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Curtea de Conturi Europeană își exprimă solidaritatea cu 
Ucraina 
Curtea de Conturi Europeană condamnă în mod ferm invadarea Ucrainei de către Rusia și 
a început să organizeze ajutor umanitar pentru victimele agresiunii Rusiei. „Întregul personal al 
instituției noastre susține cu tărie poporul ucrainean”, se arată într-o declarație publicată de 
Curte pe site-ul său și pe conturile sale de pe platformele de comunicare socială. „Europa 
traversează vremuri dificile în acest moment. Acum mai mult ca oricând, UE trebuie să dea 
dovadă de unitate.” 

Imediat după lansarea atacului Rusiei, președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-
Heiner Lehne, și-a exprimat solidaritatea, în numele instituției, într-o scrisoare adresată domnului 
Valerii Patskan, președintele Curții de Conturi din Ucraina, în care își exprimă „oroarea față de 
actul brutal de agresiune” și „tristețea profundă pentru suferința poporului ucrainean”. 

Curtea a solicitat comunității internaționale a instituțiilor supreme de audit să coordoneze 
o abordare comună în ceea ce privește sprijinirea colegilor ucraineni și apărarea valorilor 
independenței și democrației. Curtea este ferm convinsă că Curtea de Conturi a Federației Ruse 
ar trebui să renunțe la participarea sa la organizații internaționale precum Organizația 
Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) și Organizația Europeană a Instituțiilor 
Supreme de Audit (EUROSAI). De asemenea, Curtea face apel la Comitetul de contact al 
instituțiilor supreme de audit din Uniunea Europeană să adopte o poziție comună prin care să 
condamne invazia Rusiei și care să fie adresată întregii comunități INTOSAI. 

Pentru a demonstra lumii exterioare solidaritatea Curții cu poporul ucrainean, drapelul ucrainean 
este arborat la sediul Curții din Luxemburg. De asemenea, clădirile Curții vor fi luminate noaptea 
în culorile naționale ale Ucrainei, albastru și galben. 

Sprijinul oferit de instituție nu se oprește la simple gesturi. Personalul Curții oferă sprijin concret, 
printre altele, prin colectarea de fonduri în vederea donării acestora către o organizație 
umanitară, pentru a ajuta persoanele vulnerabile. Serviciul medical al Curții a organizat, de 
asemenea, o donație de bunuri de prim ajutor care urmează să fie trimise imediat în Ucraina. 
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