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STAND UP FOR UKRAINE
Globální kampaň „Stand Up for Ukraine“ vynesla 9,1 miliardy eur pro válečné uprchlíky
z Ukrajiny. Evropská banka pro obnovu a rozvoj oznámila další půjčku ve výši 1 miliardy eur
na pokrytí potřeb lidí, kteří museli opustit svůj
domov. Z celkových 10,1 miliardy eur je 1,8
miliardy eur určeno vnitřně vysídleným osobám a 8,3 miliardy eur uprchlíkům ve členských státech EU a v Moldavsku. (EC 2)

Rozdělení finanční pomoci
Částka ve výši 9,1 miliardy eur je tvořena takto:
 4,1 miliardy eur představuje finanční příspěvky a věcné dary pro uprchlíky přislíbené vládami, společnostmi a jednotlivci
po celém světě.
 5 miliard EUR představují půjčky a granty

od evropských veřejných finančních institucí (Evropská investiční banka a Rozvojová banka Rady Evropy).

VÍCE ZDE
Vnitřně vysídlené osoby
Pomoc bude směřována převážně prostřednictvím ukrajinských úřadů na centrální a
místní úrovni. Dary ze soukromého sektoru a
od jednotlivců budou směřovány prostřednictvím agentur OSN.
Kampaň Stand Up For Ukraine reaguje
na výzvu k podpoře, kterou zahájil prezident
Ukrajiny Volodymyr Zelensky. Cílem kampaně
je získat finanční prostředky a další druhy podpory pro potřeby uprchlíků na Ukrajině i mimo
ni.
Je potřeba zajistit pro více než 4 miliony lidí,
kteří již vyhledali útočiště v EU, a pro další,
kteří pravděpodobně přijdou, finanční prostředky na pokrytí krátkodobých a střednědobých potřeb v členských státech EU
(potraviny, bydlení, lékařská péče, přístup
ke vzdělání a zaměstnání). Pro 6,5 milionu
lidí, včetně 2,5 milionu dětí, kteří museli
opustit své domovy, ale zůstali na Ukrajině a
nyní jsou vnitřně vysídleni, je potřeba dostatečné množství finančních prostředků a darů,
které jim poskytnou životně důležitou humanitární péči. (EC 1)

Občané EU vyjadřují podporu Ukrajině
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PÁTÝ BALÍČEK OMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ VŮČI RUSKU
Rada přijala pátý balíček omezujících opatření
vůči Rusku. Sankce spolu s předchozími čtyřmi
balíčky pomohou zvětšit hospodářský tlak
na Rusko a znemožnit mu, aby financovalo
válku na Ukrajině. Nová opatření jsou rozsáhlejší a představují hlubší zásah do ruského
hospodářství. Opatření byla přijata v koordinaci s mezinárodními partnery.
Komise a Evropská služba pro vnější činnost
(ESVČ) se společně zabývají dalšími možnými
sankcemi, které by zahrnovaly dovoz ropy.
Dále zvažují některé nápady, které navrhly
členské státy, například daně nebo zvláštní
platební kanály (účelově vázaný účet). EU plánuje snížit závislost na dovozu energií z Ruska.
Svůj plán oznámila Komise prostřednictvím
REPower.
V novém sankčním balíčku je šest opatření:
 Zákaz dovozu ruského uhlí ve všech podobách. Dotýká se čtvrtiny veškerého ruského vývozu uhlí a pro Rusko znamená ztrátu příjmů ve výši 8 miliard eur ročně.
 Úplný zákaz transakcí a zmrazení aktiv
čtyř ruských bank. Ty představují podíl
na trhu v ruském bankovním sektoru
23 % a ruský finanční systém se oslabí.
Zároveň platí zákaz poskytování služeb
v oblasti kryptografických aktiv vysoké
hodnoty. Bohatí Rusové nově nebudou
moci získat rady v oblasti poradenství
stran svěřenských fondů.
 Ruští a běloruští provozovatelé nákladní
silniční dopravy mají úplný zákaz činnosti
v EU. Výjimky se budou vztahovat na základní zboží (zemědělské a potravinářské
produkty, humanitární pomoc a energie).
Do přístavů EU nesmí připlout plavidlo
pod ruskou vlajkou (výjimky platí pro lékařské, potravinářské, energetické a humanitární účely).
 Cílený zákaz vývozu v hodnotě 10 miliard
eur v oblastech, v nichž je Rusko zranitelné, protože je závislé na dodávkách z EU
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(kvantová výpočetní technika, pokročilé
polovodiče, citlivá strojní zařízení, doprava a chemické látky).
 Nové zákazy dovozu v hodnotě 5,5 miliardy eur zahrnují cement, gumárenské
výrobky, dřevo, hnojiva, lihoviny (včetně
vodky), destiláty, mořské plody nejvyšší
jakosti (včetně kaviáru). Vztahuje se také
na dovoz z Běloruska.
 Platí úplný zákaz účasti ruských státních
příslušníků a subjektů na veřejných zakázkách v EU. Příslušné orgány mohou udělit
omezené výjimky v případě, že neexistuje
žádná vhodná alternativa.
Na sankčním seznamu přibylo dalších 217
osob a 18 subjektů. Pod sankce spadá 179
členů tzv. „vlád“ a „parlamentů“ Doněcka a
Luhanska. Od roku 2014 byly sankce uvaleny
celkem na 1 091 osob a 80 subjektů.
Komise zveřejnila pokyny pro členské státy
EU, které se týkají posuzování hrozeb pro bezpečnost a veřejný pořádek v EU ze strany ruských a běloruských investic a předcházení jim.
Upozorňuje na zvýšené riziko investic podléhajících vlivu ruské či běloruské vlády. Vyzývá
ke spolupráci mezi orgány zapojenými
do prověřování investic a orgány odpovědnými za vymáhání sankcí. Členské státy mají
zavést komplexní mechanismy prověřování
investic. (EC 3)

Symbolická fotografie na podporu Ukrajiny
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ADEKVÁTNÍ PRÁCE PRO KVALIFIKOVANÉ UPRCHLÍKY
Více než čtyři miliony lidí uteklo před válkou
na Ukrajině. Poté, co uprchlíci vyřeší okamžité
potřeby (bydlení, zdravotní péče), je pro dobré životní podmínky významný přístup ke kvalifikovaným pracovním místům.
Komise uvedla doporučení, na základě kterého je možné uznávat akademické a odborné
kvalifikace uprchlíků. Členské státy využijí pokyny a praktické rady tak, aby mohly kvalifikaci uznat rychle, pružně a spravedlivě.
Komise přijala tato opatření:
 Evropská nadace odborného vzdělávání
vytvořila databázi zdrojů informací
o ukrajinských kvalifikacích, ve které je
možné tyto informace sdílet. Aby bylo
možné postupy co nejvíce zrychlit, je potřeba komplexní sdílení informací a transparentnost mezi členskými státy.
 Nástroj eTranslation byl přizpůsoben tak,
aby uspokojil poptávku po rychlých a
spolehlivých překladech z ukrajinštiny.
 Lidé, kteří utíkají před válkou, nemusí mít
u sebe originální doklady o dosažené kvalifikaci. Je potřeba flexibilní přístup k po-
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suzování žádostí o uznání kvalifikace
v takových případech.
Uprchlíci často pracují pod úrovní své kvalifikace, mohou pracovat ve špatných pracovních
podmínkách. To platí zejména pro ženy. Zajištění jednoduchého a rychlého mechanismu,
díky kterému se uzná kvalifikace, přispěje
k tomu, aby se takovým situacím zabránilo.
Lidé by měli pracovat na těch pracovních pozicích, pro které mají kvalifikaci.
Doporučení se zabývá přístupem osob prchajících před válkou k regulovaným povoláním
(praktičtí lékaři, učitelé a pedagogičtí pracovníci). Těchto profesí je nyní zapotřebí více,
protože uprchlíci potřebují přístup ke zdravotní péči, péči o děti a vzdělání, a to často
ve svém jazyce. Snazší uznání akademických
či odborných kvalifikací pomůže zajistit, aby
odborníci mohli pracovat rychleji.
Komise bude doporučení sledovat a přijímat
následná opatření. Bude se scházet specializovaná skupina, ve které jsou zastoupeny
všechny členské státy. (EC 4)

PROHLÁŠENÍ URSULY VON DER LEYEN K MASAKRU V BUČI
„Dnes odpoledne jsem mluvila s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem Zelenským
o strašlivých vraždách, které byly odhaleny
v Buči a dalších oblastech, odkud ruské jednotky nedávno odešly. Vyjádřila jsem mu
svou soustrast a ujistila ho o plné podpoře
Evropské komise v těchto hrozných časech.
Otřesné snímky nemohou být a nebudou ponechány bez odezvy. Pachatelé těchto ohavných zločinů nesmí zůstat nepotrestáni. Dohodli jsme se, že mezi sebou zajistíme úzkou
koordinaci.
EU zřídila společný vyšetřovací tým s Ukrajinou, který má shromažďovat důkazy a vyšetřovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
EU je připravena toto úsilí posílit vysláním
vyšetřovacích týmů do terénu na podporu
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ukrajinské prokuratury. Eurojust a Europol
jsou připraveny pomoci.
Je nutná globální reakce. Probíhají rozhovory
mezi Eurojustem a Mezinárodním trestním
soudem o spojení sil a o zapojení soudu
do společného vyšetřovacího týmu. Takový
koordinovaný přístup ukrajinských orgánů,
EU, jejích členských států a agentur a Mezinárodního trestního soudu umožní shromažďování, analýzu a zpracování důkazů nejúplnějším a nejúčinnějším možným způsobem.
Pověřila jsem komisaře pro spravedlnost
Didiera Reynderse, aby sledoval a navázal
kontakt s ukrajinským generálním prokurátorem. Komise poskytne veškerou nezbytnou
technickou a finanční podporu všem vyšetřováním vedenými EU.“ (EC 5)
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PROJEV URSULY VON DER LEYEN PŘI NÁVŠTĚVĚ V KYJEVĚ

VÍCE ZDE

Dne 8. dubna 2022 Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, a Josep Borrell Fontelles, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise odpovědný za silnější Evropu ve světě, cestovali do Kyjeva na Ukrajině, kde se setkali
s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Během návštěvy představitelé EU potvrdili
solidaritu s Ukrajinou a oznámili další podporu na její obranu proti ruské agresi. (EC 7)
„Děkuji, drahý Volodymyre,
dovolte mi začít tím, že dnešní ranní raketový
útok na vlakové nádraží používané k evakuaci
civilistů je ohavný. Jsem zděšena ztrátou života a vyjadřuji hlubokou soustrast rodinám
obětí a všem, kteří ztratili své blízké.
Bylo důležité zahájit svou dnešní návštěvu
v Buči. Protože v Buči se naše lidství rozbilo.
A je správné a spravedlivé, že svět hlasoval
pro vyloučení Ruska z Rady pro lidská práva.
Tato válka je výzvou pro celé mezinárodní
společenství. A to je rozhodující okamžik. Zvítězí ohavná devastace nebo zvítězí lidstvo?
Bude dominovat právo moci nebo je to právní
stát? Budou zde neustálé konflikty a boje nebo budoucnost společné prosperity?
Váš boj je naším bojem. Jsem dnes s vámi
v Kyjevě, abych vám řekla, že Evropa je na
vaší straně. Toto je poselství, drahý Volody-

myre, které chci dnes přinést ukrajinskému
lidu.
Právě jsme diskutovali o tom, jak zvýšit podporu Evropy. Dovolte mi, abych se vyjádřila
jasně: Nikdy se nemůžeme vyrovnat s obětí
ukrajinského národa.
Ale mobilizujeme naši ekonomickou sílu, aby
Putin zaplatil vysokou cenu. Uvalili jsme pět
vln bezprecedentních sankcí proti Rusku. A už
připravujeme další vlnu. Nyní přecházíme
do systému průběžných sankcí. A tyto sankce
jsou kruté. Vývoz zboží do Ruska klesl téměř
o 71 %. Inflace je kolem 20 % – a roste. Důvěra podniků v Rusku je na nejnižší úrovni
od roku 1995. A nejlepší a nejchytřejší mozky
zemi opouštějí spolu s více než 700 soukromými společnostmi. Kromě toho členské státy již
od začátku války zmrazily 225 miliard eur
soukromých ruských aktiv v EU. Rusko bude

Ursula von der Leyen
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v ekonomickém, finančním a technologickém
úpadku. Zatímco Ukrajina kráčí vstříc evropské budoucnosti.
Stojíme při vás, když bráníte svou zemi. Toto
je můj druhý bod. Ukrajinský lid drží pochodeň svobody pro nás všechny. Evropská unie
posílá zbraně do vaší země. Vyčlenili jsme
1 miliardu eur z Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil.
A další přijdou. Jsem vděčná, že vysoký představitel nyní navrhne dalších 500 milionů eur.
Členské státy EU navíc dodávají vojenskou
techniku v bezprecedentním rozsahu. Slovensko je toho zářným příkladem. Podporujeme
tím statečné ukrajinské vojáky, kteří bojují
za svobodu Ukrajiny. A pro svobodu všech.
Za třetí, posilujeme naši finanční pomoc
Ukrajině. Dnes poskytujeme podporu ve výši
1 miliardy eur. Tato částka se skládá ze tří
různých finančních balíčků. Zatímco mluvíme,
převádíme 120 milionů eur v rámci rozpočtové podpory. Nyní dáme k dispozici 330 milionů eur z našeho nouzového balíčku. Obojí
jsou granty. A urychlujeme druhou polovinu
balíčku makrofinanční pomoci ve výši 600
milionů eur.
Za čtvrté, jsme s Ukrajinci, kteří hledají útočiště na našich hranicích. A slibuji vám: Dobře se
o ně postaráme, dokud nebude bezpečný návrat domů. Domů na svobodnou a prosperující Ukrajinu. Zajišťujeme, aby měli přístup
k bydlení, školám, lékařské péči a práci. Stateční lidé z Ukrajiny si nezaslouží nic menšího.
Společně s kanadským premiérem Justinem
Trudeauem zítra svoláváme do Varšavy slavnostní akci. Naši kampaň nazýváme ‚Postav
se za Ukrajinu‘. Zmobilizujeme podporu
pro lidi prchající před válkou na Ukrajině i
mimo ni. Tato kampaň je dalším důkazem
toho, že dnešní věc Ukrajiny je věcí světovou.
Konečně jsme s vámi i s vaším snem o Evropě.
Milý Volodymyre, můj dnešní vzkaz je jasný:
Ukrajina patří do evropské rodiny. Vyslyšeli
jsme vaši žádost, hlasitě a jasně. A dnes jsme
tu, abychom vám dali první, kladnou odpo-
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věď. V této obálce, milý Volodymyre, je důležitý krok k členství v EU. Tento dotazník je
základem pro naši diskusi v následujících měsících. Zde začíná vaše cesta do Evropské
unie. Budeme vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom mohli pracovat
na tomto společném základě. Ukrajina je přítel, to moc dobře víme. Ukrajina sdílí naše
hodnoty. A díky naší dohodě o přidružení je
Ukrajina již úzce spojena s naší Unií. Takže
tento proces urychlíme, jak jen to půjde,
a zároveň zajistíme, že budou respektovány
všechny podmínky.
První den svého mandátu, milý Volodymyre,
jste řekl: ,Vybrali jsme si Evropu jako svůj
směr. Ale Evropa,‘ řekl jste, ,Evropa není někde jinde. Evropa je zde v naší mysli. A když
budeme mít na mysli Evropu, pak Evropa přijde i do naší země.‘
Dnes, více než kdy jindy, je zde Evropa. Evropa je s vámi. Sláva Ukrajině.“ (EC 6)

Volodymyr Zelensky a Ursula von der Leyen

Volodymyr Zelensky,Josep Borrell Fontelles a
Ursula von der Leyen
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FOTOGRAFIE: URSULA VON DER LEYEN PŘI NÁVŠTĚVĚ UKRAJINY

VÍCE ZDE

Návštěva Ursuly von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, a Josepa Borrella Fontellese, vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedy Evropské
komise odpovědného za silnější Evropu ve světě, na Ukrajině. (EC 8)

Návštěva v Buči.
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President Zelenskyy on the Commission's reactions to the atrocities in Bucha, 4.4.2022, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/statement_22_2268
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EC7: Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Ukraine: joint press conference
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ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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