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SMEunited: Συμπαραστεκόμαστε με όλη μας την καρδιά στους Ουκρανούς
Βρυξέλλες, 25/02/2022 – Η SMEunited καταδικάζει με τον εντονότερο δυνατό τρόπο την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη
συμπαράστασή μας στον ουκρανικό λαό αυτή τη στιγμή κινδύνου και λυπούμαστε βαθιά
για την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας στρατιωτικής επέμβασης. Η SMEunited
στέλνει μήνυμα στήριξης στην οργάνωση μέλος της, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ουκρανίας,
και σε όλους τους Ουκρανούς επιχειρηματίες και βιοτέχνες. Καλούμε την Ευρωπαϊκή
Ένωση να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, Ρωσία & Λευκορωσία.
Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αποδοκιμάζουν και καταδικάζουν έντονα την εισβολή στην Ουκρανία
από τη Ρωσία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Η απρόκλητη αυτή επίθεση στην
εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αποτελεί σαφή παραβίαση των διεθνών κανόνων, και
συνιστά πραγματική απειλή στην ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη και ευρύτερα.
Η SMEunited στηρίζει τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Οι συμφωνηθείσες κυρώσεις πρέπει
να τεθούν σε ισχύ άμεσα. Οι κυρώσεις αυτές έστειλαν μήνυμα στη ρωσική ηγεσία ότι η
διεθνής κοινότητα δεν θα ανεχτεί ρωσικές στρατιωτικές και επιθετικές επεμβάσεις στο
έδαφος άλλης χώρας.
Για τη στρατιωτική αυτή επίθεση στην Ουκρανία είναι υπεύθυνοι οι ηγέτες και ελίτ
της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Οι λαοί και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ευρέως
καταδικάζουν αυτές τις βάρβαρες επεμβάσεις. Συνεπώς, οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και οι
εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να εισηγηθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης για να
προστατεύσουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, και τους εργαζομένους της ΕΕ που
δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, Ρωσία, και Λευκορωσία.
Οι ΜΜΕ δεν αποδέχονται εξελίξεις που απειλούν τη δημοκρατία και τη λειτουργία
της ελεύθερης αγοράς. Γνωρίζουν ότι οι κυρώσεις θα επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα όλες τις
επιχειρήσεις και ότι έχουν κάποιο τίμημα. Αυτό που αναμένουν οι ΜΜΕ είναι γρήγορη και
σαφή καθοδήγηση σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις και μέτρα για να μετριαστεί ο
αντίκτυπος, όπου απαιτείται.
Από τη σύγκρουση αυτή φαίνεται ξανά η σημασία μιας ισχυρής και ενωμένης
Ευρώπης και πρέπει να βγουν τα απαραίτητα πολιτικά και οικονομικά συμπεράσματα για
τη μελλοντική της εξέλιξη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η SMEunited είναι η ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη με
περίπου 70 οργανώσεις-μέλη από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η
SMEunited εκπροσωπεί εθνικές διεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και
ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ, και συνεργαζόμενα μέλη.
Συνδυαστικά, εκπροσωπούμε πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις με
περίπου 55 εκατομμύρια εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη. Η SMEunited είναι
επίσης αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός
Εταίρος. Η SMEunited ήταν προηγουμένως γνωστή ως UEAPME.
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