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De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în jur de trei milioane și jumătate de persoane,
majoritatea femei și copii, au intrat în spațiul Uniunii Europene, doar în primele 4 săptămâni.
Acest comunicat se axează pe acțiunile interne ale UE de ajutorare a persoanelor care fug din
Ucraina. Acțiunile sunt întreprinse de statele membre UE prin eforturi considerabile din parte
autorităților naționale și locale, ONG-urilor, asociațiilor civile și din partea mediului de afaceri.
Pentru prima dată s-a activat Directiva pentru Protecția Temporară (Decizia Consiliului UE de
Implementare 2022/382) care stabilește existența unei mase mari de oameni dislocate din Ucraina.
Directiva stabilește ca persoanele de orice naționalitate dislocate din Ucraina să primească rapid și
eficient asistență, un statut legal clar și acces la cazare, la școlarizare, la sistemul medical și la
posibilitatea de angajare.
Se estimează că jumătate dintre cei sosiți din Ucraina sunt copii singuri care vor avea nevoie de
protecție specială, de îngrijire, de suport psiho-social și de protecție în fața potențialelor riscuri de
abuz și/sau trafic de persoane.
Dată fiind necesitatea foarte mare de ajutorare, toate sectoarele societății sunt angajate în
furnizarea accesului la drepturile de protecție temporară, cazare, educație, îngrijire medicală și accesul
la servicii.
Suportul pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina necesită umanitate și
flexibilitate și reprezintă o provocare majoră pentru organizarea și coordonarea atât din partea UE, cât
și din partea autorităților ucrainene și partenerilor internaționali.
Prin urmare Comisia va mobiliza rețelele cheie pentru a sprijini statele membre prin Platforma de
Solidaritate pentru a folosi resursele și experiența UE la potențialul maxim. De asemenea va ajuta
statele membre să folosească cu rapiditate și flexibilitate fondurile UE și va pune în acțiune structurile
dedicate pentru ca statele membre să poată folosi cât mai rapid, cele mai bune instrumente.
1. Oferirea siguranței în Europa
Ucrainenii au fost nevoiți să își părăsească rapid țara împotriva voinței lor, mulți dintre ei speră
să se întoarcă în cele din urmă acasă, însă rămâne foarte incert cât de curând va fi posibil acest lucru.
Prin urmare suportul trebuie acordat imediat și trebuie luată în considerare posibilitatea unei șederi
prelungite. Acest lucru se reflectă prin proiectarea Directivei de Protecție Temporară care prevede
inițial protecția pentru un an și care poate fi automat reînnoită de doua ori pentru șase luni.
Planul de Acțiune pentru Integrare și Includere 2021-2027 oferă un cadru puternic care ghidează
munca de ajutorare pentru susținerea persoanelor care au părăsit Ucraina. Comisia a mobilizat
Erasmus+, Corpurile de Solidaritate Europeană și comunitățile culturale pentru a-și adapta activitățile
pentru preluarea celor care sosesc.
Noii sosiți și comunitățile locale trebuie să primească asistență dedicată cât mai devreme posibil,
fapt care deja a fost dovedit de vecinii apropiați ai Ucrainei: Polonia, România, Ungaria și Slovacia.
Un factor cheie pentru refugiații ucraineni va fi informarea lor despre drepturile pe care le pot
avea și prin urmare informațiile oferite la granițe sunt deja foarte valoroase. De asemenea, a fost
creată o pagină web de suport pentru informarea acestora despre drepturile pe care le au în UE, iar
prin intermediul centrelor de primire sunt ajutați pentru a depăși barierele lingvistice.

Un alt aspect important pentru asimilarea unei vieți normale este legat de accesul la conturile
bancare în UE pentru a primi ajutoare sociale, salarii sau pentru a putea efectua plăți.
UE intenționează să asigure securitatea refugiaților mai ales pentru că o mare parte dintre aceștia
sunt femei, copii și bătrâni.
2. Protecție specială pentru copii
Deoarece copii reprezintă jumătate din populația care a părăsit Ucraina din cauza invaziei Rusiei,
pentru UE este o prioritate să se asigure că acești copii sunt bine îngrijiți. Acest lucru va necesita un
efort particular – începând din primul moment cu identificarea și înregistrarea lor. Toate serviciile
publice, la fel ca și societatea civilă, vor trebui să conlucreze pentru a se asigura că drepturile și
interesele lor sunt protejate. Fondurile UE sunt disponibile pentru a facilita includerea socială,
plasamentul în vederea îngrijirii și consilierii psihologice, cât și pentru asigurarea educației.
Fiecare copil refugiat din Ucraina a suferit traumele războiului și consecințele lui. De aceea
fiecărui copil trebuie să i se garanteze accesul la drepturile lui, fără discriminare, incluzând suportul
psihologic, educațional și pe cel de sănătate stabilite prin Comunicatul Operațional de Implementare a
protecției temporare.
Birourile naționale pentru copii și serviciile de protecție a copilului din statele membre au un rol
cheie pentru a asigura sprijinul adecvat și protecția tuturor copiilor care sosesc din Ucraina.
Organizațiile de tineret pot juca, de asemenea, un rol cheie în furnizarea de ajutor concret și sprijin
psihologic copiilor care sosesc din Ucraina. Activitățile culturale și sportive pot fi, de asemenea,
importante pentru a face față traumei psihologice și pentru a favoriza integrarea.
Strategia UE privind drepturile copilului oferă un cadru cuprinzător de acțiuni pentru a se asigura
că nevoile copiilor sunt pe deplin luate în considerare.
În cazul copiilor separați (cei care sosesc cu adulți, alții decât îngrijitorul lor obișnuit),
autoritățile naționale ar trebui să verifice documentele relevante pentru a confirma identitatea
copilului și consimțământul părinților. Programele de urmărire a familiei ar trebui aibă în vedere
reunirea minorilor neînsoțiți cu membrii familiei din alte părți ale UE. Acest lucru poate dura timp și
necesită o precauție suplimentară în determinarea soluțiilor pe termen lung pentru acești copii.
Comisia va colabora cu organizațiile internaționale și statele membre pentru a reuni familiile
despărțite de război.
Având în vedere vulnerabilitatea și nevoile lor specifice, copiii din instituțiile din Ucraina, cum
ar fi orfelinatele sau alte adăposturi, în special cei cu dizabilități, au nevoie de trimitere imediată la
autoritățile de protecție a copilului.
Statele membre sunt încurajate să fie deosebit de vigilente cu privire la copiii expuși riscului de
trafic sau răpire. Linia de asistență pentru copii 116000 la nivelul UE pentru copiii dispăruți ar trebui
să fie promovată pe scară largă.
Pe lângă orientările generale privind transferurile beneficiarilor de protecție temporară, Comisia
pregătește proceduri operaționale standard dedicate pentru transferurile minorilor neînsoțiți.
3. Accesul la educație
Cu o pondere foarte mare de copii printre cei care fug din Ucraina, sistemele de învățământ se
confruntă cu o uriașă provocare logistică și, de asemenea, cu o responsabilitate socială majoră.
Revenirea rapidă a copiilor la educația sau școlarizarea timpurie va fi un factor major în revenirea la
stabilitate, ajutând la atenuarea stresului psihologic. Școlile, instituțiile de educație și formare
profesională și instituțiile de educație timpurie pot contribui la conectarea copiilor și tinerilor
strămutați, cu servicii sociale și de sănătate, inclusiv sprijin psiho-social, și pot crea un sentiment de
comunitate. Numărul copiilor cu dreptul de a merge la școală se ridică la milioane, cerând creșteri
majore atât la nivelul infrastructurii, cât și al personalului, în țările unde aceștia au fost strămutați.
Acest lucru va necesita o abordare Team Europe, cu fonduri UE sprijinind statele membre la nivel
național și local și valorificând sprijinul existent.

Este posibil ca numărul de copii să fie diferit în unele regiuni față de altele. La început, aceștia
vor fi preponderent în țările care se învecinează cu Ucraina și aceste state membre au nevoie de ajutor
imediat, dar în curând alte destinații din Europa ar putea găzdui grupuri mai mari de copii și vor avea
nevoie de sprijin direcționat. Prioritatea imediată este de a oferi acestor copii un loc în care să se simtă
în siguranță și să aibă acces la educație, urmată de abordarea barierelor lingvistice și a traumei
psihologice. Situații locale diferite vor necesita combinații diferite de integrare directă în sistemul de
învățământ local și clase temporare de primire pentru a se pregăti mai întâi pentru integrarea în
sistemul de învățământ de masă.
Mulți copii vor fi lipsiți de educația formală pentru o perioadă și vor avea nevoie de ajutor
special pentru a se recupera, iar alții vor avea nevoi speciale. Centrele de educație non-formală pot
juca un rol important pentru copiii aflați în această situație. Accesul la activități extra curriculare, cum
ar fi activități sportive și culturale, este de asemenea important, alături de îngrijirea psiho-socială și
cursurile de limbi străine. Sprijinul suplimentar, inclusiv recrutarea de profesori vorbitori de
ucraineană, ar contribui la integrare și ar permite depășirea barierelor lingvistice.
Statele membre analizează cum să adapteze rapid normele juridice și administrative pentru a
asigura accesul la sistemele școlare și pentru a mobiliza profesori suplimentari, inclusiv prin
recunoașterea calificărilor educaționale dobândite în Ucraina. Acest lucru va include, de asemenea,
analizarea posibilelor bariere financiare în calea educației.
Fondurile politicii de coeziune a UE pot ajuta la finanțarea unei game largi de activități pentru a
sprijini integrarea în educație. Erasmus+ poate sprijini personalul să lucreze temporar acolo unde
există acumulări mari de persoane strămutate, iar Comisia va sprijini eforturile de a găsi personal
adecvat și expertiză prin intermediul agențiilor naționale Erasmus+.
Deși va fi o prioritate ajutarea copiilor să învețe limba țării gazdă pentru a intra în școala
generală, ei vor trebui de asemenea, să continue să-și dezvolte competențe în limba maternă și cel
puțin pentru o perioadă de tranziție, vor avea nevoie de materiale școlare în ucraineană. În cooperare
cu autoritățile ucrainene, Oficiul pentru Publicații al UE este pregătit să imprime manuale școlare în
ucraineană pentru elevii care se află în prezent în UE. Materialele de învățare și cursurile de limbi
străine, pentru care Comisia poate obține drepturile, pot fi publicate și electronic pe School Education
Gateway, o platformă publică care oferă informații gratuite și materiale de dezvoltare profesională
profesorilor și altor părți interesate din domeniul educației.
O altă inițiativă va permite colaborarea cu furnizorii de tehnologie educațională din UE, pe baza
activității desfășurate de guvernul ucrainean, statelor membre și altor surse recunoscute, pentru a oferi
conținut educațional digital orientat pe platforme locale scalabile.
Pe lângă sprijinul pentru învățământul primar și gimnazial, instituțiile de învățământ superior se
gândesc la modul în care să primească și să integreze în campusurile lor, studenții și personalul
academic care fug din Ucraina. Este nevoie de flexibilitate pentru a facilita accesul la cursuri și pentru
a oferi oportunități studenților care beneficiază de protecție temporară și trebuie să își continue
studiile. Acest lucru va necesita o analiză rapidă a modului de recunoaștere și luare în considerare a
creditelor și calificărilor de învățământ superior obținute în Ucraina.
4. Accesul la sănătate
Mulți dintre cei care fug din calea războiului sosesc în Europa cu o stare de sănătate precară
(răniți, sub diverse tratamente, femei gravide, copii cu necesități nutriționale specifice, de exemplu:
sugari).
Prioritatea imediată o reprezintă îngrijirea celor care au nevoie urgentă de tratament și îngrijire
spitalicească specializată, fie că este vorba de îngrijire de urgență sau de tratament pentru boli cronice.
Comisia a instituit un mecanism de solidaritate pentru transferurile medicale în interiorul UE din
statele membre care se învecinează cu Ucraina, unde sistemele de sănătate sunt supuse unei presiuni
deosebite.
Comisia invită statele membre să utilizeze pe deplin noile proceduri operaționale standard pentru
transferurile medicale folosind sistemul de răspuns de avertizare timpurie în cadrul mecanismului.

Acestea permit statelor membre să solicite sprijin pentru transferul eficient și sigur al dosarelor de
sănătate ale pacienților și să sublinieze componentele cheie care trebuie abordate – cum ar fi
afecțiunea, nevoia de tratament și situația familială. Materialele medicale reprezintă o parte cheie a
activității Mecanismului de protecție civilă al Uniunii pentru sprijinirea statelor membre.
Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor monitorizează permanent situația
sănătății, inclusiv riscul de boli infecțioase din cauza situației umanitare. Acesta oferă îndrumări
practice de sănătate publică și sprijin pe teren pentru țările care se confruntă cu un aflux mare de
persoane strămutate. Acest lucru se bazează pe instituirea de către statele membre a unor sisteme de
supraveghere puternice, precum și pe solicitarea sprijinului necesar pe teren pentru a ajuta la
abordarea focarelor de boli și la creșterea gradului de vaccinare.
Acoperirea vaccinării în Ucraina este scăzută în comparație cu UE, în special pentru tuberculoză,
poliomielita, rujeolă și COVID-19. Vaccinarea standard a copiilor ar trebui să fie considerată o
prioritate, iar campaniile de vaccinare dedicate ar ajuta profesioniștii din domeniul sănătății să
implementeze acest lucru. Autoritatea de pregătire și răspuns în situații de urgență a Comisiei sprijină
achiziționarea și furnizarea de vaccinuri, ținând cont de faptul că vaccinurile pentru copii necesită mai
multe doze pentru o protecție completă, eșalonate pe mai multe luni.
Comisia va consolida acțiunile specifice privind sănătatea mintală și sprijinul pentru traume
pentru cei care fug de război, colaborând cu ONG-urile și societatea civilă. Aceasta va include
sprijinirea unei creșteri a capacității desfășurate pe teren pentru a oferi sprijin pentru criza de sănătate
mintală și înființarea unei rețele de profesioniști din domeniul sănătății mintale vorbitori de
ucraineană în UE. O inițiativă din cadrul programului EU4Health va colecta și implementa cele mai
bune practici privind sănătatea mintală și bunăstarea, acordând o atenție deosebită traumelor pe care
le-au experimentat.
Platforma UE pentru politici în domeniul sănătății a înființat o rețea dedicată pentru a împărtăși
informații și a coordona noi inițiative privind problemele de sănătate publică.
5. Accesul la locuri de munca
Accesul pe piața muncii este un aspect cheie al drepturilor oferite celor care beneficiază de
protecție temporară a UE. Angajarea timpurie poate avea un impact mare asupra vieții noilor sosiți,
permițându-le să fie independenți din punct de vedere economic și să se integreze în comunitatea
locală, reducând în același timp povara economică în comunitățile gazdă. Importanța accesului pe
piața muncii a fost subliniată într-o declarație comună a miniștrilor Afacerilor Sociale din Republica
Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. În declarația lor, aceștia subliniază, de
asemenea, necesitatea sprijinului UE.
Sprijinul noilor sosiți să dobândească competențele necesare pentru a intra pe piața muncii din
UE este o sarcină cheie a finanțării politicii de coeziune a UE și a noului program de acțiune de
coeziune pentru refugiați în Europa, precum și a Fondului pentru azil, migrație și integrare. Aceasta ar
putea include ajutor pentru pregătire pentru angajare sau antreprenoriat, prin cursuri de limbi străine,
consiliere, formare de bază sau sprijin pentru afaceri, statele membre având flexibilitatea de a adapta
sprijinul la nevoile lor. Competențele lingvistice și digitale de bază pot fi, de asemenea, dezvoltate
folosind rețele din cadrul Pactului pentru competențe pentru a conecta autoritățile regionale,
organizațiile educaționale și ONG-urile implicate în sprijinirea persoanelor care au fugit din Ucraina.
Angajatorii și instituțiile de formare trebuie să poată înțelege abilitățile celor care sosesc din
Ucraina. Comisia elaborează noi orientări pentru a facilita recunoașterea calificărilor profesionale
obținute în Ucraina și va continua colaborarea cu Fundația Europeană de Formare pentru a compara
Cadrul European al Calificărilor și Cadrul Național Ucrainean al Calificărilor. În plus, Comisia
explorează potențialul Acreditărilor digitale europene de învățare pentru a elibera diplome în format
digital pentru cei care nu dețin documentele necesare. Fundația Europeană de Formare a realizat un
site de resurse pentru a-i ajuta atât pe ucrainenii care caută asistență pentru a-și recunoaște calificările,
cât și pe cei care au nevoie de ajutor în interpretarea lor.

Printre drepturile oferite de Directiva privind protecția temporară se numără dreptul la
oportunități educaționale pentru adulți și la formare profesională. Sprijinul pentru cei care sosesc din
Ucraina în ceea ce privește recalificarea poate contribui, de asemenea, la satisfacerea nevoilor de pe
piața muncii a UE și a deficitelor de competențe. Autoritatea Europeană a Muncii a identificat 28 de
ocupații, reprezentând 14% din locurile de muncă din UE, care se confruntă cu penurie. Cedefop,
agenția UE pentru educație și formare profesională, analizează milioane de locuri de muncă vacante
din Europa pentru a examina ce competențe sunt necesare și unde. Serviciile publice de ocupare a
forței de muncă vor juca un rol-cheie în politicile active ale pieței muncii, pentru a utiliza
competențele noilor sosiți. Comisia a solicitat tuturor serviciilor publice de ocupare a forței de muncă
să colecteze informații cu privire la măsurile în vigoare și va continua cu orientări dedicate privind
integrarea lucrătorilor din Ucraina pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale.
Comisia va colabora cu partenerii sociali pentru a informa beneficiarii protecției și sectorul privat
cu privire la drepturile în cadrul protecției temporare și programele instituite pentru a se potrivi
ofertelor de locuri de muncă și profilurilor de competențe. Alți multiplicatori cheie includ Rețeaua
Europeană de Integrare și Parteneriatul European pentru Integrare. Comisia va consolida parteneriatul
și va acoperi integrarea pe piața muncii a persoanelor care fug din Ucraina. Toate aceste rețele ar
putea contribui la dezvoltarea programelor de mentorat alături de societatea civilă, bazându-se pe
cooperarea existentă cu diaspora ucraineană.
6. Accesul la cazare
Directiva privind protecția temporară oferă dreptul la o cazare adecvată, care să răspundă
nevoilor particulare ale celor care sosesc, sau mijloacele de a obține o locuință.
Pentru a răspunde nevoilor imediate ale celor care sosesc, mii de persoane private oferă deja
locuințe și asistență, completând capacitatea oficială de primire a statelor membre.
Această generozitate demonstrează solidaritatea de care Europa a dat dovadă în confruntarea cu
această situație fără precedent. O nouă inițiativă „case sigure” va sprijini europenii care își pun casele
la dispoziție prin adoptarea inițiativelor deja luate de unele state membre, actori regionali și locali,
maximizând utilizarea fondurilor UE existente în acest scop și mobilizând fonduri specifice și resurse
online pe măsură ce apar nevoile. De asemenea, va sprijini parteneriate noi și inovatoare la nivel local
național și UE și va valorifica experiența programelor de sponsorizare comunitară.
Statele membre sunt încurajate să se coordoneze, prin intermediul Platformei de solidaritate, cu
privire la facilitarea circulației ulterioare a persoanelor care fug de războiul împotriva Ucrainei, prin
stabilirea de legături de transport între principalele lor puncte de sosire, tranzit și destinație. Acest
lucru ar trebui să ia în considerare capacitățile de primire din statele membre.
Fondul European de Dezvoltare Regională ajută la asigurarea de locuințe sociale pentru familii și
persoane din comunitate, iar Fondul poate acoperi inclusiv renovarea locuințelor. În plus, ar putea fi
prevăzută o chirie de bază pentru cazare. Fondul Social European poate sprijini serviciile și cazarea la
nivel comunitar, în special pentru cei cu nevoi speciale, dizabilități, copii și persoane în vârstă.
În orice caz ar putea fi necesare oricând mai multe opțiuni rapide pentru cazare și statele membre
vor trebui să adopte politici noi de găzduire în funcție de necesitățile care vor apărea.
7. Solidaritate în acțiuni
Sosirea în UE a unui număr foarte mare de persoane care fug de război este o provocare care este
întâmpinată de Uniune în ansamblu, bazându-se pe eforturile extraordinare demonstrate în primul
rând în Polonia, România, Ungaria și Slovacia. Autoritățile publice, societatea civilă și persoanele
private dau dovadă de angajament foarte mare pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.
Platforma de solidaritate, care reunește statele membre, Comisia și agențiile UE, colectează și
examinează nevoile identificate de statele membre și coordonează urmărirea operațională. Printr-un
schimb regulat de informații, platforma va oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a capacităților
de primire din statele implicate. Se acordă o atenție deosebită nevoilor celor mai vulnerabili, în special
copiilor.

Comisia analizează modul în care donațiile provenite de la companiile private ar putea fi
adăugate la efortul comun. Mulți operatori de transport au oferit în mod spontan sprijin în transportul
celor care fug din Ucraina, prin organizarea de trenuri umanitare și furnizarea de bilete gratuite.
În plus, sosirea a milioane de oameni care fug de războiul împotriva Ucrainei nu este o chestiune
exclusivă a UE. Partenerii din întreaga lume au condamnat agresiunea Rusiei și doresc sa îi ajute pe
cei care și-au pierdut casele și mijloacele de trai.
De asemenea, continuă sprijinul acordat pentru repatrierea cetățenilor țărilor terțe care au fost
prinși de războiul în Ucraina. Multe țări terțe au făcut demersurile ca cetățenii lor să fie repatriați fie
direct, fie cu asistența UE. Comisia lucrează cu Organizația Internațională pentru Migrație la o
facilitate care să sprijine țările Parteneriatului Estic, cum ar fi Moldova, să repatrieze cetățenii țărilor
terțe care fug de război.
8. Soluții rapide și flexibile pentru finanțarea solidarității
Comisia a luat măsuri imediate pentru a ajuta la mobilizarea sprijinului financiar pentru statele
membre care îi găzduiesc pe cei care fug de războiul împotriva Ucrainei. Acestea includ investiții în
infrastructură, echipamente, servicii, educație, angajare, locuințe, sănătate, îngrijire a copiilor.
Acțiunea de coeziune pentru refugiați în Europa facilitează utilizarea flexibilă a finanțării încă
disponibile din programele 2014-2020. Aceasta va permite o utilizare mai flexibilă și interschimbabilă
a Fondului european de dezvoltare regională și a Fondului social european. Toate cheltuielile aferente
celor care fug de război vor fi eligibile retrospectiv, datând de la invazia rusă a Ucrainei din 24
februarie 2022. Rata excepțională de cofinanțare de 100% aplicată ca răspuns la pandemie este
prelungită cu un an, ceea ce va ușura povara asupra bugetelor naționale, regionale și locale, eliberând
fonduri pentru satisfacerea nevoilor operaționale.
Modificările la fondurile pentru Afaceri Interne vor debloca accesul la sumele necheltuite
anterior alocate unor scopuri specifice în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare, oferind
statelor membre flexibilitatea de a utiliza aceste resurse pentru a răspunde noilor nevoi.
Pentru a sprijini statele membre, și în special pe cele mai apropiate de granița UE cu Ucraina, vor
fi puse la dispoziție plăți de pre-finanțare de 3,4 miliarde euro în cadrul REACT-EU pentru a accelera
accesul la fonduri. De asemenea o finanțare semnificativă este disponibilă și în cadrul financiar 20212027, atât din fondurile pentru afaceri interne, cât și din fondurile politicii de coeziune.
Instrumentul de asistență tehnică oferă sprijin personalizat pentru a ajuta statele membre să își
dezvolte capacitatea instituțională și poate fi utilizat pentru a ajuta statele membre să abordeze noile
circumstanțe. Comisia a lansat un apel dedicat ca răspuns la nevoile emergente ale statelor membre în
contextul războiului. Activitățile din cadrul proiectelor aflate în derulare privind integrarea
imigranților și Garanția pentru copii pot fi adaptate rapid la noile nevoi rezultate în urma războiului
din Ucraina.
9. Concluzii
Primirea a milioane de oameni în urma agresiunii ruse din Ucraina a văzut și va necesita în
continuare un răspuns fără precedent din partea UE în ceea ce privește solidaritatea, coordonarea și
sprijinul reciproc. Această comunicare pune în evidență modul în care Comisia valorifică fiecare
instrument disponibil – în ceea ce privește coordonarea, organizarea și finanțarea – pentru a sprijini
activitatea în curs de desfășurare din statele membre.
Comisia este în contact zilnic cu statele membre și cu părțile interesate, cum ar fi ONG-urile și
actorii societății civile. Statele membre au nevoie de răspunsuri rapide cu privire la modul de răspuns
la noile provocări și la noile responsabilități pe care le au în temeiul Directivei privind protecția
temporară. UE și statele sale membre au resursele, cunoștințele și expertiza pentru a face față
provocărilor viitoare.
În timp ce acum se pune accentul pe abordarea nevoilor imediate și pe termen mediu, situația
actuală servește ca o reamintire a necesității de a pune în aplicare un sistem cuprinzător de gestionare
a migrației și a azilului.

