojeným s dlouhodobým připojením 
k internetu. Využívání inteligentní práce se musí stát jedním z nástrojů ke zlepšení 
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rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zaručení práva na odpojení, bezpečnost 
údajů a účast v odborech. Radikální krátkodobé změny, jako je zkrácení pracovní doby, by 
měly přinést určitou reflexi toho, jak bude otázka pracovní doby řešena v dlouhodobějším 
horizontu a při reakci na případné další krize. Rovněž by měl být posouzen dopad veřejných 
služeb zajišťovaných online na dostupnost a kvalitu služeb poskytovaných občanům ve 

zranitelné situaci. 

Klíčové body 

• Vyjednávání o inovacích v organizaci práce a řešení problémů spojených se 
zvýšeným stresem a tlakem plynoucím z úzkosti a sociální izolace spojené 
s pandemií, zkoumání možnosti uplatnit právo na práci z domova a další inteligentní 
způsoby práce.  

• Jakýkoli dlouhodobý posun směrem k většímu podílu práce na dálku nebo většímu 
podílu inteligentních způsobů práce musí být dohodnut na základě kolektivního 
vyjednávání, včetně práva na odpojení.  

• Krize nastolila problémy týkající se rozvržení pracovní doby a ujednání o odměnách 
a pracovních podmínkách během nouzového stavu. Je třeba, aby tato témata byla 
předmětem jednání o případných dlouhodobých změnách.  

 
 

7. Eurozóna, Evropská unie a širší Evropa – návrhy na restart 

Krize COVID-19 vyžadovala účinnou a koordinovanou reakci na evropské úrovni. Orgány EU 
však tento problém plně nezvládly. Vnitrostátní iniciativy často předcházely opatřením 
přijatým na úrovni EU, jejichž překážkou byla nejednotnost a chybějící solidarita mezi 
členskými státy. Tomu, aby EU sehrála klíčovou roli koordinátora, dále bránily omezené 
zdroje a také nejasnosti ohledně úlohy EU ve zdravotní politice. Nedostatečná spolupráce při 
zajišťování osobních ochranných prostředků a odpor proti budoucímu rovnoměrnému 
rozložení dluhu mezi členské státy nějakou formou evropských obligací mohou napáchat 
dlouhodobé škody, a to nejen v zemích jako Itálie a Španělsko, které se potýkaly 
s nejhoršími ohnisky nákazy. Hrozí tak, že dojde ke zjitření nálad proti EU a krajní pravici to 
umožní získat ještě větší vliv. 

Zlepšenou koordinaci je třeba rozšířit do dalších evropských zemí a globálně, například 
prostřednictvím Světové zdravotnické organizace (WHO), kterou je třeba reformovat 
zvýšeným financováním z veřejných spíše než soukromých zdrojů a lepší veřejnou 
kontrolou. EPSU se zapojí do diskusí na úrovni EU o Evropské zdravotní unii. V této 
souvislosti EPSU vyzývá Evropskou komisi, aby vznesla u WHO otázky potřeby metodických 
postupů, které zaručí ochranu pracovníků a zajistí, aby pracovníci v první linii dostali 
optimální osobní ochranné prostředky, například respirátory, nejen obličejové masky. 
Doporučení WHO týkající se veřejného zdraví a sociálních opatření na pracovišti vznikla bez 
zapojení zaměstnanců a doporučení týkající se sociálního distancování, hodnocení rizik a 
strategie testování nedostačují k zajištění ochrany životů a zdraví pracovníků.  

V rámci eurozóny zůstává úkolem zajistit, aby převážil argument, že je třeba radikálně jednat 
ve věci rovnoměrného rozložení dluhu a v otázce úlohy a působnosti Evropské centrální 
banky, což znamená zpochybnit způsob, jakým jsou obě instituce spravovány z hlediska 
demokratické odpovědnosti.  

Útoky na odborové svazy a práva pracovníků v rámci nouzové legislativy podtrhují důležitost 
uplatňování standardů Mezinárodní organizace práce. To vyvolává otázku, jak je lze účinněji 
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implementovat v rámci Evropské unie a jakou úlohu má Evropská unie mít při řešení útoků 

na základní práva, a to i ve vztahu ke kandidátským a sousedním zemím.  

V tomto ohledu by mohla hrát svou roli i Rada Evropy, a to i ve světle svých vlastních 
doporučení, která se v širších politikách EU ukázala jako užitečná ve vztahu k uprchlíkům 
nebo vězeňským službám. 

Co se týká dopadu pandemie na migranty, uprchlíky a pokračující příliv lidí do Evropy, je 
třeba posílit síť eucare a provést průzkum dopadu pandemie COVID-19 na migrující 
pracovníky a uprchlíky, který se zaměří na jejich zdraví a také jejich pracovní a životní 
podmínky. Nová evropská migrační politika, včetně změny dublinských pravidel, musí i 

v době krize zůstat ústřední politickou linií odborů v této oblasti. 

 

8. Komunikace, lobování a vedení kampaní 

Tento dokument nastiňuje hlavní změny v institucích a politikách, které budou nutné pro 
zajištění komplexní reakce na současnou krizi. Úkolem bude realizovat řadu iniciativ 
v oblasti komunikace, lobbování a kampaní, které tyto změny prosadí. Mezi klíčové otázky, 
které je třeba vzít v úvahu, patří následující body: 

Potřeba srozumitelnosti sdělení a vytvoření řady klíčových sloganů nebo témat, jako např.: 
Boj za budoucnost pro všechny; Lidé a naše planeta jsou důležitější než zisky; Zelená a 

sociální nová dohoda pro budoucnost. 

Boj proti návratu k úsporným opatřením bude klíčový a bude představovat cennou příležitost 
pro přezkoumání a opětovné použití dřívějších studií kritizujících úsporná opatření.  
 
Součástí postupu budou nové taktiky a metody lobbování u vládních a evropských institucí, 
s přihlédnutím ke zkušenostem přidružených odborových svazů s různými iniciativami, jako 
jsou fotokampaně, petice, virtuální veřejné schůzky s politiky atd. Jelikož po určitou dobu 
pravděpodobně nebude možné pořádat velké demonstrace, budou důležité společné akce a 
na pořadu dne musejí být koordinované protesty a další iniciativy, včetně právních kroků, 
zejména tam, kde se odbory potýkají se zavedením úsporných opatření, včetně hrozby 
snížení nebo zmrazení mezd a kde čelí stejným tlakům ze strany mezinárodních institucí, ať 
už jde o Evropskou unii, Mezinárodní měnový fond nebo novou podobu evropské trojky (EK, 
MMF, ECB).  
 
K prosazení klíčových požadavků může být důležitý postup v koalicích, jak ukázaly 
zkušenosti s různými iniciativami v oblasti obchodu, zadávání veřejných zakázek, práva na 
vodu a práva na energii. Spolupráce s řadou subjektů, jako jsou organizace bojující proti 
chudobě, za daňovou spravedlnost, zelenou dohodu a další otázky, posílí kapacitu EPSU 
v oblasti kampaní a lobbování.  
 
Je zde možnost dále stavět na podpoře vyjádřené pracovníkům veřejné služby a třeba 
vytvořit nějakou formu trvalé připomínky, například proměnit 23. června (Světový den 
pracovníků veřejných služeb) v každoroční Evropský den připomínky obětí a odhodlání 
všech pracovníků veřejných služeb; požadovat, aby se stal evropským/celosvětovým státním 
svátkem, a abychom jej využili jako každoroční den akcí za práva pracovníků ve veřejných 
službách a za kvalitní veřejné služby. 


