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3.– 4. märtsil 2022 Marseille’s toimunud Euroopa Regioonide Komitee tippkohtumisel osalenud
rohkem kui 2000 Euroopa Liidu kohaliku ja piirkondliku omavalitsuste esindajat, kelle taga seisab
enam kui miljon linnapead ning kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud poliitilise liidrit,
toetavad üksmeelselt Ukraina rahvast ning leppisid kokku järgmises:
mõistame karmilt hukka Venemaa presidendi Putini provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni vaba Ukraina vastu. See on kuritegu Ukraina rahva, Ukraina iseseisvuse ja Ukraina
territoriaalse terviklikkuse vastu. Lisaks on kallaletung vastuolus rahvusvahelise õigusega, meie
reeglitel põhineva maailmakorraga ning ohustab kogu Euroopa julgeoleku- ja stabiilsussüsteemi;
Ukraina linnad ja piirkonnad on meie otsesed partnerid: meie, Euroopa Liidu 27 liikmesriiki
esindavad linnapead ja piirkondlikud juhid, kordame oma täielikku solidaarsust Ukrainaga.
Oleme valmis edastama oma valitsustele ja Euroopa Liidu Nõukogule oma Ukraina partnerite
üleskutse kehtestada Venemaa Föderatsiooni valitsuse suhtes võimalikult ranged sanktsioonid;
nõuame viivitamatut abi Ukraina kodanikele, käivitades kiiresti ELi kodanikukaitse mehhanismi, et Euroopa Komisjon saaks anda humanitaarabi. Oleme valmis koordineerima linnade ja
piirkondade võimalusi humanitaarabi toimetamiseks Ukrainasse, tulles vastu sealsete linnapeade palvetele. Julgustame kõigi Euroopa linnade ja piirkondade omavalitsusi ulatama abikäe
Ukraina elanikele, kes on sunnitud oma kodudest põgenema;
nõuame ELi toetuse eraldamist ELi ja Ukraina piirialadele, et aidata ametivõimudel vastu võtta
ja abistada Ukrainast saabuvaid pagulasi, kellele tuleks ELi varjupaigaõiguse alusel anda pagulasseisund kiirmenetluse korras;
leiame, et kõigi eurooplaste tulevik saab tugineda ainult demokraatiale ja õigusriigile kui
kahele rahu ja heaolu tugisambale. Ukrainale kui iseseisvale riigile, selle rahvale, linnadele ja
piirkondadele pakutavat Euroopa perspektiivi tuleb tugevdada, et takistada iga katset totalitaarse mineviku juurde tagasi pöördumiseks – mitte keegi ei tohi võtta inimestelt nende vabadust;
avaldame austust Ukraina rahva tugevusele ja julgusele ning oleme nendega täielikult
solidaarsed. Kutsume kõiki Euroopa Liidu kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles toetama
Ukrainat praegusel raskel ajal.
President Putin peab oma sõja lõpetama!
Elagu vaba Ukraina Euroopas!

ET

1994. aastal loodud Euroopa Regioonide Komitee on ELi poliitiline kogu, kuhu kuulub
329 kohalikku ja piirkondlikku esindajat kõigist 27 liikmesriigist, näiteks piirkondlike
valitsuste juhid ja linnapead, esindades rohkem kui 446 miljonit eurooplast.
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