EUROZÓNA +
16/2022

PŘEHLED
EKONOMICKÝCH UDÁLOSTÍ V EU
SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA UKRAJINU OD 16. 4. DO 30. 4. 2022

OBSAH
DALŠÍ FINANČNÍ POMOC UKRAJINĚ
POSÍLENÍ MANDÁTU EUROJUSTU
POLSKÝ A NĚMECKÝ PROGRAM: PODPORA V DŮSLEDKU BOJŮ NA UKRAJINĚ
PROHLÁŠENÍ URSULY VON DER LEYEN O MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ
SPOLUPRÁCI MEZI UKRAJINOU A EU PŘI OBNOVĚ UKRAJINY
ZDROJE
Přehled ekonomických událostí v EU

1

2
3
4
5
6

EUROZÓNA +

DALŠÍ FINANČNÍ POMOC UKRAJINĚ
Na humanitární účely spojené s válkou
na Ukrajině přidělila EU dalších 50 milionů
eur. Součástí balíčku je také finanční pomoc
ve výši 45 milionů eur na humanitární projekty
na Ukrajině a 5 milionů eur pro Moldavsko.
Celkové financování humanitární pomoci EU
v reakci na válku činí 143 milionů eur. Peníze
jsou součástí podpůrného balíčku ve výši 1
miliardy eur, který Evropská komise přislíbila
na celosvětové akci „Stand Up For Ukraine“.
Humanitární potřeby
Finance slouží k nejnaléhavějším humanitárním potřebám, aby měli lidé pohotovostní
lékařskou službu, přístup k bezpečné pitné
vodě a hygieně, přístřeší a ochranu, finanční
pomoc a podporu proti genderově podmíněnému násilí.
Po invazi Ruska vzrostly humanitární potřeby
na Ukrajině na bezprecedentní úroveň. Pokračující válka ohrožuje životy civilistů a způsobuje vážné škody na obydlích, zásobování
vodou a elektřinou, vytápění, ale také veřejné infrastruktuře, jako jsou školy a zdravotnická zařízení. Mnoho lidí nemá přístup k základním potřebám. Obyvatelstvo je vystave-
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no ostřelování, ozbrojenému násilí, minám,
odloučení rodin, rabování nebo vystěhování a
obchodování s lidmi. Existuje vysoké riziko
genderově podmíněného násilí na ženách a
dívkách.

Dřívější pomoc Ukrajině
Dne 28. února schválila Evropská komise 90
milionů eur na programy humanitární pomoci na pomoc civilistům postiženým válkou
na Ukrajině. To zahrnovalo 85 milionů eur
pro Ukrajinu a 5 milionů eur pro Moldavsko.
Dne 10. března Evropská komise přidělila
Moldavsku další humanitární finanční prostředky ve výši 3 milionů eur na podporu
těch, kteří prchají z Ukrajiny.
Evropská komise koordinuje největší operaci
civilní ochrany na pomoc postiženým lidem
na Ukrajině, i v sousedních zemích. Bylo Ukrajině dodáno více než 19 000 tun pomoci
z logistických center EU v Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. Pomoc koordinovaná prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU
zahrnuje základní dodávky, jako jsou léky,
potraviny, generátory energie a vybavení
pro přístřešky. (EC 1)

Virginijus Sinkevičius, evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, přijal poslance ukrajinského parlamentu (Verkhovna Rada) Dmytra Natalukha a Lesii Vasylenko v Evropské komisi.
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POSÍLENÍ MANDÁTU EUROJUSTU
Komise navrhla pozměnit nařízení o Eurojustu,
aby agentuře poskytla právní možnost shromažďovat, uchovávat a sdílet důkazy o válečných zločinech. Kvůli válce na Ukrajině je obtížné získávat a uchovávat důkazy.

Bezpečné uchovávání důkazů
Pro zajištění odpovědnosti za zločiny spáchané na Ukrajině je zásadní zajistit bezpečné
uchovávání důkazů mimo Ukrajinu a také podporovat vyšetřování a stíhání ze strany různých evropských a mezinárodních soudních
orgánů. Od března Eurojust podporuje společný vyšetřovací tým EU, který se zabývá možnými válečnými zločiny spáchanými na Ukrajině. Přestože má Eurojust praktické zkušenosti s mezinárodní trestnou činností, stávající
nařízení nepředpokládá zločiny tohoto rozsahu, což vyžaduje aktualizaci právního základu.

Posílení mandátu pro Eurojust
Vnitrostátní orgány shromažďují důkazy
o možných trestných činech spáchaných
na Ukrajině. Kvůli válce nelze bezpečně uchovat důkazy. Je proto nutné zřídit centrální
záložní úložiště, kde by bylo možné uchovávat důkazy shromážděné agenturami a orgány Unie. Úložiště by mělo být přístupné také
pro vnitrostátní a mezinárodní orgány nebo
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třetí strany, jako jsou organizace a občanské
společnosti. Eurojust bude podporovat činnost členských států při vyšetřování a stíhání
závažných trestných činů, včetně hlavních
mezinárodních trestných činů. Není ovšem
stanoveno, že by Eurojust měl důkazy uchovávat nebo je v případě potřeby analyzovat
ani přímo spolupracovat s mezinárodními
soudními orgány. Aby mohl Eurojust plnit své
úkoly, Komise navrhuje pozměnit nařízení
o Eurojustu. Jakmile bude návrh přijat, bude
moci Eurojust:
 shromažďovat, analyzovat a uchovávat
důkazy týkající se hlavních mezinárodních
zločinů,
 zpracovávat data, jako jsou videa, zvukové záznamy a satelitní snímky, a sdílet
tyto důkazy s příslušnými národními a
mezinárodními orgány, včetně Mezinárodního trestního soudu. Sdílení těchto
důkazů by probíhalo pouze tehdy, je-li to
vhodné a při plném dodržování pravidel
EU o ochraně údajů.
Eurojust bude rovněž koordinovat a spolupracovat s Europolem v souladu s jejich příslušnými mandáty.
Návrh bude projednán a přijat Evropským
parlamentem a Radou. (EC 2)

Didier Reynders, evropský komisař pro spravedlnost, a Ladislav Hamran, prezident Eurojustu
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POLSKÝ A NĚMECKÝ PROGRAM: PODPORA V DŮSLEDKU BOJŮ
NA UKRAJINĚ
Evropská komise schválila polský program
ve výši 836 milionů eur (3,9 miliardy PLN)
na podporu zemědělského sektoru v souvislosti s válkou na Ukrajině. Režim byl schválen
v rámci dočasného krizového rámce státní
podpory přijatého Komisí dne 23. března
2022 na základě čl. 107 odst. 3 písm. b)
Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“).
V rámci polského režimu ve výši 836 milionů
eur bude mít podpora formu přímých grantů.
Opatření bude přístupné zemědělcům působícím v Polsku postiženým zvýšením nákladů
na hnojiva způsobeným současnou geopolitickou krizí a souvisejícími sankcemi.
Aby bylo možné pokrýt část zvýšení nákladů
na hnojiva, budou mít způsobilí příjemci nárok na podporu až do výše 107 eur (500 PLN)
na hektar zemědělské půdy a až 53,5 eur
(250 PLN) na hektar travních porostů a past-

vin. Podpora bude omezena na částku odpovídající 50 hektarům. (EC 3)
Evropská komise schválila německý program
až do výše 20 miliard eur na podporu společností působících ve všech odvětvích v souvislosti s válkou na Ukrajině. Německý režim
ve výši 20 miliard eur bude podporovat společnosti v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Opatření bude otevřené pro společnosti
všech velikostí a aktivní ve všech sektorech
s výjimkou finančního, které jsou zasaženy
současnou geopolitickou krizí a souvisejícími
sankcemi. V rámci režimu budou způsobilí
příjemci oprávněni obdržet omezené částky
podpory v jakékoli z těchto forem: přímé
granty, daňové nebo platební výhody, vratné
zálohy, záruky, půjčky, vlastní kapitál a hybridní financování. Další podporu získaly také
Španělsko a Irsko. (EC 4)

Anna Moskwa, polská ministryně pro klima a životní prostředí, vpravo a Kadri Simson
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PROHLÁŠENÍ URSULY VON DER LEYEN O MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ
SPOLUPRÁCI MEZI UKRAJINOU A EU PŘI OBNOVĚ UKRAJINY

Ursula von der Leyen

Přehled ekonomických událostí v EU

5

VÍCE ZDE

EUROZÓNA +

ZDROJE
EC 1: Ukraine: EU boosts humanitarian aid with additional €50 million, 17.4.2022, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2482
EC 2: Russian war crimes in Ukraine: Commission proposes to reinforce the mandate of Eurojust to collect and
preserve evidence of war crimes, 25.4.2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/
ip_22_2549
EC 3: State aid: Commission approves €836 million Polish scheme to support agricultural sector in context of
Russia's invasion of Ukraine, 19.4.2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2504
EC 4: State aid: Commission approves €20 billion German scheme to support companies in context of Russia's
invasion of Ukraine, 19.4.2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2505
EC 5: Statement by President von der Leyen on local and regional cooperation between Ukraine and the EU
for Ukraine's reconstruction, 27.4.2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/
statement_22_2696

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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