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UE este unită în sprijinul său de neclintit acordat Ucrainei în fața invaziei 
neprovocate și nejustificate a Rusiei și a războiului crud și nemilos. UE și-a 
intensificat sprijinul politic, umanitar, financiar și militar acordat Ucrainei și impune 
sancțiuni masive împotriva Kremlinului pentru a-i paraliza mașina de război. 

De la începutul invaziei, UE a mobilizat peste 4 miliarde de euro în asistență 
macro-financiară, sprijin bugetar, asistență de urgență, răspuns la criză și 
ajutor umanitar pentru a sprijini Ucraina. De asemenea, au fost puse la dispoziție, 
2 miliarde de euro în asistență militară în cadrul Facilității Europene pentru 
Pace pentru a sprijini forțele armate ucrainene în apărarea populației și a integrității 
teritoriale. 

UE și statele sale membre vor conlucra cu instituțiile financiare internaționale și 
europene, cu organizațiile internaționale, precum și cu partenerii care împărtășesc 
aceeași viziune, pentru a continua să ofere sprijin pentru a ajuta Ucraina să facă față 
nevoilor urgente de finanțare și să mențină serviciile de bază, iar odată cu revenirea 
păcii să reconstruiască o Ucraină liberă și democratică. 

Ajutor continuu și sprijin viitor pentru 
reconstrucție
Comisia a propus o nouă asistență macro-financiară (AMF) excepțională de 
până la 9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi în 2022. Aceasta va 
să fi completată de sprijin din partea altor parteneri internaționali bilaterali și 
multilaterali. La 1 iulie, Comisia a adoptat o propunere de a pune la dispoziție 
primul miliard din această AMF excepțională. 

Odată cu revenirea păcii, UE și statele sale membre sunt pregătite să sprijine 
reconstrucția unei Ucraine democratice ca parte a unui efort internațional mai 
amplu, în coordonare cu țările partenere, organizațiile internaționale și instituțiile 
financiare. 
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Platforma de Reconstrucție a Ucrainei 

Condusă în comun de Ucraina și Comisia Europeană 

Include statele membre ale UE, alți parteneri bilaterali și multilaterali și instituții 
internaționale; Parlamentul ucrainean și Parlamentul European în calitate de observatori.

Coordonează punerea în aplicare a Planului Strategic de Reconstrucție “RebuildUkraine”  
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Facilitatea de Reconstrucție a Ucrainei 
Pentru a sprijini reconstrucția, se propune o Facilitate de Reconstrucție a Ucrainei, cu un buget provenit 
din contribuțiile UE și ale statelor membre. Acesta va combina granturi și împrumuturi. Investițiile vor merge 
mână în mână cu reformele, în conformitate cu parcursul european al Ucrainei. Atenție deosebită va fi acordată 
statului de drept și luptei împotriva corupției. Reconstrucția unei Ucraine libere și democratice va necesita 
sute de miliarde de euro. Ucraina va fi deținătorul efectiv al reconstrucției. Sunt prevăzuți patru piloni majori ai 
reconstrucției: 

Restabilirea infrastructurii, a serviciilor de sănătate, a locuințelor, a școlilor, precum și a      
rezilienței digitale și energetice, în conformitate cu politicile și standardele europene. 

Continuarea modernizării statului și a instituțiilor sale pentru a asigura buna guvernanță și 
respectarea statului de drept, prin furnizarea de capacități administrative și sprijin tehnic, 
inclusiv la nivel regional și local. 

Implementarea reformelor structurale pentru aprofundarea integrării economice și sociale a 
Ucrainei și a populației sale în UE, în conformitate cu parcursul său european.  

Sprijinirea redresării economice durabile și favorabile incluziunii în Ucraina prin promovarea 
competitivității, a comerțului și a sectorului privat, contribuind în același timp la tranziția 
ecologică și digitală în Ucraina. 
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Au fost 10,1 miliarde de euro din donații în sprijinul populației ucrainene, 
atât a celor strămutați, cât și a celor forțați să părăsească țara, în cadrul evenimentului 
Stand up for Ukraine din 9 aprilie, organizat de Comisia Europeană și Canada, în 
parteneriat cu organizația internațională de advocacy Global Citizen.

Această sumă include 1 miliard de euro promis de Comisia Europeană, din care 600 
de milioane de euro vor sprijini persoanele strămutate în interiorul Ucrainei și 400 de 
milioane de euro pentru refugiații ucraineni din statele membre din prima linie.

În plus, la 5 mai, Comisia a anunțat un nou pachet de ajutor în valoare de 200 de 
milioane de euro pentru a sprijini persoanele strămutate în Ucraina, în contextul 
Conferinței internaționale la nivel înalt a donatorilor, convocată în comun de Polonia și 
Suedia. 

UE a mobilizat până în prezent 
fonduri semnificative pentru a 
sprijini Ucraina împotriva războiului 
de agresiune al Rusiei  

UE a pus la dispoziția Ucrainei pachetul 
de asistență financiară de urgență 
anunțat de președinta von der Leyen la 
sfârșitul lunii ianuarie, pentru a sprijini 
funcționarea guvernului ucrainean prin 
furnizarea de injecții de numerar pentru 
cheltuieli de bază. 

1,2 miliarde de euro  
de asistență macro-financiară 
debursate integral. 

120 milioane de euro   
în sprijin bugetar pentru consolidarea 
eforturilor de consolidare a statului și de 
reziliență ale Ucrainei, debursate la 8 aprilie. 

 
Comisia a alocat 335 de milioane 
de euro pentru programele de 
ajutor umanitar din Ucraina, care 
urmează să fie puse în aplicare de 
partenerii umanitari de pe teren. 
În plus, aproape 45 000 de tone de 
asistență în natură, în valoare de 
400 de milioane de euro, au fost 
livrate Ucrainei de către statele 
membre ale UE și partenerii terți 
prin intermediul Mecanismului de 
Protecție Civilă al UE.

335  
milioane 
de euro 
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Comisia a propus suspendarea, pe o perioadă de un an, a 
taxelor de import pentru toate exporturile ucrainene către UE, 
precum și crearea unor “coridoare de solidaritate” pentru a 
ajuta Ucraina să își exporte cerealele și să importe bunurile 
necesare, cum ar fi furajele și îngrășămintele. 
UE reorientează programele și proiectele în curs de 
desfășurare, în valoare de până la 200 de milioane de euro, 
pentru a răspunde cât mai bine nevoilor urgente din teren.

Aceasta include: 
Până la 

6,6 milioane de euro  
pentru a sprijini sectorul agricol în contextul 
actual de creștere a prețurilor la alimente din 
cauza perturbărilor de pe piață provocate de 
invazia Rusiei în Ucraina, unul dintre principalii 
exportatori de grâu către numeroase țări din 
întreaga lume. 

Alte

15 milioane de euro  
vor fi puse la dispoziție pentru 
alimente, apă, produse de primă 
necesitate, generatoare de 
electricitate prin intermediul unor 
granturi directe pentru ONG-urile din 
Ucraina. 
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Pachetul de sprijin de urgență adoptat în 
aprilie 2022, care se va concentra pe soluții de 
locuințe și măsuri de integrare a persoanelor 
strămutate în interiorul țării, sprijin pentru 
comunitățile gazdă, reabilitarea unor 
infrastructuri critice, securitatea cibernetică și 
mass-media. 

330  
milioane 
de euro 
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Cu referire la asistența militară în cadrul 
Facilității Europene pentru Pace, mobilizarea 
a 2 miliarde de euro propusă de Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele Borrell este 
în plină desfășurare, pentru a ajuta forțele 
armate ale Ucrainei să își apere populația și 
integritatea teritorială. 
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UE va continua să sprijine Ucraina în 
sectorul energetic, asigurând fluxurile 
inverse de gaze către această țară. De 
asemenea, Ucraina va putea beneficia 
de achizițiile comune de gaze, GNL și 
hidrogen din partea UE. 

UE își sporește sprijinul imediat pentru consolidarea rezilienței cibernetice a Ucrainei  cu 10 milioane de 
euro pentru echipamente, software și alte tipuri de sprijin conex și alte 15 milioane de euro din pachetul de 
sprijin de urgență. 

Finanțarea de urgență a instituțiilor media și a jurnaliștilor este oferită fie direct instituțiilor, fie prin intermediul 
rețelelor noastre din teren, al organizațiilor societății civile și al partenerilor de încredere, cum ar fi European 
Endowment for Democracy (EED), inclusiv pentru sprijin psihologic, căști și alte echipamente de protecție, 
precum și pentru salarii. Un sprijin în valoare de 7 milioane de euro a fost deja acordat. Adițional, cel puțin
15 milioane de euro vor fi puse la dispoziție din pachetul de sprijin de urgență. 

În sectorul energetic, rețeaua electrică a Ucrainei a fost sincronizată cu cea a 
UE. 


