
H.R. 2202 Výbor pro zahraniční vztahy

Český model amerického kongresu 2022
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,

čtvrtého září roku dvoutisícího dvacátého druhého

V zájmu odstranění následků invaze Ruské federace na Ukrajině a ve východní
Evropě a zajištění dalšího ekonomického rozvoje regionu se Senát a Sněmovna
reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON o rekonstrukci východoevropské demokracie

Hlava I. – Úvodní ustanovení

Par. 101.  Definice

(a) “Postiženým regionem” se pro účely tohoto zákona rozumí oblast buďto přímo

poškozená současnou agresí Ruské federace, nebo v okamžitém ohrožení

napadení, zejména Ukrajina, Moldavsko a Gruzie.

(b) “Ukončením válečných akcí” se pro účely tohoto zákona rozumí takový stav,

ve kterém nebudou pravidelně probíhat ozbrojené střety mezi ozbrojenými

složkami Ruské federace a Ukrajiny nebo jiného státu v postiženém regionu.

(c) “Prostředky” se pro účely tohoto zákona rozumí jak materiální, tak finanční

prostředky.

Hlava II. – Prezidentská autorizace

Par. 201.  Poskytování infrastrukturální pomoci

(a) Od fiskálního roku 2023 - 2024 se prezident autorizuje k zvláštnímu vyčlenění

prostředků v maximální výši 100.000.000.000 USD pro obnovu infrastruktury v

postiženém regionu.

(b) Tyto prostředky budou poskytnuty zejména na obnovu zdravotnických a

školních zařízení, dopravní, elektrotechnické a vodohospodářské infrastruktury

a obytných prostorů.

Par. 202.  Poskytování humanitární pomoci

(a) Od fiskálního roku 2023 - 2024 se prezident autorizuje k zvláštnímu vyčlenění

prostředků v maximální výši 10.000.000.000 USD v rámci humanitární pomoci

postiženému regionu.



(b) Tyto prostředky budou poskytnuty na okamžitou pomoc jako zřizování

dočasných zdravotnických a školních zařízení, poskytování dočasné

elektrifikace a přístupu k pitné vodě a jiné nutné pomoci.

Par. 203.  Podmínky pro vyčlenění prostředků

(a) Prostředky podle Par. 201. mohou být vyčleněny za předpokladu, že v

postiženém regionu budou ukončeny válečné akce.

(b) Vyčleňování prostředků v rámci Par. 201 a Par. 202 nepodléhá schválení

žádnou z komor Kongresu USA.

Hlava III. – Podpora amerického průmyslu v postiženém regionu

Par. 301.  Fond pro ukrajinskou centrální konstrukci a ekonomický
development

(a) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zřizuje Fond pro ukrajinskou centrální

konstrukci a ekonomický development (dále jen “Fond”).

(b) Účelem Fondu je poskytovat dotace pro americké firmy investující do

postiženého regionu.

(c) Pro fiskální rok 2023 - 2024 se pro Fond z federálního rozpočtu vyčleňuje

50.000.000.000 USD.

Hlava IV. – Mezinárodní spolupráce

Par. 401.

(a) Spojené státy budou při alokaci prostředků podle Par. 201 a Par. 202

spolupracovat s mezinárodními organizacemi aktivními v postiženém regionu.

(b) Spojené státy budou na mezinárodní scéně, zejména v Mezinárodním

měnovém fondu a Světové bance, propagovat zřízení programů obdobných

Fondu v tomto zákoně.

Hlava V. – Závěrečná ustanovení

Par. 501.

Zákon nabývá účinnosti 1.1.2023.


