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În atenția membrilor CoR

Stimate colege/Stimați colegi,
Războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei ne-a șocat pe toți. Membrii Comitetului European
al Regiunilor au condamnat cu fermitate agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei și și-au exprimat
sprijinul ferm față de ucraineni, suveranitatea și libertatea lor în Declarația de solidaritate cu Ucraina
adoptată la summitul de la Marsilia din 3 martie.
Mulți dintre dumneavoastră ați adresat deja CoR întrebări cu privire la modalitățile de a-i ajuta pe
partenerii noștri ucraineni. Ședința Grupului de lucru al CoR privind Ucraina, care va avea loc la
30 martie, se va concentra pe ajutorul umanitar și pe refugiați. Acestea sunt subiectele pe care noi le
putem aborda cel mai bine în prezent.
În același timp, nevoile partenerilor ucraineni sunt presante și trebuie satisfăcute cât mai curând posibil.
Puteți găsi informații relevante cu privire la diverse inițiative și metode de sprijinire a partenerilor
noștri ucraineni pe pagina de internet a CoR privind Ajutorul pentru Ucraina
(https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/help-for-ukraine.aspx), unde sunt colectate și actualizate
periodic cereri de ajutor concret din partea asociațiilor autorităților locale și regionale din Ucraina,
inclusiv cea mai recentă și cuprinzătoare listă a nevoilor din partea Asociației ucrainene a consiliilor
regionale și districtuale.
La următorul link puteți accesa datele de contact ale centrelor de criză ale autorităților de protecție civilă
din statele membre https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/national-disaster-managementsystem_en. Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) coordonează
răspunsul UE la cererile de asistență materială prezentate de autoritățile ucrainene în cadrul
mecanismului de protecție civilă al UE.
Permiteți-ne să vă împărtășim câteva dintre inițiativele pe care le sprijinim pe deplin și care sunt, de
asemenea, enumerate pe pagina noastră web dedicată de pe site-ul nostru.
Împreună cu președintele regiunii Provence-Alpi-Coasta de Azur, Renaud Muselier, am lansat la
3 martie la Marsilia un apel pentru sprijinirea celei mai mari organizații de ajutor umanitar activă la fața
locului în Ucraina, ACTED (www.acted.org/en/humanitarian-convoys-for-ukraine): apelul lor este
deschis tuturor autorităților locale și regionale din Europa care doresc să contribuie. De asemenea,
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salutăm mai multe inițiative ale membrilor noștri, cum ar fi cea a orașului Gdańsk, care reunește cereri
de ajutor și le corelează cu oferte din partea unor persoane fizice și organizații, prin intermediul unui
site internet dedicat, https://ukraina.gdanskpomaga.pl.
În plus, în Polonia, la Rzeszow a fost organizat un punct de colectare cu sprijinul membrului nostru,
Władysław Ortyl, președintele voievodatului Carpații Inferiori (pomoc.ukraina@podkarpackie.pl).
Vă atragem atenția că există multe alte posibilități: în mai multe regiuni care se învecinează cu Ucraina
s-au organizat centre umanitare, fie de către autoritățile locale și regionale ale acestora, fie de către
organizații internaționale, cum ar fi Crucea Roșie. Vă transmitem în anexă, cu titlu de referință, lista
acestor centre și depozite străine centralizate pentru transferul ajutorului umanitar către Ucraina.
În cele din urmă, dorim să vă reamintim că CoR sprijină, de asemenea, inițiativa lansată de primarul
orașului Florența, Dario Nardella, de a demonstra solidaritatea noastră cu Ucraina sâmbătă, 12 martie,
reunindu-ne în fața primăriilor noastre și îndemnând la pace în Europa.
Suntem încrezători că împreună putem aduce o schimbare.
Cu stimă,
Semnătura
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Aleksandra DULKIEWICZ
primarul orașului Gdańsk
președinta Grupului de lucru CoR-Ucraina

Anexa: 1 pagină

