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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
Inciativa USA pro vyřešení krize ve Venezuele
Popis problematiky
Dne 31. března 2020 představily Spojené státy americké (USA) ambiciózní inciativu, jejímž cílem je
vyřešení venezuelské krize1 pomocí mírového demokratického přechodu. Inciativa vychází
z návrhů předložených prozatímní vládou Venezuely v čele s Juanem Guaidó a předpokládá
vytvoření široce přijatelné přechodné vlády, která povede k vyhlášení svobodných a spravedlivých
prezidentských voleb a zároveň připraví cestu pro zrušení amerických sankcí vůči Venezuele.2
Samotná iniciativa je složena ze 13 požadavků a 2 záruk, které musí být splněny pro demokratický
přechod a zrušení sankcí USA.3
Konkrétními požadavky jsou:
1. Úplný návrat všech členů Národního shromáždění (AN) a obnovení všech jeho pravomocí
včetně imunit poslanců. Národní ústavní shromáždění (ANC) bude rozpuštěno.
V návaznosti na provedení těchto požadavků USA zruší sankce uvalené na členy ANC kvůli
jejich členství v ANC;
2. Okamžité propuštění všech politických vězňů;
3. Okamžité stažení všech zahraničních bezpečnostních sil, pokud jejich přítomnost nepovolí
AN alespoň 3/4 většinou svých hlasů;
4. Národní shromáždění zvolí nové členy Národní volební rady (CNE) a členy TSJ, kteří jsou
přijatelní pro všechny strany nebo koalice stran představujících 25 % nebo více členů AN.
V návaznosti na provedení tohoto požadavku zruší USA sankce uvalené na bývalé členy CNE
a TSJ kvůli jejich členství v těchto orgánech;
5. Národní shromáždění přijme zákon o Státní radě, kterým se ustaví Státní rada, exekutivní
orgán suplující funkci vlády. Generální tajemník Státní rady bude až do vypsání
prezidentských voleb sloužit jako prozatímní prezident státu;
6. Všechny pravomoci svěřené prezidentovi ústavou budou svěřeny výhradně Státní radě;
7. Jakmile bude zřízena Státní rada a zahraniční bezpečnostní složky opustí zemi, budou
pozastaveny sankce USA vůči venezuelské vládě, státní ropné společnosti PDVSA a
ropnému sektoru;
1

Více k tématu viz Přehled SZBP EU 1/2020, s. 6 – 7. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
2
The United States Proposes a Framework for a Peaceful Democratic Transition in Venezuela. State.gov [online],
31/3/2020 [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: https://www.state.gov/the-united-states-proposes-a-framework-for-apeaceful-democratic-transition-in-venezuela/.
3
Democratic Transition Framework for Venezuela. State.gov [online], 31/3/2020 [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://www.state.gov/democratic-transition-framework-for-venezuela/.
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8. Státní rada jmenuje nový kabinet. V této souvislosti USA zruší sankce na bývalé členy
kabinetu kvůli tomu, že drželi své předchozí pozice. USA rovněž zrušují sankce vůči členům
ozbrojených složek (FANB), které jsou založeny na jejich postavení ve vládě;
9. Mezinárodní společenství poskytne humanitární, volební, vládní, rozvojovou, bezpečnostní
a ekonomickou podporu s počátečním zaměřením zvláště na systém lékařské péče,
dodávky vody a elektřiny. Programy podpory musí být stejně přístupné všem venezuelským
občanům;
10. Zřídí se Komise pro pravdu a usmíření, jejímž úkolem bude vyšetřovat závažné násilné činy,
ke kterým došlo od roku 1999, a podávat veřejnosti zprávy o odpovědnosti pachatelů a
rehabilitaci obětí a jejich rodin. Komise bude mít pět členů, kteří budou vybráni generálním
tajemníkem OSN se souhlasem Státní rady. Národní shromáždění přijme zákon o amnestii
v souladu s mezinárodními závazky Venezuely, pokrývající politicky motivované trestné
činy od roku 1999 s výjimkou zločinů proti lidskosti. V důsledku toho odstoupí Argentina,
Kanada, Kolumbie, Chile, Paraguay a Peru od svého požadavku podaného Mezinárodnímu
trestnímu soudu k zahájení vyšetřování situace ve Venezuele4;
11. Státní rada stanoví datum souběžných prezidentských a parlamentních voleb do 6-12
měsíců. Voleb se bude moci zúčastnit kterýkoliv způsobilý občan Venezuely v souladu
s ústavou z roku 1999;
12. Uskuteční se prezidentské a parlamentní volby. Po shodě mezinárodních pozorovatelů, že
volby byly svobodné a spravedlivé, budou zrušeny zbývající sankce USA;
13. V rámci Národního shromáždění bude ustaven výbor pro nalezení dlouhodobých řešení
k rehabilitaci ekonomiky a refinancování dluhu.
Záruky pro dobu implementace požadavků poté představují dva požadavky:
1. Vojenské vrchní velení (ministr obrany, náměstek ministra obrany, velitel strategického
velení CEOFANB a vedoucí služeb) zůstanou na svých místech po dobu trvání přechodné
vlády;
2. Státní nebo místní autority zůstanou na svých místech po celou dobu přechodného období.
Postoj evropských institucí
K inciativě se vyjádřil jménem Evropské unie vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku Josep Borrell. V prohlášení uvedl, že EU vnímá rámec pro demokratickou transformaci
ve Venezuele navržený Spojenými státy jako pozitivní prvek, který se nese v obdobném duchu jako
návrhy EU. Rovněž poznamenal, že uvedený plán USA obsahuje nový přístup k sankcím uloženým
ze strany USA. Dále uvedl, že EU soustavně zdůrazňuje, že trvalého řešení krize ve Venezuele lze
dosáhnout pouze prostřednictvím opravdového a inkluzivního politického procesu, jenž zemi
dovede ke svobodným a spravedlivým prezidentským volbám a že Venezuela dnes stejně jako
zbytek světa čelí bezprecedentním výzvám souvisejícím s koronavirovou pandemií, která může mít
pro obyvatele země již nyní zápasící se závažnou hospodářskou, sociální a humanitární situací
4

Podnět Mezinárodnímu trestnímu soudu podala skupina států v září 2018. Jedná se historicky o první oznámení
smluvními stranami Římského statutu, jež se týká zločinů podle mezinárodního práva spáchaných na území jiného
státu. Více k tématu viz: Skupina amerických států požádala Mezinárodní trestní soud o zahájení vyšetřování situace
ve Venezuele, Klímová, N. Centrumlidskaprava.cz [online], 25/1/209 [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://www.centrumlidskaprava.cz/blog/skupina-americkych-statu-pozadala-mezinarodni-trestni-soud-o-zahajenivysetrovani-situace-ve.
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ničivé důsledky. Proto je důležité, aby všichni zainteresovaní aktéři ve Venezuele spojili své síly a
nalezli způsob, jak v zájmu venezuelského lidu jednotně čelit mimořádně naléhavé situaci
způsobené koronavirem.5

Videokonference ministrů zahraničních věcí EU dne 3. dubna
Dne 3. dubna 2020 se uskutečnila již druhá videokonference ministrů zahraničních věcí EU, které
předsedal vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Ministři
si vyměnili názory na mezinárodní aspekty pandemie covid-19, přičemž se zaměřili zejména
na konzulární koordinaci a repatriaci, posílení mezinárodní spolupráce a pomoci a na otázku šíření
dezinformací. Ohledně konzulární koordinace a repatriace ministři uvítali vykonanou práci a
pokrok, jehož dosáhly orgány EU při koordinaci úsilí členských států o repatriaci občanů
nacházejících se v zahraničí a jejich konzulární pomoci. V době konání videokonference bylo
společnými silami repatriováno více než 350 000 Evropanů, 250 000 jich pomoc s návratem ještě
potřebuje. K otázce mezinárodní spolupráce a pomoci ministři zahraničních věcí zdůraznili, že se
jedná o globální krizi, která vyžaduje globální reakci. Prioritou by podle nich měla být pomoc
nejzranitelnějším zemím a Africe, zejména vzhledem k tomu, že v mnoha zranitelných zemích
mohou být ničivé důsledky pandemie koronaviru umocněny konflikty. Ministři rovněž vyjádřili
obavy v souvislosti se zavádějícími informacemi a dezinformacemi a uvedli, že je třeba i nadále
bojovat proti negativnímu dopadu na společnost a životy lidí a na veřejné zdraví. Ministři
zahraničních věcí zdůraznili, že je nezbytné zintenzivnit společné úsilí v boji proti dezinformacím
prostřednictvím úzké spolupráce mezi orgány EU, členskými státy a sociálními médii.6

Videokonference ministrů obrany k pandemii koronaviru, zapojení ESVČ
do řešení pandemie
Jednání v institucích EU - videokonference
Dne 6. dubna proběhlo formou videokonference neformální jednání Rady pro zahraniční věci (FAC)
ve formátu ministrů obrany.7 Hlavními tématy byly implikace pandemie koronaviru a onemocnění
covid-19 pro oblast obrany.
Prvním blokem bylo sdílení zkušeností ministrů obrany se zapojením ozbrojených sil do řešení
momentální situace v členských státech. To obvykle zahrnuje dopravní, logistickou a ženijní
podporu, zapojení armádních zdravotnických kapacit, podporu policii a bezpečnostním silám.
V Litvě se vojenská jednotka strategické komunikace zapojila do analytické činnosti o informačních

5

Prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie o Venezuele. Consilium.europa.eu [online], 3/4/2020
[cit. 2020-04-17]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/04/03/declarationby-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-venezuela/.
6
Videokonference ministrů zahraničních věcí, 3. dubna 2020. Consilium.europa.eu [online], 3/4/2020 [cit. 2020-0420]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2020/04/03/.
7
Video conference of Defence Ministers: Remarks by the High Representative/Vice-President Josep Borrell at the
press konference. EEAS.europa.eu [online], 06/04/2020 [cit. 2020-04-23]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77151/video-conference-defence-ministersremarks-high-representativevice-president-josep-borrell_en.
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útocích spojených se šířením koronaviru.8 Ministři se v souvislosti se zkušeností z jednotlivých zemí
shodli na tom, že EU poskytne kapacity k šíření dobrých příkladů se zapojením ozbrojených složek
do řešení momentální situace. K tomu úkolu by měla být zmocněna úkolová skupina ve vojenském
štábu EU (viz dále).
Druhý blok zahrnoval diskuzi o důsledcích pandemie na mise a operace SBOP EU. Vysoký
představitel zdůraznil, že ESVČ sleduje podmínky, v nichž příslušníci misí a operací fungují.
V případě vážného zhoršení situace a podmínek pro každou jednotlivou misi se přistoupí k jejímu
dočasnému omezení a zmenšení. EU stejně tak sleduje situaci v hostitelských zemích. Momentálně
se zpracovávají možnosti, jak by jim EU mohla poskytnout asistenci a posílit jejich odolnost. EU
bude proto koordinovat snahy členských států poskytnout asistenci třetím zemím, v nichž působí
síly EU. V jednotlivých misích byla přijata preventivní hygienicko-epidemiologická opatření a
všechny jsou plně aktivní.
Zahájení Operace IRINI ve Středozemním moři9 (nástupkyně EUNAVFOR MED Operation Sophia)
na začátku dubna je klíčovým momentem pro dodržení přítomnosti EU v regionu Středomoří
(a severní Afriky). Momentálně je proto klíčové přistoupit k naplňování jejího mandátu (tedy
zamezení nelegálnímu obchodu se zbraněmi do zemí severní Afriky). Na jednání ministři
diskutovali možnosti jednotlivých členských států zapojit se do operačního nasazení mise, avšak
finalizace tohoto bodu nebyla součástí jednání.
Ministři se dále shodli na strategické činnosti EU/ESVČ, a to zhodnocením, jak zlepšit vlastní
odolnost a využít vojenské kapacity a schopnosti při zvládání obdobných situací. Podle vysokého
představitele zdraví obyvatel EU naplnilo charakteristiky bezpečnostní hrozby.
Ustavení úkolové skupiny
K 15. dubnu zahájila svou činnost úkolová skupina ESVČ k dočasné podpoře a sdílení informací
o možnostech zapojení ozbrojených složek při řešení pandemie koronaviru. Úkolová skupina má
fungovat na online bázi a zajištovat přijetí požadavku, sdílení zkušenosti a dalších informací
souvisejících s požadavkem. Dále úkolová skupina poskytne podporu členským státům v oblasti
strategické komunikace, konkrétně s možnostmi zapojení odpovídajících útvarů ozbrojených sil
8

V druhé polovině března totiž došlo ke kybernetickému incidentu, při němž bylo zasaženo litevské ministerstvo
obrany a ozbrojené složky. Z ministerstva odešel údajně falešný e-mail do velitelství Severoatlantické aliance
požadující pokračování vojenského cvičení americké armády v Pobaltí i přes hrozbu dalšího zhoršení situace ohledně
šíření koronaviru, což bylo v rozporu s tím, co oznámila americká vláda. Stejně tak falešná informační kampaň uváděla,
že litevská vláda nezveřejňuje opravdový rozsah situace v zemi, aby nešířila paniku ve společnosti.
Viz Andrius Balčiūnas. Coronavirus-linked cyber attack targets Lithuanian defence minister. LRT.lt [online], 2020.03.20
[cit. 2020-04-23]. Dostupné z: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1153504/coronavirus-linked-cyber-attacktargets-lithuanian-defence-minister.
Přitom už v lednu byly napadeny webové zpravodajské portály, na nichž se objevily informace, že koronavirus a s ním
spojené onemocnění covid-19 do země zavlekly americké vojenské jednotky. Strategická komunikační jednotka
litevských ozbrojených složek uvedla, že jednotky NATO, Spojených států a Německa v Pobaltí jsou cílem falešných
informačních kampaní (fake-news) za účelem jejich diskreditace a zvýšení všeobecné paniky ve společnosti.
K tomu viz Coronavirus: hackers post fake story about infected US soldier in Lithuania. LRT.lt [online], 2020.01.31 [cit.
2020-04-23]. Dostupné z: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1138558/coronavirus-hackers-post-fake-storyabout-infected-us-soldier-in-lithuania.
K tématu šíření falešných zpráv vysoký představitel Josep Borrell uvedl, že společně s pandemií se šíří také
„infodemie“ zahrnující šíření nepřesných a nepravdivých zpráv. EU podle něj v tomto ohledu musí zůstat jednotná.
9
Více k tématu viz Přehled SZBP EU 3/2020, s. 11. ISSN 2533-4263. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
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do informačních kampaní šířících nepravdivé či polopravdivé informace, které mají možný
bezpečnostně-obranný dopad, a posilování vnitřní odolnosti a připravenosti.10

„Tým Evropa“ - Podpora partnerským zemím EU v souvislosti s pandemií
covid-19
Dne 8. dubna se uskutečnilo neformální zasedání Rady EU pro rozvojovou politiku formou
videokonference. Hlavním cílem setkání bylo přijmout balíček opatření na podporu partnerských
zemí v boji proti pandemii koronaviru a jejích důsledků, tzv. balíček „Tým Evropa“ (Team Europe).
Cílem balíčku opatření je poskytnout podporu partnerským zemím zkombinováním finančních
zdrojů z EU, členských států a evropských finančních institucí, zejména Evropské investiční banky
a Evropské banky pro obnovu a rozvoj.
Evropská komise a Evropská investiční banka již přislíbily finanční podporu ve výši více než 15,6
miliard eur z existujících programů. Členské státy na neformálním zasedání zdůraznily svůj závazek
přispět k tomuto společnému úsilí a poskytnout podobné příspěvky, stejně jako Evropská banka
pro obnovu a rozvoj. Celková hodnota balíčku „Tým Evropa“ dosahuje více než 20 miliard eur.
Balíček opatření „Tým Evropa“ je určen na pomoc nejzranitelnějším zemím Afriky, zemím
v sousedství EU, především západnímu Balkánu, zemím východního partnerství, zemím Blízkého
východu a severní Afriky (MENA) a částem Asie a Tichomoří, Latinské Ameriky a Karibiku. Zaměří
se také na nejvíce ohrožené osoby, včetně dětí, žen, starších osob a osob se zdravotním
postižením, jakož i migrantů, uprchlíků, vnitřně vysídlených osob a jejich hostitelských komunit.
Podpora se zaměří především na následující oblasti:
 Reakci na bezprostřední zdravotní krizi a následné humanitární potřeby. To bude zahrnovat
podporu plánů reakce Světové zdravotnické organizace a OSN a poskytování humanitární
podpory v postižených zemích;
 Posílení zdravotních, vodních a hygienických systémů, jakož i kapacit a připravenosti
partnerských zemí na pandemii;
 Zmírnění okamžitých sociálních a ekonomických důsledků, včetně podpory soukromého
sektoru se zaměřením na malé a střední podniky, a vládní reformy na snížení chudoby.
EU bude také jako globální aktér a hlavní přispěvatel do systému mezinárodní pomoci koordinovat
mnohostrannou reakci ve spolupráci s Organizací spojených národů, mezinárodními finančními
institucemi a zeměmi G7 a G20.11
Balíček „Tým Evropa“ vychází ze společného sdělení Komise a vysokého představitele o globální
reakci na COVID-19, přijatého dne 8. dubna 2020.12
10

Coronavirus: Taskforce to facilitate information exchange among EU's armed forces. EEAS.europa.eu [online],
15/04/2020 [cit. 2020-04-23]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77582/coronavirus-taskforce-facilitate-informationexchange-among-eus-armed-forces_en.
11
Coronavirus: European Union launches “Team Europe” package to support partner countries with more than €20
billion. Eeas.europa.eu [online], 8/4/2020 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches“team-europe”-package-support-partner-countries-more-€20_en.
12
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů: Sdělení o globální reakci EU na COVID-19. Eur-lex.europa.eu [online], 8/4/2020. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN.
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Videokonference ministrů zahraničních věcí EU dne 22. dubna a závěry přijaté
písemným postupem
Videokonference ministrů zahraničních věcí
Dne 22. dubna 2020 se uskutečnila další videokonference ministrů zahraničních věcí, které opět
předsedal vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Během
videokonference ministři diskutovali o zahraničně politických otázkách souvisejících
s celosvětovou pandemií covid-19 i o aktuálním dění v zahraniční politice, které s pandemií
nesouvisí, především o situaci v Libyi, Afghánistánu a Turecku. V souvislosti s reakcí EU
na pandemii covid-19 jednali ministři o pokračujícím úsilí repatriovat zbytek občanů EU uvízlých
v zahraničí, o boji proti dezinformacím a o provádění balíčku opatření tzv. „týmu Evropa“ (Team
Europe). V této souvislosti ministři jednali zejména o možnosti zřízení humanitárního leteckého
mostu EU pro dodávky vybavení v souvislosti s covid-19 a pro usnadnění pohybu humanitárních
pracovníků. Ministři také jednali o tom, jakým způsobem by bylo v době pandemie covid-19
možné lépe podpořit Ukrajinu a další země Východního partnerství. V této souvislosti ministři
vyjádřili podporu probíhajícímu procesu reforem na Ukrajině, jakož i svrchovanosti a územní
celistvosti Ukrajiny, včetně neuznání protiprávní anexe Krymu. Pokud jde o Východní partnerství,
současná krize je podle ministrů příležitostí ukázat, že EU je pro tyto země nejspolehlivějším
partnerem. Jednání se soustředilo zejména na to, jak může EU tyto země podpořit, aby netrpěly
jejich ekonomiky, pracovní místa a instituce. Bylo zdůrazněno, že úsilí o reformy zůstává jednou
z hlavních priorit.13
Závěry Rady pro zahraniční věci (FAC) přijaté písemným postupem v druhé polovině dubna 2020
Vzhledem k tomu, že během videokonferencí ministrů zahraničních věcí, které mají povahu
neformálního zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC), nemohou ministři přijímat závěry a činit jiná
rozhodnutí, jsou veškeré závěry a další rozhodnutí přijímána písemným postupem. V druhé
polovině dubna 2020 byly písemným postupem přijaty závěry Rady k situaci v Mosambiku a
k situaci v Jižním Súdánu.
Mosambik
Dne 22. dubna 2020 přijala Rada písemným postupem závěry o Mosambiku14, v nichž zopakovala,
že EU je připravena tuto zemi podpořit v opatřeních, jež jsou nezbytná k řešení stávající situace.
Rada ve svých závěrech připomíná význam dohody o míru a národním usmíření, kterou v srpnu
2019 podepsaly vláda Mosambiku a strana Mosambický národní odpor (RENAMO). V této
souvislosti Rada opět zdůraznila význam odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění, stejně
jako účinné decentralizace, jež jsou zásadní pro dlouhodobé usmíření. Rada také vyjádřila
znepokojení nad neustále se zhoršující bezpečnostní a humanitární situací v severní provincii Cabo
Delgado a vyzývá mosambické orgány, aby přijaly účinná opatření na ochranu občanů, vedly
vyšetřování s cílem postavit pachatele před soud a identifikovaly úlohu teroristických organizací.
13

Videokonference ministrů zahraničních věcí, 22. dubna 2020. Consilium.europa.eu [online], 22/04/2020 [cit. 202005-04]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2020/04/22/.
14
Mosambik – závěry Rady (22. dubna 2020). Data.consilium.europa.eu [online], 22/04/2020 [cit. 2020-05-04].
Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7467-2020-INIT/cs/pdf.
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EU je v této souvislosti připravena se zapojit do dialogu s cílem určit účinné možnosti pomoci a
podpořit relevantní přeshraniční spolupráci mezi Mosambikem a jeho sousedy. EU je rovněž
připravena spolupracovat s Mosambikem na podpoře udržitelné hospodářské transformace a
diverzifikace a podpořit Mosambik v nezbytných reformách správy ekonomických a politických
záležitostí. EU je také připravena podpořit vládu Mosambiku v jejím úsilí o zmírnění dopadů
pandemie covid-19 na zdravotnictví i v úsilí čelit širším humanitárním, sociálním a hospodářským
dopadům, které se dotýkají obyvatel Mosambiku, zejména těch nejchudších a nejzranitelnějších.15
Jižní Súdán
Dne 30. dubna 2020 přijala Rada písemným postupem závěry o Jižním Súdánu16. V závěrech Rada
vyjadřuje podporu obyvatelům Jižního Súdánu v jejich snaze o dosažení míru a prosperity i
v souvislosti s probíhající pandemií covid-19, která by mohla mít dalekosáhlé humanitární a
hospodářské důsledky pro nově nalezenou stabilitu země. Rada také přivítala vytvoření
Revitalizované prozatímní vlády národní jednoty (R-TGoNU), která je dle EU klíčovým prvkem
pro dosažení dlouhodobého míru a inkluzivního a udržitelného rozvoje v zemi. Rada taktéž
v závěrech zdůrazňuje nutnost plně dodržovat dohodu o zastavení nepřátelství (Cessation of
Hostilities Agreement) z prosince 2017, význam plnění bezpečnostních opatření týkajících se
demobilizace bývalých bojovníků pro zajištění bezpečnosti všech občanů Jižního Súdánu a vyzývá
Radu bezpečnosti OSN, aby v této souvislosti obnovila zbrojní embargo. Konání svobodných a
transparentních všeobecných voleb na konci přechodného období by mělo být dalším krokem
ke stabilitě země. Rada zároveň lituje rozsáhlého porušování lidských práv a praktikování kultury
beztrestnosti a je v této souvislosti připravena přijmout další omezující opatření.17

Videokonference EU - G5 Sahel
Dne 28. dubna 2020 se uskutečnilo formou videokonference zasedání čelních představitelů EU a
zemí G5 Sahel (Burkina Faso, Mauretánie, Mali, Niger a Čad). Zasedání společně předsedali
předseda Evropské rady Charles Michel a současný předseda skupiny G5 Sahel, prezident
Mauretánie Mohamed Cheikh El Ghazouani. Zasedání se dále zúčastnily všechny hlavy států
skupiny G5 Sahel, předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová a vysoký představitel
EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell za přítomnosti zástupce generálního
tajemníka Organizace spojených národů (OSN) a předsedy Komise Africké unie (AU). V rámci
zasedání přijali představitelé společné prohlášení členů Evropské rady a členských států skupiny
G5 Sahel18. V prohlášení představitelé uvítali zřízení vojenské koalice pro Sahel (La Coalition pour

15

Mozambique: Council adopts conclusions. Consilium.europa.eu [online], 22/04/2020 [cit. 2020-05- 07]. Dostupné
z:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/mozambique-council-adopts-conclusions/.
16
South Sudan - Council conclusions (30 April 2020). Consilium.europa.eu [online], 30/04/2020 [cit. 2020-05-07].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/43732/st07575-en20.pdf.
17
South Sudan: Council adopts conclusions supporting the ongoing peace proces. Consilium.europa.eu [online],
30/04/2020 [cit. 2020-05-07]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/04/30/south-sudan-council-adopts-conclusions-supporting-the-ongoing-peace-process/.
18
Joint declaration of the members of the European Council with the Member States of the G5 Sahel.
Consilium.europa.eu [online], 28/04/2020 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/04/28/joint-declaration-of-the-members-of-theeuropean-council-with-the-member-states-of-the-g5-sahel/.
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le Sahel), která byla uzavřena v lednu 2020 mezi Francií a zeměmi G5 Sahel a zdůraznili nutnost
spolupráce všech zainteresovaných aktérů v rámci čtyř pilířů koalice, které souvisejí s bezpečností
a rozvojem regionu:
1. Boj proti terorismu;
2. Posílení bezpečnostních a obranných schopností v zemích skupiny G5 Sahel;
3. Obnovení přítomnosti státu a poskytování základních služeb v nestabilních oblastech celého
regionu;
4. Zintenzivnění úsilí v oblasti rozvoje.
Představitelé také diskutovali o aktuální situaci související s pandemií covid-19 a jejími možnými
socioekonomickými dopady na region zemí G5 Sahel. V této souvislosti zdůraznili naléhavou
nutnost účinné solidarity mezinárodního společenství, která by dopady pomohla zmírnit, a
souhlasili s tím, že poskytnou členům Evropské rady i mezinárodním partnerům informace
za účelem posouzení žádosti afrických zemí o úplné zrušení afrického dluhu v reakci na následky
této pandemie. Představitelé se také zavázali, že do tří měsíců uspořádají navazující zasedání
ve formě videokonference.19
Při příležitosti konání videokonference oznámila také Evropská komise, že poskytne další podporu
regionu ve výši 194 milionů eur určených na podporu bezpečnosti, stability a odolnosti v Sahelu.
Tyto nové finanční závazky se budou skládat ze 112 milionů eur určených na posílení
bezpečnostních a obranných kapacit zemí G5 Sahel a 82 milionů eur určených na rozvojové aktivity
vedoucí ke zlepšení životních podmínek, odolnosti a sociální soudržnosti zranitelných skupin
obyvatel.20

Makrofinanční asistence EU sousedním státům v souvislosti s covid-19
Dne 22. dubna 2020 přijala Evropská komise návrh na poskytnutí makrofinanční pomoci
v souvislosti s pandemií covid-19 v celkové výši 3 miliardy eur pro deset partnerských zemí EU.
Navrhovaná makrofinanční pomoc se vztahuje na Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Jordánsko,
Kosovo, Moldavsko, Černou Horu, Republiku Severní Makedonie, Tunisko a Ukrajinu. Cílem pomoci
je zmírnit socioekonomické dopady pandemie v partnerských státech EU a snížit riziko společenské
destabilizace v daných zemích, která by se mohla rychle rozšířit v rámci dotčeného regionu i mimo
něj. Makrofinanční pomoc je součástí souboru nástrojů EU pro reakci na vnější krizi. Je využívána
k řešení krizí platební bilance v kombinaci s dohodou o vyplácení prostředků Mezinárodního
měnového fondu (MMF), která je v souladu s dohodnutým programem ekonomických reforem. V
této výjimečné situaci Komise navrhuje programy makrofinanční pomoci rovněž pro partnerské
země, které využívají financování pro mimořádné situace z MMF, které není vázáno na předchozí
opatření a/nebo podmínky a je poskytováno např. prostřednictvím nástroje rychlého financování.
Tyto „programy krizové makrofinanční pomoci“ budou proto trvat kratší dobu (12 měsíců namísto
2,5 roku) a budou zahrnovat pouze dvě výplaty prostředků. První platba bude uvolněna co nejdříve
po schválení rozhodnutí o makrofinanční pomoci a odpovídající dohody o memorandu o
19

Videokonference EU – G5 Sahel, 28. dubna 2020. Consilium.europa.eu [online], 28/04/2020 [cit. 2020-05-11].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/international-summit/2020/04/28/.
20
EU announces €194 million additional support to the Sahel. Ec.europa.eu [online], 28/04/2020 [cit. 2020-05-11].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_768.
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porozumění s jednotlivými příjemci. Druhá platba bude uvolněna, jakmile budou splněny
podmínky uvedené v memorandu o porozumění.21

Jmenování nového velitele sil mise EU v Mali
Dne 16. dubna 2020 byl novým velitelem sil mise Evropské unie, která přispívá k výcviku malijských
ozbrojených sil (EUTM Mali),22 jmenován brigádní generál František Ridzák, který je českým státním
příslušníkem. Brigádní generál František Ridzák se funkce ujme dne 12. června 2020 a ve funkci
nahradí brigádního generála Joãa Pedra Rata Bogu de Oliveiru Ribeira. V současné době je brigádní
generál Ridzák ředitelem Agentury komunikačních a informačních systémů Armády České
republiky (AKIS) a předtím zastával v Armádě ČR různé vedoucí funkce. Rozhodnutí o jmenování
brigádního generála Františka Ridzáka přijal Politický a bezpečnostní výbor Rady.23

21

Coronavirus: Commission proposes €3 billion macro-financial assistance package to support ten neighbouring
countries. Ec.europa.eu [online], 22/04/2020 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_716.
22
Více k misi EUTM Mali a jejímu mandátu viz Přehled SZBP EU 3/2020, s. 10. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
23
EUTM Mali: New EU Mission Force Commander appointed. Consilium.europa.eu [online], 16/04/2020 [cit. 202005-12]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/16/eutm-mali-new-eumission-force-commander-appointed/.

Kontakt:
Klára Ibrahim (SZBP), tel. 2241, email: ibrahimk@psp.cz
Martin Kuta (SBOP), tel. 2305, email: kutam@psp.cz

