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Více než 2 000 představitelů regionálních a místních orgánů v Evropské unii z řad více než jednoho 
milionu starostů a zvolených místních a regionálních politiků se na summitu Evropského výboru 
regionů konaném ve dnech 3. a 4. března 2022 v Marseille 

rozhodlo jednohlasně vyjádřit svou podporu ukrajinskému lidu a vydat toto prohlášení:

Ostře odsuzujeme ničím nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi ruského 
prezidenta Putina vůči svobodné Ukrajině. Jde o zločin namířený proti ukrajinským občanům a 
proti svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Kromě toho je tento útok v rozporu s meziná-
rodním právem a naším světovým řádem založeným na pravidlech a ohrožuje celý systém 
zaručující bezpečnost a stabilitu v Evropě.

Ukrajinská města a regiony jsou našimi přímými partnery. My, starostové měst a představitelé 
regionů ze všech 27 členských států Evropské unie, jim opětovně vyjadřujeme plnou solidaritu. 
Jsme připraveni tlumočit vládám našich zemí i Radě Evropské unie jejich výzvu, aby vůči vládě 
Ruské federace přijaly co nejtvrdší sankce. 

Požadujeme, aby Evropská komise neprodleně aktivovala humanitární pomoc v rámci 
mechanismu civilní ochrany Unie za účelem okamžité pomoci ukrajinským občanům. Jsme 
připraveni na žádost starostů ukrajinských měst mobilizovat kapacity našich měst a regionů s 
cílem poskytnout Ukrajině humanitární pomoc. Vyzýváme místní a regionální orgány, aby 
pomohly ukrajinským občanům, kteří byli nuceni uprchnout ze svých domovů a směřují do 
evropských měst a regionů.

Požadujeme, aby se regionům EU hraničícím s Ukrajinou dostalo podpory ze strany EU, aby 
tamní úřady byly s to přijímat lidi na útěku z Ukrajiny a poskytovat jim pomoc. Těmto lidem by 
mělo být ve zrychleném mimořádném řízení přiznáno postavení uprchlíka v souladu s azylo-
vým právem EU.

Jedině dodržování zásad demokracie a právního státu může zajistit, že budou všichni Evropa-
né v budoucnu žít v míru a prosperitě. Je nutné dát Ukrajině jakožto svrchované zemi, jejím 
občanům, městům a regionům výraznější evropskou perspektivu, aby nedocházelo k pokusům 
o znovunastolení minulého totalitního režimu. Nikdo nesmí lidem bránit, aby si zvolili svobodu.

Obdivujeme sílu a statečnost ukrajinských občanů a vyjadřujeme jim plnou solidaritu. Vyzý-
váme všechny místní a regionální orgány v Evropské unii, aby v této těžké chvíli poskytly Ukraji-
ně pomoc.

Prezident Putin musí svou válku ukončit!

Svobodu pro Ukrajinu v Evropě! 
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Evropský výbor regionů je politickým shromážděním EU, které bylo zřízeno v roce 1994. Zasedá v něm 
329 regionálních a místních představitelů (jsou mezi nimi například nejvyšší představitelé regionů 

nebo starostové měst) ze všech 27 členských států EU, kteří zastupují více než 446 milionů Evropanů.


