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Участващите в срещата на високо равнище на Европейския комитет на регионите на 3 4 
март 2022 г. в Марсилия над 2000 представители на регионалните и местните власти в 
Европейския съюз и на повече от един милион кметове и местни и регионални политиче-
ски лидери на изборни длъжности 

единодушно подкрепят украинския народ и изразяват своето съгласие относно следното:

Категорично осъждаме непровокираната и неоснователна военна агресия срещу 
свободна Украйна от страна на руския президент Путин. Тя е престъпно деяние срещу 
народа, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Освен това тя нарушава между-
народното право и основания на правила световен ред и застрашава цялата система на 
сигурност и стабилност в Европа;

Украинските градове и региони са наши преки партньори. Ние, кметовете и регионални-
те лидери от всички 27 държави — членки на Европейския съюз, изразяваме отново 
пълната си солидарност с тях. Готови сме да представим техния призив за налагане на 
възможно най-строги санкции на правителството на Руската федерация пред своите 
правителства и пред Съвета на Европейския съюз; 

Призоваваме да бъде оказана незабавна помощ на жителите на Украйна посредством 
бързото задействане на Механизма на ЕС за гражданска защита за хуманитарна помощ от 
страна на Европейската комисия. Готови сме да мобилизираме капацитета на градовете и 
регионите, за да предоставим хуманитарна помощ на Украйна по искане на нейните кмето-
ве. Приканваме местните и регионалните власти в цяла Европа да помогнат на украинските 
граждани, принудени да напуснат домовете си;

Призоваваме ЕС да окаже подкрепа на граничните региони на Съюза с Украйна, за да 
могат властите да посрещнат и помогнат на идващите от Украйна бежанци, които следва да 
получат статут на бежанци при ускорени извънредни процедури съгласно законодател-
ството на ЕС в областта на убежището;

Демокрацията и върховенството на закона са единствените възможни стълбове на мира 
и просперитета, от които зависи бъдещето на всички европейци. Европейската перспекти-
ва, предложена на Украйна като суверенна държава, на нейните граждани, на украинските 
градове и региони, трябва да бъде укрепена като възпиращ механизъм пред всеки опит за 
връщане към тоталитарното минало — никой не бива да застрашава избора на хората да 
бъдат свободни;

Приветстваме силата и смелостта на украинския народ и сме изцяло солидарни с него. 
Призоваваме всички местни и регионални власти в Европейския съюз да подкрепят Украй-
на в тези трудни времена.

Президентът Путин трябва да сложи край на войната си!

Свобода за Украйна в Европа! 
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Създаден през 1994 г., Европейският комитет на регионите е политическа асамблея на ЕС, 
съставена от 329 представители на регионални и местни власти – председатели на региони или 
кметове на градове от всички 27 държави членки, представляващи над 446 милиона европейци.


