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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 
výbor jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 
2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost1,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2106 ze dne 28. září 
2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, 
kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, stanovením společných ukazatelů a 
podrobných prvků srovnávacího přehledu oživení a odolnosti2,

– s ohledem na srovnávací přehled oživení a odolnosti,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2105 ze dne 28. 
září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, 
kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, vymezením metodiky pro vykazování 
sociálních výdajů3,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 1. března 2022 o provádění Nástroje pro oživení a 
odolnost (COM(2022)0075),

– s ohledem na ozbrojený konflikt na Ukrajině a uprchlickou krizi, které čelí členské 
státy, zejména ty, které sdílí vnější hranici EU s Ukrajinou;

A. vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie významně zasáhla hospodářství a 
společnost EU; vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 představuje velkou zátěž pro 
lidi v EU, zejména pro ženy a zranitelné skupiny, jako jsou osoby se zdravotním 
postižením, děti, mladí lidé a starší lidé, a pro pracovníky v první linii a jejich rodiny, 
jejichž každodenní život, pracovní život i možnosti obživy byly pandemií velmi 
poznamenány;

B. vzhledem k tomu, že podle srovnávacího přehledu oživení a odolnosti členské státy 
předložily 228 opatření zaměřených na podporu dětí a mladých lidí; vzhledem k tomu, 
že 74 % těchto opatření se zaměřuje na kapacitu všeobecného, odborného a 
vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, jakož i na přístupnost, cenovou 
dostupnost, kvalitu a inkluzivitu, a to i pokud jde o digitalizaci a infrastrukturu, a 
výkonnost vzdělávání a zvyšování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání; vzhledem k 
tomu, že 14 % těchto opatření se týká předškolního vzdělávání a péče, předčasného 
ukončování školní docházky a dětské chudoby; vzhledem k tomu, že 12 % opatření se 
zaměřuje na řešení nezaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím vytváření pracovních 
míst, zaměstnávání, pobídek k přechodu na jinou práci a podpory samostatné výdělečné 
činnosti;

C. vzhledem k tomu, že Nástroj pro oživení a odolnost vytvořil bezprecedentní strukturu v 
rámci nástroje NextGenerationEU na podporu oživení, prostřednictvím kterého se 

                                               
1 Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 17.
2 Úř. věst. L 429, 1.12.2021, s. 83.
3 Úř. věst. L 429, 1.12.2021, s. 79.
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uvolní 338 miliard EUR ve formě grantů a 385,8 miliardy EUR ve formě půjček4; 
vzhledem k tomu, že se očekává, že Nástroj pro oživení a odolnost prostřednictvím 
reforem a investic zmírní hospodářský a sociální dopad pandemie COVID-19 a 
pozitivně ovlivní hospodářství a společnost EU, které díky němu budou udržitelnější, 
inkluzivnější, odolnější a lépe připravené na ekologickou a digitální transformaci, a 
zároveň zajistí, aby tato transformace byla sociálně spravedlivá;

D. vzhledem k tomu, že Nástroj pro oživení a odolnost bude stimulovat reformy a investice 
členských států v souladu s prioritami EU, které jsou stanoveny v jeho šesti pilířích; 
vzhledem k tomu, že dva z těchto šesti pilířů Nástroje pro oživení a odolnost tvoří 
sociální a územní soudržnost a politiky pro příští generaci; vzhledem k tomu, že mezi 
cíle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost patří přispívat k vzestupné hospodářské a 
sociální konvergenci, obnovovat a podporovat udržitelný růst podporující začlenění, 
konkurenceschopnost malých a středních podniků, výzkum, vývoj a inovace, 
podporovat vytváření kvalitních udržitelných pracovních míst a přispívat k provádění 
evropského pilíře sociálních práv; vzhledem k tomu, že těchto cílů by mělo být 
dosaženo prostřednictvím komplexního balíčku reforem a investic, které zajistí rovnost 
a přístup k příležitostem a sociální ochraně, ochrání zranitelné skupiny, zlepší životní 
úroveň všech a budou podporovat investice se sociálním dopadem a kvalitní pracovní 
smlouvy, důstojné mzdy, kolektivní vyjednávání a sociální ochranu a zároveň se během 
procesu oživení budou zabývat genderově specifickými sociálně-ekonomickými 
problémy;

E. vzhledem k tomu, že členské státy by měly i nadále investovat do udržitelné 
transformace, aby mohly pokračovat v obnově po pandemii;

F. vzhledem k tomu, že řada reforem a investic je zaměřena na zlepšení územní 
infrastruktury a služeb poskytovaných na místní úrovni; vzhledem k tomu, že tato 
opatření mohou rovněž podpořit místní ekonomiku, vnitrostátní konkurenceschopnost a 
odolnost institucí;

G. vzhledem k tomu, že metodika vykazování sociálních výdajů v plánech pro oživení a 
odolnost členských států by měla zajistit, aby všechny reformy a investice s primárním 
sociálním rozměrem byly přiřazeny k jedné z devíti oblastí sociální politiky v rámci čtyř 
širších sociálních kategorií, které jsou stanoveny v aktu v přenesené pravomoci; 
vzhledem k tomu, že by měla být navíc označena všechna opatření sociální povahy, 
která se zaměřují na děti a mladé lidi nebo na rovnost žen a mužů, aby se v těchto 
oblastech zajistilo zvláštní vykazování výdajů z Nástroje pro oživení a odolnost;

H. vzhledem k tomu, že chudoba, a to včetně chudoby pracujících, se v EU opět zvyšuje; 
vzhledem k tomu, že podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
by fiskální reakce ve výši 0,5 % HDP zaměřená na podporu nejzranitelnějších skupin 
mohla podstatně zmírnit hospodářský dopad současné krize, aniž by výrazně zvýšila 
inflaci; vzhledem k tomu, že inflace může potenciálně vést k tomu, že očekávaného 
pozitivního výsledku Nástroje pro oživení a odolnost nebude dosaženo; vzhledem k 
tomu, že mladým lidem značně klesly příjmy a že jsou tito lidé vystaveni vyššímu riziku 
chudoby a sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že stále více mladých dospělých v 
současnosti spoléhá na bydlení u rodičů, aby se tak chránili před chudobou, avšak 29 % 
třígeneračních domácností je ohroženo chudobou a 13 % těchto domácností trpí vážnou 

                                               
4 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_cs
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chudobou5; vzhledem k tomu, že důsledky ruské invaze na Ukrajinu představují pro 
domácnosti velkou zátěž, neboť se zvyšují ceny základních potřeb, včetně energie, 
dopravy a potravin, a služeb; vzhledem k tomu, že integrace uprchlíků v tomto 
ekonomickém kontextu vyžaduje mobilizaci veřejných a sociálních služeb;

I. vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie zhoršila demografické trendy, které pro 
EU představovaly výzvu již před pandemií; vzhledem k tomu, že pandemie připravila 
mladé lidi o příležitosti související s odbornou přípravou nebo zaměstnáním; vzhledem 
k tomu, že se očekává, že v letech 2022 a 2023 vznikne 3,4 milionu pracovních míst, a
bude proto nezbytné zajistit, aby se mladí lidé o tyto nové pracovní příležitosti ucházeli; 
vzhledem k tomu, že ačkoli míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU vykazovala v 
polovině roku 2021 první známky zlepšení, ve druhém čtvrtletí roku 2021 stále činila
17,4 %, což je téměř třikrát více než míra nezaměstnanosti obyvatelstva ve věku 25–74 
let;

J. vzhledem k tomu, že podle ukazatele digitálních dovedností má základní digitální 
dovednosti pouze 56 % lidí v EU; vzhledem k tomu, že podle digitálních cílů EU by 
mělo mít základní digitální dovednosti v roce 2030 alespoň 80 % lidí6; vzhledem k 
tomu, že soustavný rozvoj digitálních dovedností a rozvoj dovedností s ekonomickým 
potenciálem, jako jsou zelené nebo podnikatelské dovednosti, má zásadní význam pro 
zdravý a na budoucnost orientovaný evropský trh práce, který podporuje začlenění; 
vzhledem k tomu, že totéž platí pro odborné vzdělávání a obchodní a životní 
dovednosti; vzhledem k tomu, že 40 % zaměstnavatelů nemůže najít vhodně 
kvalifikované pracovníky, kteří by obsadili volná pracovní místa7, a že se tito 
zaměstnavatelé potýkají s problémem potenciálně velkého počtu již existujících, avšak 
na trhu práce neuznaných a nedostatečně využívaných dovedností; vzhledem k tomu, že 
stávající pravidla sociálního zabezpečení neumožňují pracovníkům, kteří pracují v 
jiném členském státě, než ve kterém mají bydliště, pracovat na dálku z jiného členského 
státu, než je členský stát jejich zaměstnavatele;

K. vzhledem k tomu, že aby mohly být z Nástroje pro oživení a odolnost uvolněny finanční 
prostředky, musí členské státy nejprve uspokojivě splnit příslušné milníky a cíle 
reforem a investic, jak je stanoveno v jejich plánech pro oživení a odolnost; vzhledem k 
tomu, že podle článku 16 příslušného nařízení musí Komise předložit Parlamentu a 
Radě do 31. července 2022 zprávu o přezkumu provádění Nástroje pro oživení a 
odolnost; vzhledem k tomu, že tato zpráva by měla posoudit, do jaké míry je provádění 
plánů pro oživení a odolnost v souladu se šesti pilíři a jak přispívá k obecnému cíli 
nařízení; vzhledem k tomu, že hodnocení provádění Nástroje pro oživení a odolnost je 
nutné k tomu, aby bylo možné uplatnit získané zkušenosti a aktualizovat stávající 
struktury; vzhledem k tomu, že uplatnění zkušeností získaných z pandemie může přispět
k posílení oživení a odolnosti;

L. vzhledem k tomu, že konzultace se zúčastněnými stranami z EU a jejich zapojení se v 
jednotlivých zemích a regionech výrazně liší; vzhledem k tomu, že místní a regionální 
orgány hrají klíčovou úlohu při provádění národních plánů pro oživení a odolnost; 
vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány jsou odpovědné za třetinu všech 

                                               
5 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci. 
Úř. věst. C 445, 29.10.2021, s. 75.
6 Evropská komise, index digitální ekonomiky a společnosti 2021, s. 15.
7 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=cs
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veřejných výdajů a za více než polovinu veřejných investic v EU8, z nichž velká část 
připadá na oblasti politiky, které jsou pro Nástroj pro oživení a odolnost nejdůležitější; 

M. vzhledem k tomu, že Komise dosud neschválila národní plány pro oživení a odolnost 
čtyř členských států;

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize nejvíce zasáhla zranitelné skupiny a že mnoho lidí, 
zejména žen a mladých lidí, zanechala bez práce, v nejistém zaměstnání nebo bez 
přístupu k odbornému vzdělávání, stážím nebo učňovské přípravě; zdůrazňuje, že je 
třeba přizpůsobit nástroje politiky trhu práce a sociální ochrany tak, aby podporovaly 
skupiny, které jsou na trhu práce obzvláště znevýhodněné, jako jsou mladí lidé, ženy, 
osoby se zdravotním postižením, osoby s nízkou kvalifikací a starší lidé; připomíná, že 
je důležité, aby EU nikoho neopomněla; 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly proti nezaměstnanosti a zajistily, aby 
mladí lidé, a to zejména ti, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo 
odborné přípravy, získali odpovídající, placené a kvalitní první pracovní zkušenosti a 
přístup k odborné přípravě; odsuzuje praxi neplacených stáží, které jsou formou 
vykořisťování mladých pracovníků a které porušují jejich práva, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby ve spolupráci s Parlamentem a při dodržení zásady subsidiarity 
navrhly společný právní rámec, který by zajistil spravedlivé odměňování stáží a 
učňovské přípravy s cílem zabránit vykořisťujícím praktikám, včetně neplacených stáží; 

3. vítá velmi důležitý Nástroj pro oživení a odolnost jako jedinečnou příležitost pro EU k 
tomu, aby z koronavirové krize vyšla silnější; bere na vědomí názor Komise, že většina 
členských států uspokojivě a v krátkém čase vypracovala národní plány pro oživení a 
odolnost; upozorňuje, že v souvislosti s novou výzvou pro EU a svět, kterou představuje 
válka na Ukrajině, by se finanční prostředky měly dostat do členských států co nejdříve; 
vítá včasné vyplacení 56,6 miliardy EUR v rámci předběžného financování ze strany 
Komise 21 členským státům s cílem zajistit předběžnou finanční podporu na řešení 
krize a jejích dopadů; zdůrazňuje však, že v několika členských státech jsou národní 
plány pro oživení a odolnost pouze součástí širších národních plánů obnovy, a 
poukazuje na to, že je třeba se poučit z odhalených nedostatků a sdílet osvědčené 
postupy mezi členskými státy, místními a regionálními orgány, sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti, mládežnickými organizacemi a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami, a přistupovat k této věci komplexně a na evropské úrovni, aby 
bylo možné krizi překonat a učinit hospodářství EU do budoucna silnější, odolnější a 
konkurenceschopnější;

4. zdůrazňuje, že ruská invaze na Ukrajinu bude mít negativní a asymetrické dopady na 
hospodářství EU, její členské státy a zejména na evropské domácnosti v souvislosti s 
probíhající energetickou krizí; je znepokojen sociálními důsledky energetické krize a 
rizikem, které tato krize představuje pro sociální rovnost; zdůrazňuje, že Nástroj pro 
oživení a odolnost bude hrát velmi důležitou úlohu v budoucím vývoji hospodářské a 
sociální politiky EU, včetně urychlení energetické transformace, která povede k větší 
nezávislosti; vyzývá Komisi, aby přehodnotila potenciální částku 220 miliard EUR v 
podobě úvěrové podpory z Nástroje pro oživení a odolnost, o kterou členské státy v 

                                               
8 OECD, Key data on Local and Regional Governments in the European Union (Klíčové údaje o místních a 
regionálních samosprávách) (brožura), 2018. K dispozici na adrese: https://www.oecd.org/regional/EU-Local-
government-key-data.pdf
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současné době nežádají; vybízí členské státy, aby využily potenciální dostupné finanční 
prostředky na podporu potřeb uprchlíků, zejména jejich vzdělávání, péče, sociální 
integrace a integrace na trhu práce, a to ještě před uplynutím lhůty pro podání žádosti o 
podporu z půjčky v polovině roku 2023; vyzývá Komisi, aby v souvislosti s ruskou 
agresí proti Ukrajině zvážila zavedení pružnějšího rámce pro poskytování těchto půjček 
členským státům, jejichž národní plány již byly schváleny;

5. zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 způsobila, že se mnoho pracovních činností 
přesunulo na internet nebo do hybridního prostředí, což by mohlo lidem z odlehlých 
nebo venkovských oblastí pomoci najít lepší uplatnění na trhu práce, a zabránit tak 
odlivu mozků z těchto oblastí do větších měst nebo do zahraničí; připomíná, že Nástroj 
pro oživení a odolnost obsahuje finanční prostředky, které jsou výslovně k dispozici na 
rozvoj vzdělávání, odborné přípravy a dovedností, zejména digitálních dovedností, a 
zvláště se zaměřují na zranitelné skupiny; vyzývá členské státy, aby zajistily, že tyto 
prostředky budou investovány do lidí, zejména prostřednictvím zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovní síly, jakož i prostřednictvím opětovného začlenění 
nezaměstnaných, včetně pracovníků, kteří přišli o práci během pandemie;

6. zdůrazňuje, že je třeba transformovat a modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu s 
ohledem na digitální a ekologickou transformaci, zejména posílením získávání 
digitálních dovedností a vzdělávání a podporou odborného vzdělávání a přípravy a 
celoživotního učení; vítá skutečnost, že reformy a investice, které řada členských států 
navrhla na podporu digitálních cílů, překračují požadavek na alespoň 20 % celkových 
přídělů v každém národním plánu pro oživení a odolnost, což představuje 117 miliard 
EUR neboli 26 % z celkové částky; zvláště zdůrazňuje, že je důležité investovat do 
rozvoje digitálních dovedností a digitální gramotnosti pracovníků a občanů, digitalizace 
podniků, včetně malých a středních podniků, které přispívají k udržitelnému 
hospodářskému růstu, posilují konkurenceschopnost a dlouhodobě zvyšují produktivitu, 
a zlepšit infrastrukturu propojení, zejména ve venkovských oblastech, aby se zmenšila 
digitální propast; dále vybízí členské státy, aby podporovaly kvalitní infrastrukturu 
(včetně digitální infrastruktury) v odlehlých a venkovských regionech s cílem zlepšit 
příležitosti, přilákat mladé lidi a bránit odlivu mozků; 

7. konstatuje, že podle odhadů Komise poskytnutých pracovní skupině Evropského 
parlamentu pro Nástroj pro oživení a odolnost členské státy do svých plánů zahrnuly 
opatření zaměřená na děti a mládež v hodnotě 49,21 miliardy EUR, což představuje 
přibližně 11,5 % celkového rozpočtu všech 22 plánů pro oživení a odolnost, které dosud 
byly schváleny; vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly proti nezaměstnanosti 
mladých lidí a zajistily, aby mladí lidé, zejména ze zranitelného a znevýhodněného 
prostředí, získali odpovídající, placená a kvalitní pracovní místa a první pracovní 
zkušenosti a aby děti i mladí lidé měli přístup ke vzdělávání, zdraví, výživě a bydlení a 
měli v tomto ohledu odpovídající příležitosti; je znepokojen tím, že mnohé národní 
plány pro oživení a odolnost řádně neodrážejí cíle stanovené evropskou zárukou pro 
děti a že jen částečně odrážejí cíle posílené záruky pro mladé lidi;

8. konstatuje, že sociální výdaje v rámci národních plánů pro oživení a odolnost zahrnují 
pobídky k zaměstnávání konkrétních znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a úpravu pracovních smluv; zdůrazňuje, že členské 
státy by se měly zaměřit na reformy a investice na podporu vytváření kvalitních 
pracovních míst a na přechod na nová odvětví a profese, v souladu s Evropskou 
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agendou dovedností, Zelenou dohodou pro Evropu a novou aktualizovanou 
průmyslovou strategií EU9; zdůrazňuje, že 10 národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje opatření na zlepšení vzdělávání, rozvoje a pracovních podmínek státních 
zaměstnanců, čehož má být dosaženo umožněním flexibilních pracovních režimů a 
zavedením lepšího systému odměňování ve veřejné službě, a že 13 národních plánů pro 
oživení a odolnost obsahuje modernizaci postupů přijímání zaměstnanců a zvýšení 
efektivity soudních systémů; zdůrazňuje, že reformy a investice by se měly zaměřit také 
na starší osoby v duchu celoživotního učení a na podporu sociálního začleňování, 
digitálních dovedností, zelených dovedností a zejména finanční gramotnosti; vyjadřuje 
politování nad tím, že pouze některé národní plány pro oživení a odolnost obsahují 
opatření na rozvoj služeb řádné péče a opatření dočasné podpory; vyzývá členské státy, 
aby vytvořily nebo posílily veřejnou a cenově dostupnou kvalitní péči a vzdělávání pro 
děti, osoby se zdravotním postižením, starší osoby a osoby s potřebou dlouhodobé péče;

9. vítá, že opatření na podporu sociální a územní soudržnosti dosahují odhadovaných 
výdajů ve výši 193 miliard EUR, z toho 17,4 miliardy EUR je určeno na vzdělávání 
dospělých, podporu zaměstnanosti a modernizaci institucí trhu práce, 45,6 miliardy 
EUR na přístupnost, zejména pro osoby se zdravotním postižením, cenově dostupné 
bydlení, předškolní vzdělávání a péči a 37 miliard EUR na odolnost zdravotní péče10; 
vyjadřuje politování nad tím, že opatření v oblasti sociálních investic se omezují na 
sociální infrastrukturu a neumožňují rozvoj služeb řádné péče, bydlení a dočasných 
zmírňujících opatření; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly legislativní a 
politické iniciativy zaměřené na snižování nerovností a zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny, se zvláštním zaměřením na práci na dálku, právo odpojit se, 
duševní pohodu na pracovišti, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění kvalitních 
a bezpečných pracovních míst pro všechny, zejména pak pro nepostradatelné 
pracovníky, a podporu a posílení úlohy sociálních partnerů a kolektivního vyjednávání; 
vyzývá ke konstruktivní spolupráci mezi Komisí, Parlamentem a členskými státy s 
cílem přijmout směrnici o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím 
platforem, směrnici o přiměřených minimálních mzdách a transparentnosti odměňování 
a směrnici o mechanismech prosazování práva v Evropské unii;

10. konstatuje, že podle odhadů Komise poskytnutých pracovní skupině Evropského 
parlamentu pro Nástroj pro oživení a odolnost se celkové výdaje na opatření související 
se zdravotní péčí odhadují na 37 miliard EUR; vítá možnost investic do systémů 
zdravotní a dlouhodobé péče, které jsou v kontextu demografických změn nezbytné; 
připomíná, že koronavirová krize měla nepříznivý vliv na duševní zdraví lidí, a 
vyjadřuje politování nad tím, že členské státy nezačlenily opatření pro to, aby byla péče 
o duševní zdraví přístupná a cenově dostupná pro všechny věkové skupiny, zejména pro 
děti v raném věku, nepřijaly iniciativy na podporu sportu, volnočasových aktivit a 
kultury ani opatření pro řešení nerovností v oblasti zdraví poskytováním odpovídající 
podpory zranitelným skupinám obyvatel; připomíná, že osoby žijící samy, osoby s 
nižším socioekonomickým postavením a nezaměstnaní11 vykazovaly vyšší míru 

                                               
9 Sdělení Komise nazvané „Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu 
pro oživení Evropy“ (COM(2021)0350).
10 https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/assets/thematic_analysis/5_Health.pdf
11 OECD Tackling the mental health impact of the COVID-19 crisis: An integrated, whole-of-society response 
(Řešení dopadu krize COVID-19 na duševní zdraví: Integrovaná celospolečenská reakce) 
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duševních potíží, přičemž ve srovnání s úrovní před krizí se výskyt problémů s 
duševním zdravím mladých lidí v několika členských státech výrazně zvýšil nebo téměř 
zdvojnásobil; zdůrazňuje, že duševní zdraví by mělo představovat nedílnou součást 
socioekonomického oživení EU po pandemii a prioritní aspekt zdraví při práci, zejména 
ve vzdělávacím a pracovním prostředí;

11. domnívá se, že stanovené sociální milníky a cíle jsou nedostatečné; poukazuje na 
zvláštní význam ukazatelů týkajících se provádění zásad evropského pilíře sociálních 
práv, pokud jde o kvalitní pracovní místa, vzestupnou sociální konvergenci, rovnost 
příležitostí a přístupu k sociální ochraně, vzdělávání a dovednostem, a na význam 
investic do přístupu a příležitostí dětí a mládeže, v souladu s cíli záruky pro děti 
a záruky pro mladé lidi; vyzývá Komisi, aby prostřednictvím cyklu evropského 
semestru a národních programů reforem v souladu s Nástrojem pro oživení a odolnost 
pečlivě sledovala investice členských států do této oblasti a zároveň zapojila Parlament, 
sociální partnery a organizace občanské společnosti do sledování a hodnocení národních 
plánů pro oživení a odolnost;

12. vítá, že Komise již v rámci Nástroje pro oživení a odolnost obdržela první žádosti o 
platby; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila rychlou realizaci plateb a pečlivě 
sledovala provádění reforem a investic; bere na vědomí, že regionům, které zaostávaly 
ve svém rozvoji již před vypuknutím pandemie, hrozí, že budou ve svém rozvoji 
zaostávat ještě více, pokud jde o zaměstnanost, dosažené vzdělání, podporu podnikání, 
ekologickou transformaci a digitalizaci, mobilitu nebo jiné důležité oblasti politiky; 
zdůrazňuje, že opatření na posílení veřejné služby také snižují regulační a 
administrativní zátěž, zlepšují postupy zadávání veřejných zakázek a přispívají k 
efektivitě veřejné správy; vyzývá Komisi, aby aktivně podporovala místní a regionální 
orgány, které se v minulosti setkaly s problémy při čerpání finančních prostředků EU, 
při řešení těchto problémů, aby bylo možné úspěšně provádět národní plány pro oživení 
a odolnost v celé EU;

13. zdůrazňuje, že členské státy by měly zajistit, aby se Nástroj pro oživení a odolnost, 
Evropský sociální fond plus a další příslušné programy EU navzájem doplňovaly; 
vyzývá ke koordinaci s ostatními programy financovanými z balíčku na podporu 
oživení NextGenerationEU (např. pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy 
(REACT-EU)) a ke sladění stávajících a nových programů financovaných z programu 
NextGenerationEU, pokud jde o cíle v oblasti ekologické a digitální transformace a 
účinné provádění programů obnovy místními a regionálními orgány; požaduje jasnou 
koordinaci mezi národními plány pro oživení a odolnost a programy evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESIF); vyzývá k tomu, aby byla součinnost mezi 
národními plány pro oživení a odolnost a programy ESIF součástí výročních zpráv 
Komise o provádění Nástroje pro oživení a odolnost a předmětem kontroly ze strany 
Parlamentu;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby ověřila, zda členské státy při přípravě plánů pro oživení a 
odolnost v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy řádně konzultovaly sociální 
partnery; naléhavě vyzývá Komisi, aby ověřila řádné provádění sociálních cílů 
doporučení pro jednotlivé země v národních plánech pro oživení a odolnost, aby se 
zmírnil dopad krize na zaměstnanost a aby se zajistila sociální ochrana pracovníků, 

                                               
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tackling-the-mental-health-impact-of-the-covid-19-crisis-an-
integrated-whole-of-society-response-0ccafa0b/
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zejména pak pracovníků s nestandardní formou zaměstnání;

15. vyzývá Komisi, aby využila sociální složku Nástroje pro oživení a odolnost k podpoře 
podnikání a rozvíjení talentů, se zvláštním zaměřením na mladé lidi, jako prostředku k 
rozvoji jednotného trhu;

16. připomíná Komisi, že jednou ze základních složek Nástroje pro oživení a odolnost je 
mechanismus podmíněnosti dodržováním zásad právního státu; vyzývá Komisi, aby 
členským státům neschvalovala národní plány pro oživení a odolnost, dokud budou v 
těchto státech přetrvávat nesrovnalosti týkající se dodržování zásad právního státu a 
předcházení podvodům, střetům zájmů a korupci a jejich odhalování, a aby zajistila, že 
všechna opatření stanovená v jejich plánech budou v souladu s hodnotami EU 
zakotvenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii;

17. bere na vědomí kroky, které Komise přijala s cílem zajistit plnou transparentnost při 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost, jako je zveřejnění provozních ujednání 
uzavřených s členskými státy na vyhrazených internetových stránkách Nástroje pro 
oživení a odolnost; připomíná povinnost pravidelně informovat Parlament o pokroku 
Nástroje pro oživení a odolnost a o provádění národních plánů pro oživení a odolnost, 
neboť Parlament má při provádění Nástroje pro oživení a odolnost kontrolní úlohu; 
připomíná význam srovnávacího přehledu oživení a odolnosti jako nástroje pro 
podávání zpráv o výkonnosti, který má sledovat provádění Nástroje pro oživení a 
odolnost obecně i provádění jednotlivých plánů pro oživení a odolnost členských států a 
zvýšit transparentnost pro širokou veřejnost; žádá Komisi, aby aktualizovala postup 
monitorování provádění šesti pilířů, zajistila, aby byly ve srovnávacím přehledu 
týkajícím se Nástroje pro oživení a odolnost k dispozici podrobné údaje, a aby náležitě 
zohlednila úlohu místních a regionálních orgánů; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
Komisi poskytovaly podrobné informace s cílem zajistit účinné podávání zpráv o 
dopadu Nástroje pro oživení a odolnost; vyzývá Komisi, aby lépe zohlednila sledování 
provádění 20 zásad evropského pilíře sociálních práv prostřednictvím doplňkových 
sociálních ukazatelů, které jsou součástí tematické analýzy srovnávacího přehledu;

18. zdůrazňuje, že v rámci provádění národních plánů pro oživení a odolnost je důležité 
zohlednit rovnost žen a mužů a rovné příležitosti pro všechny; konstatuje, že řada 
národních plánů pro oživení a odolnost obsahuje vysvětlení, jak plán řeší otázky týkající 
se rovnosti žen a mužů; konstatuje, že některé národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření zaměřená na účast žen na trhu práce a na snížení rozdílů v 
odměňování žen a mužů; konstatuje však, že to, do jaké míry jsou tato opatření do plánů 
zahrnuta, se v jednotlivých členských státech značně liší, přičemž v řadě států by tato 
opatření mohla mít silnější úlohu; konstatuje, že akt v přenesené pravomoci týkající se 
sociálních výdajů a srovnávacího přehledu odolnosti nebude pro sledování genderového 
rozměru a dopadů Nástroje pro oživení a odolnost a podávání zpráv v tomto ohledu 
dostatečný; vyzývá Komisi, aby zvážila, zda navrhne doplňující ukazatele týkající se 
rovnosti žen a mužů, zejména s cílem sledovat dopady národních plánů pro oživení a 
odolnost na rovnost žen a mužů;

19. poukazuje na to, že v průběhu tohoto procesu je zapotřebí přísného parlamentního 
dohledu nad Komisí a vládami; vyjadřuje politování nad tím, že vnitrostátní parlamenty, 
regiony a místní orgány, jakož i organizace občanské společnosti, včetně 
mládežnických organizací, se na přípravě národních plánů podílely jen v omezené míře; 
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lituje, že nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost neobsahuje formální hodnotící 
kritérium, pokud jde o zapojení místních a regionálních orgánů, sociálních partnerů, 
organizací občanské společnosti, mládežnických organizací a dalších relevantních 
zúčastněných stran a o to, jak jsou příspěvky těchto subjektů zohledněny; připomíná, že 
zúčastněné strany stojí v čele provádění národních plánů pro oživení a odolnost na 
místní úrovni, a žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že tyto strany budou do 
provádění plánů řádně a intenzivně zapojeny v souladu se svými vnitrostátními 
právními rámci a že bude zajištěna účinná koordinace mezi příslušnými úrovněmi 
správy;

20. připomíná, že je třeba, aby členské státy provedly národní plány pro oživení a odolnost 
úspěšně, aby tak byl zajištěn dlouhodobý dopad na hospodářství a společnost EU; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak by bylo možné využít zkušenosti 
získané při vytváření a provádění Nástroje pro oživení a odolnost při přezkumu rámce 
EU pro makroekonomickou správu, zejména pokud jde o zavedení transparentnějšího a 
demokratičtějšího procesu koordinace a lepší spolupráci mezi evropskými orgány i s 
vládami členských států a zúčastněnými stranami; domnívá se, že Nástroj pro oživení a 
odolnost by mohl sloužit jako model pro nástroj, který by byl k dispozici v případě 
podobně závažných krizí a který by bylo možné využít rychleji; zdůrazňuje však, že 
nedostatky Nástroje pro oživení a odolnost by měly být v novém nástroji odstraněny, 
přičemž tento nástroj by měl obsahovat ambicióznější sociální cíle a měl by v něm být 
pevně zakotven udržitelný rozvoj prosperity a dobré životní podmínky;

21. zdůrazňuje, že cílem Nástroje pro oživení a odolnost je přispět k provádění evropského 
pilíře sociálních práv a zavést lepší politická opatření pro příští generaci; domnívá se, že 
jasná metodika pro prokázání pokroku při provádění plánů pro oživení a odolnost má 
zásadní význam pro to, aby akty v přenesené pravomoci týkající se srovnávacího 
přehledu oživení a odolnosti a sociálních výdajů byly v souladu s cíli tohoto nařízení;

22. s potěšením konstatuje, že několik členských států poskytuje údaje na regionální úrovni, 
a vyzývá ostatní členské státy, aby tak také činily; vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
proces monitorování provádění šesti pilířů a zajistila, aby byly ve srovnávacím přehledu 
Nástroje pro oživení a odolnost k dispozici podrobné údaje a aby byl Evropský 
parlament pravidelně informován, aby mohl nadále kontrolovat provádění Nástroje pro 
oživení a odolnost a posílit svou úlohu v tomto ohledu;

23. vítá podíl sociálních výdajů Nástroje pro oživení a odolnost ve čtyřech sociálních 
kategoriích: zaměstnanost a dovednosti (20,4 %), vzdělávání a péče o děti (33 %), 
zdravotní a dlouhodobá péče (32 %) a sociální politiky (14,6 %) u dosud schválených 
plánů pro oživení a odolnost; vyzývá členské státy, aby v rámci svých investic a 
reforem zajistily ambiciózní sociální cíle;

24. zdůrazňuje, že metodika sociálních výdajů se musí řídit strukturou evropského pilíře 
sociálních práv a analyzovat příspěvek ke každé z 20 zásad; zdůrazňuje, že společné 
ukazatele musí zahrnovat ukazatele odrážející všechny sociální oblasti zahrnuté v 
Nástroji pro oživení a odolnost, které umožňují posoudit výkonnost tohoto nástroje; 
vyzývá Komisi, aby předložila doplňující sociální ukazatele sledující zejména 
provádění 20 zásad evropského pilíře sociálních práv prostřednictvím národních plánů 
pro oživení a odolnost;
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25. vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily realizaci projektů energetické odolnosti a 
nalezly udržitelná řešení, která by zmírnila dopad rostoucích cen energie na 
obyvatelstvo;

26. dochází k závěru, že příprava a provádění Nástroje pro oživení a odolnost je zdrojem 
důležitých poznatků a může sloužit jako inspirace pro reformu evropského semestru; 
vyzývá Komisi, aby do procesu evropského semestru účinně začlenila sociální rozměr;

27. připomíná, že dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro 
respektování zásad řádného finančního řízení a že na finanční prostředky Nástroje pro 
oživení a odolnost se vztahuje nařízení o podmíněnosti12;

                                               
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu 
podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 1.
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