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Dopad války Ruska proti Ukrajině vytváří tlak na 
nejvýchodnější regiony EU, avšak v celé Unii panuje solidarita
Dopad války Ruska proti Ukrajině má mnoho podob a vyžaduje komplexní řešení. Místní a regionální 
orgány projevily solidaritu, jelikož přijaly nejvyšší podíl uprchlíků. Ukázaly také, jak jsou odolné, protože 
upravily spotřebu energie a poskytly podporu občanům a malým a středním podnikům.

Válka Ruska proti Ukrajině má dopad na místní a regionální úroveň v celé EU, přičemž mezi východními 
a  západními regiony panuje zřetelný rozdíl. Téměř všechny regiony v  zemích, které tvoří východní 
hranici EU, počínaje Finskem na severu až po Řecko na jihu, vnímají dopady války velmi intenzivně. 
Totéž platí i pro Česko. Regiony, které tyto dopady vnímají o něco mírněji, se nacházejí hlavně na březích 
Středozemního moře. Patří sem Kypr, většina Itálie, velká část Španělska a Portugalska, ale i Německo.

Pokud jde o budoucnost, Evropský výbor regionů zahájil činnost Evropské aliance měst a regionů pro 
obnovu Ukrajiny, která bude stavět na dosavadních zkušenostech načerpaných při navazování 
vzájemných partnerství mezi unijními a ukrajinskými regiony a městy.

V členských státech a  regionech, 
které leží k Ukrajině nejblíže, dojde 
v  důsledku války k  největšímu 
poklesu hrubého domácího 
produktu (HDP), ačkoli z  údajů 
rovněž vyplývá, že v  Irsku 
a  v  regionech střední Evropy 
tomu bude podobně. Tytéž 
regiony sousedící s  Ukrajinou 
budou rovněž nejvíce zasaženy 
inflací, stejně jako Španělsko 
a  Portugalsko (včetně jejich 
nejodlehlejších území).

Kapitola 1

Míra vnímavosti regionů 
vůči válce na Ukrajině 

Zdroj: Böhme, K., Mäder Furtado, M., 
Toptsidou, M., Hans, S., Münch, A., 
Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 
C., Valenza, A., Iacobucci, E., Iacob, 

A., The state of the regions, cities 
and villages in the areas of socio-
economic policies (Stav regionů, 
měst a vesnic v oblasti sociálně-

ekonomických politik), červen 2022.

Důsledky ukrajinského 
konfliktu

Zdroj: Llano, C., European Recovery 
with our neighbourhoods in arms 
(Oživení Evropy s našimi sousedy 

ve zbrani), seminář sítě ESPON 
– Stronger together: recovering 

through crises (Společně jsme 
silnější – oživení během krizí), Lille, 

1.–2. června 2022.

Přečtěte si celou zprávu.
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Přímý přeshraniční 
pohyb osob prchajících 
z Ukrajiny do sousedních 
zemí EU

Dobias, K., and Homem, F., EU 
cities and regions welcoming 
Ukrainian refugees - mapping 
multilevel coordination (Města 
a regiony EU přijímající ukrajinské 
uprchlíky – zmapování víceúrovňové 
koordinace), 2022.

Jaký druh opatření 
přijal Váš místní nebo 

regionální orgán 
v souvislosti s válkou na 

Ukrajině?

Zdroj: Regionální a místní barometr.

Do zemí sousedících s Ukrajinou se v důsledku 
války uchýlil také největší počet uprchlíků. 
Hranice mezi Ukrajinou a  jejími sousedy 
překročilo více než 10 milionů lidí. Nejvíce jich 
dorazilo do Polska (4,3 milionu osob), poté 
do Maďarska (861  000 osob), do Rumunska 
(736  000), na Slovensko (548  000 osob) a  do 
Česka (383  000 osob) (údaje z  konce června 
2022).

Místní a  regionální orgány začaly přijímat 
válečné uprchlíky jako první. Více než tři 
čtvrtiny (76  %) místních a  regionálních 
zástupců, kteří se zúčastnili regionálního a místního barometru VR, uvedly, že jejich územní orgán 
přijal uprchlíky z Ukrajiny. 50 % prohlásilo, že jejich územní orgán zaslal na Ukrajinu materiální pomoc. 
53 % zase aktivně podporovalo občany a místní organizace občanské společnosti a 57 % projevilo 
s  Ukrajinou politickou solidaritu. EU na řadu těchto činností poskytla finanční prostředky: 39  % 
respondentů uvedlo, že jejich region či město využily na podporu lidí prchajících před válkou na 
Ukrajině finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti. Pro 8 % respondentů se jednalo o jediný 
zdroj financování, přičemž 21  % uvedlo, že finanční prostředky EU využily jako doplněk k  jiným 
zdrojům.

5 Flash Eurobarometer - Regional and Local Barometer   /   Fieldwork: 25/07 - 11/09/2022   /   Base: n=2 698 - All respondents

What type of actions did your local or regional authority take in response to the war against Ukraine? [MULTIPLE ANSWERS]Q1

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Showing political solidarity with 
Ukraine 57 67 27 80 48 78 79 72 29 73 43 43 46 19 94 73 71 19 35 59 40 71 58 51 37 37 37 66

Sending material aid to Ukraine 50 24 27 72 8 52 59 38 46 51 51 43 46 52 94 78 48 42 30 11 58 82 68 59 59 65 32 25

Receiving refugees from Ukraine 76 86 62 88 77 94 94 91 23 75 69 77 67 4 98 93 70 73 20 89 70 88 67 82 54 81 78 87

Supporting citizens and local civil 
society organisations in their 
solidarity action

53 56 32 63 41 71 43 59 15 71 54 55 51 0 78 41 63 49 15 45 52 65 60 64 46 44 36 38

Strengthening existing partnerships 
with cities or regions in Ukraine 12 4 3 23 2 14 22 3 0 1 7 10 6 0 48 44 1 18 0 4 9 39 4 25 9 10 10 0

Preparing new partnerships with 
cities or regions in Ukraine 7 1 6 7 2 16 6 5 0 1 7 4 4 0 28 7 5 5 0 7 3 11 3 26 2 10 3 3

Using EU funds in my city/region to 
support refugees 12 7 12 42 5 17 25 20 0 11 3 8 10 0 26 29 3 6 0 4 3 21 9 20 5 6 7 7

Other actions 11 6 6 15 20 14 12 9 4 12 3 12 10 4 17 10 6 12 10 15 7 23 10 13 7 11 17 11

No actions taken 5 1 12 1 3 1 3 0 15 2 7 4 5 26 0 0 5 9 30 1 10 1 4 3 5 5 7 4

Don’t know 2 2 0 2 3 1 0 0 13 1 3 4 1 7 0 0 1 0 0 2 5 1 0 0 3 0 3 4

Konkrétní příklad z praxe
Varšava, Polsko

Regionální a místní 
barometr

Každý druhý respondent uvedl, že zapojit 
regiony a města EU do plánu obnovy představuje 

nejúčinnější způsob, jak Ukrajině pomoci.

Od začátku války na Ukrajině se počet 
obyvatel Varšavy zvýšil o 15 %. Jen ve 
městě a v jeho okolí pobývá 240 000 
uprchlíků, což je téměř stejný počet 

uprchlíků jako v Itálii a Francii dohromady.

Varšava přijala 10 % uprchlíků registrovaných 
v Polsku. Městu se s pomocí 14 000 

dobrovolníků, které koordinovalo, podařilo 
zajistit ubytování, lékařskou péči, psychologickou 

pomoc a jazykovou a právní asistenci. 
Ukrajinským dětem bylo díky připojení na 
dálku umožněno sledovat výuku v jejich 

domovských školách.

Klíčová fakta

1 out of 2



4

Kapitola 2

Nebudou-li do plánu oživení zapojeny regionální a místní 
orgány, může dojít k prohloubení územních rozdílů v Evropě 
Z údajů vyplývá, že hospodářský dopad pandemie COVID-19 byl v jižních regionech EU rozsáhlejší 
než na severu a na východě. Nejúčinněji zareagovaly země na pobřeží Baltského moře, Nizozemsko, 
Irsko, Lucembursko, Rumunsko a některé regiony v Bulharsku.

Členským státům pomohl překonat dalekosáhlý dopad pandemie COVID-19 Nástroj pro oživení 
a  odolnost, který EU vytvořila v  reakci na tuto pandemii. Tento nástroj poskytl nebývale vysokou 
podporu zemím, které čelily bezprecedentní výzvě. Postrádá však vhodný územní rozměr a města 
a regiony se do jeho plánování a provádění málo zapojují či se na něm nijak smysluplně nepodílejí. 
Z  prvotní analýzy struktury výdajů plyne, že finanční prostředky čerpané z  Nástroje pro oživení 
a odolnost by v EU dokonce mohly prohloubit územní rozdíly, což by částečně oslabilo hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost. 

LT SK PL BG LV ES RO CZ HR SI CY PT IE EU27 LU IT HU EL BE EE FR DE AT SE NL FI DK MT

2 3 2 0 2 5
2 4 2 0 0 0

3 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

24 21 21 21 17 14 16 13 14 14 11 11 8 9 7 7 5 6 6 5 3 3 4 2 2 2 2 0

25
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61 64 62

31

49

36 41

58

48

41

25

79

15

40
45

37
33

26 27 28
24

44

18

40

39
51 42

21
20 16 20

49 29 46 44 29 39 45
58

12
72 48 46

59
59 66 66 64 71 51 77 55

10 3 2 6 0 1 0 4 6 5 4 2 2 3 7 1 5 6 4 0 4 4 3 5 3 3 3 5

Fully involved in drafting the national plan Partially involved in the drafting of the national plan

Not involved but informed about the adopted plans by the national government Neither involved nor informed about the plan

Don’t know

Do jaké míry bylo Vaše 
město/region zapojeno 
do přípravy plánů 
pro oživení a odolnost 
ve Vaší zemi?

Zdroj: Regionální a místní barometr.

Změna regionální 
hrubé přidané hodnoty 

v období 2019–2020

Eurostat, Gross value added 
decreased in all regions but four 

(Hrubá přidaná hodnota se snížila ve 
všech regionech kromě čtyř), 2022.

Přečtěte si celou zprávu.
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Z prvotního posouzení Nástroje pro oživení 
a odolnost vyplývá, že jeho struktura výdajů 

by mohla prohloubit územní rozdíly v EU, 
což by částečně oslabilo účinek finančních 

prostředků vydaných na soudržnost.

Klíčová fakta

Místní a regionální orgány se na přípravě národních plánů pro oživení a odolnost téměř nepodílely. 
Regionální a  místní barometr, který VR vypracoval, ukazuje, že do národních plánů pro oživení 
a odolnost bylo plně zapojeno pouze 1 % respondentů a částečně se na jejich přípravě podílelo jen 
9 %. Více než čtyři z deseti respondentů (41 %) uvedli, že se na nich nepodíleli, ale byli informováni 
o plánech přijatých vládou, zatímco přibližně stejný počet respondentů (45 %) prohlásil, že nebyli 
informováni ani zapojeni. Podíl respondentů, kteří nebyli o  plánu informováni a  ani se do něj 
nezapojili, se pohybuje od 12 % v Itálii po 77 % v Dánsku.

Hlavním rizikem tohoto příliš centralizovaného 
přístupu je, že cíle stanovené ve zmíněných 
plánech účinně nereagují na velmi různorodé 
potřeby v  praxi. Ze samostatné konzultace 
s  členy VR vyplynulo, že většina respondentů 
zaznamenala, že existuje riziko „nesplnění cílů 
a milníků“ stanovených v plánech i dosti vysoké 
riziko, že se finanční prostředky nedostanou tam, 
kam mají. Více než polovina konzultovaných 
členů uvedla, že v  důsledku přístupu, který 
se v  rámci Nástroje pro oživení a  odolnost 
uplatňoval, existuje vysoké nebo střední riziko 
prohloubení územních rozdílů, překrývání 
a nedostatečné koordinace s jinými fondy EU.

Regionální a místní barometr ukazuje, že navzdory těmto oprávněným obavám ohledně dlouhodobé 
účinnosti financování z Nástroje pro oživení a odolnost má politika soudržnosti při řešení následků 
pandemie pro mnoho regionů zásadní význam.

Pandemie rovněž vážně dolehla na zdravotnické služby v regionech a městech, například v oblasti 
léčby rakoviny. Kromě toho se stále vyhodnocují důsledky pro duševní zdraví Evropanů, které vyžadují 
přijetí opatření na všech úrovních.

Každý desátý respondent uvádí, že se buď plně 
(1 %), nebo částečně (9 %) zapojil do přípravy 

národních plánů pro oživení a odolnost.

Regionální a místní 
barometr

Na základě toho, jak 
se hodláte zapojit, 
předpokládáte, že ve 
Vaší zemi nastanou pro 
provádění národního 
plánu pro oživení 
a odolnost nějaká rizika?

VR–CEMR, Implementation of the 
Recovery and Resilience Facility: The 
Perspective of Local and Regional 
Authorities (Provádění Nástroje 
pro oživení a odolnost: perspektiva 
místních a regionálních orgánů) 
– výsledky cílené konzultace VR 
a CEMR, duben 2022.

Jak Evropská unie 
pomáhá Vašemu městu 
nebo regionu překonat 
pandemii COVID-19?

Zdroj: Regionální a místní barometr.

Konkrétní příklad z praxe
Antverpy, Belgie

Často byl opomíjen dopad pandemie na duševní 
zdraví. Již v březnu 2020 se město Antverpy 

spojilo s místní univerzitou, aby provedlo 
přibližně u 6000 místních obyvatel průzkum 
týkající se stavu jejich duševního zdraví. Ten 

prokázal závažný dopad izolace a karantény na 
zranitelné skupiny, jako jsou mladí lidé nebo 

osoby s chronickým onemocněním či osoby se 
sociálně-ekonomickým znevýhodněním.

EU27 average

My constituency is using EU funds to mitigate the 
immediate impact of the pandemic (spending on 
healthcare, support to short-time work schemes, 

SMEs etc.)
39%

My constituency is using EU funds to focus on long-
term regional development contributing to a green, 

digital and resilient recovery 58%

My constituency is using EU funds to foster 
cooperation with other regions or cities 15%

Other 9%

We did not receive support from the EU 9%

Don’t know 7%

1 in 10
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Nebudeme-li řešit klimatickou krizi, mohou být místní 
komunity v EU častěji postiženy přírodní katastrofou 
Pokud se nepodaří klimatickou krizi rychle nebo účinně zpomalit, mohlo by to mít na města a regiony 
v  celé EU ničivý dopad. Očekává se, že škody způsobené katastrofami, jako jsou povodně, lesní 
požáry a extrémní horka, dosáhnou v EU 170 miliard EUR ročně. Dopad těchto katastrof souvisejících 
s klimatickou krizí na infrastrukturu a hospodářství regionů a měst v EU se bude nadále zhoršovat, 
zejména v místech, která jsou již vystavena vysokým teplotám, a také na pobřeží. 

Hospodářský dopad záplav činí při současném stavu klimatické krize přibližně 8,5 miliardy EUR ročně, 
avšak pokud globální teplota přesáhne 2° C, tato částka by se mohla zvýšit na 16 miliard EUR ročně. 
Pokud tato teplota překročí 3° C, bude to představovat 40 miliard EUR ročně. Nejhůře by byly zasaženy 
regiony ve Skandinávii, Německu, Polsku, Irsku a severní Itálii.

Kapitola 3

Hospodářské škody 
způsobené povodněmi 
podle scénáře oteplení 

o 3° C, 2100 

Evropská komise, zpráva Soudržnost 
v Evropě do roku 2050, 2022

Přečtěte si celou zprávu.
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Vyšší počet dní 
s vysokým až extrémně 
vysokým rizikem požárů 
ročně podle tří scénářů 
globálního oteplování 

Evropská komise, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions (Riziko 
lesních požárů a zranitelnost 
v měnícím se klimatu v Evropě – 
směrem k integraci rozměrů rizika), 
2020.

Klíčová fakta

Téměř nic však nesvědčí o tom, 
že by v  nejbližší budoucnosti 
mohlo dojít ke zlepšení: 
odhaduje se, že počet dní 
v  roce, kdy bude vysoké 
až extrémně vysoké riziko 
lesních požárů, se skoro všude 
v  Evropě z  důvodu vyšších 
teplot a  delších období sucha 
zvýší. Riziko bude nejvyšší 
v  těch částech jižní Evropy, 
které jsou již nyní nejvíce 
vystaveny ničivým lesním požárům: v některých regionech Španělska, Itálie a Řecka by to znamenalo, 
že by ročně bylo o 30 až 40 dní více s vysokým až extrémně vysokým rizikem lesních požárů.

Regiony a města v EU si jsou této existenční hrozby vědomy a stojí v čele boje proti klimatické krizi. 
Jsou totiž odpovědné za více než 70 % opatření ke zmírnění změny klimatu a až 90 % opatření pro 
přizpůsobení se změně klimatu. Je zřejmé, že tomu tak bude i v budoucnu, protože téměř polovina 
respondentů (51%) v  rámci regionálního a  místního barometru uvedla, že nejdůležitějším cílem 
financování EU určeného pro rozvoj jejich města nebo regionu by měla být podpora ekologické 
transformace hospodářství.

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Mitigating the impact of the climate 
crisis 42 48 27 36 56 57 14 63 29 40 52 28 30 22 11 20 61 50 50 47 57 43 47 33 46 49 19 44

Supporting the green transition of 
the economy 51 61 50 47 72 51 28 55 54 61 67 33 50 33 39 49 60 45 35 57 49 54 37 41 49 46 39 58

Investing in the digital transition of 
economy and society 35 24 29 46 21 47 43 28 44 50 16 37 38 37 44 24 30 23 40 18 27 38 44 39 27 30 32 33

Fighting unemployment, creating 
jobs, modernising the labour force 38 30 62 31 25 26 57 27 60 57 22 47 46 48 65 51 29 32 10 24 33 18 58 48 39 33 70 40

Investing in modern transport 
facilities 40 43 41 39 33 46 26 58 4 29 51 53 52 37 20 41 36 32 50 37 27 56 33 41 54 30 5 39

Mitigating the surge in energy prices 48 48 62 64 28 35 74 41 35 30 40 61 39 52 74 80 44 72 20 43 56 54 37 59 39 70 63 40

Other 8 6 0 7 13 8 11 9 6 8 6 4 5 4 2 3 7 8 10 19 7 7 9 13 7 6 17 5

Don’t know 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3

Jaké by podle Vás 
měly být stěžejní cíle 
financování EU určeného 
na budoucí rozvoj 
Vašeho města nebo 
regionu? Můžete zvolit 
až tři odpovědi.

Zdroj: Regionální a místní barometr.

Pět z deseti respondentů uvedlo, že 
stěžejními cíli financování EU by měla 
být podpora ekologické transformace 

hospodářství.

Regionální a místní 
barometr

 V případě nejhoršího scénáře klimatické 
krize by v některých regionech Španělska, 
Itálie a Řecka mohlo být o 30 až 40 dní více 
rozsáhlých až extrémně rozsáhlých lesních 

požárů ročně.

Konkrétní příklad z praxe
Lappeenranta, Finsko

V městské oblasti Lappeenranta bylo na pobřeží 
jezera Saimaa vybudováno sedm mokřadů pro 
srážkovou vodu. Umělé mokřady působí jako 

přirozené filtry, v nichž se zachycují pevné látky 
i živiny a znečišťující látky z odtékající vody, než 

se dostane do jezera. Tento plán na podporu 
biologické rozmanitosti je součástí strategie 

města dosáhnout do roku 2030 klimatické 
neutrality.

5 in 10
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Politika soudržnosti funguje a v zájmu zajištění ekologické 
a digitální transformace musí zůstat pilířem budoucnosti Evropy
Politika soudržnosti účinně zajišťuje, aby žádní občané ani žádná území nezůstala stranou. Průměrný 
HDP na obyvatele deseti zemí, které vstoupily do EU v roce 2004, dosahoval v onom roce pouhých 
59 % průměru EU. Do roku 2019 se tento průměr zvýšil na 77 %, čímž se rozdíl mezi jejich průměrným 
HDP snížil téměř o polovinu.

Na regionální úrovni je situace poněkud složitější. Méně rozvinuté regiony ve východní Evropě dohánějí 
zbytek EU, nicméně několik regionů se středními příjmy a méně rozvinutých regionů na jihu EU, které 
uvízly v rozvojové pasti, stagnuje nebo zaznamenalo pokles hospodářského růstu. Z výpočtů Výboru 
regionů týkajících se HDP na obyvatele za dvanáct let v období 2009–2020 vyplývá, že 109 regionů 
zaznamenalo nárůst HDP na obyvatele ve srovnání s průměrem EU, zatímco ve 129 regionech se HDP 
na obyvatele snížilo. Prognózy naznačují, že v roce 2023 bude HDP na obyvatele v méně rozvinutých 
regionech o 2,6 % vyšší, a to díky podpoře z prostředků politiky soudržnosti v letech 2014–2020.

Zásadní význam politiky soudržnosti pro místní komunity v  EU jednoznačně potvrzují i  výsledky 
regionálního a místního barometru VR: 88 % respondentů má za to, že soudržnost by měla patřit mezi 
klíčové hodnoty Evropské unie.

Jednou z  oblastí, kde se však pomocí politiky soudržnosti zatím nepodařilo dosáhnout většího 
dopadu, jsou digitální technologie. Autoři většiny studií se shodují na tom, že pandemie prohloubila 
stávající digitální rozdíly v  EU, a  v  některých případech dokonce výrazně. Ve většině zemí EU lze 
pozorovat patrný a  značný rozdíl mezi venkovem a  městy, pokud jde o  počet lidí, kteří vůbec 
nepoužívají internet, k čemuž je zapotřebí připočíst zřetelný rozdíl v digitálních dovednostech mezi 
jižními/východními a severními/západními regiony EU a mezi městskými a venkovskými oblastmi. 
Tento rozdíl sice nesouvisí pouze s konektivitou, nicméně přístup k základní digitální infrastruktuře je 
v těchto oblastech často rovněž omezený. 

- - -

PT IE ES IT HR BG LU SK RO CY CZ SI LV FR LT SE EL EU27 PL BE HU DK EE AT MT DE NL FI
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Kapitola 4

Přehled celkového 
pokrytí digitální 

infrastrukturou a pokrytí 
ve venkovských oblastech 

v roce 2020 (v % 
domácností) 

Evropská komise, GŘ CONNECT, 2021.

Uveďte prosím, zda 
souhlasíte s následujícím 

tvrzením: „soudržnost“ 
by měla patřit mezi 

klíčové hodnoty Evropské 
unie.

Zdroj: Regionální a místní barometr.

Přečtěte si celou zprávu.
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Výroční zpráva EU o stavu 
regionů a měst

Informativní přehled za rok 2022

Změna počtu osob, které 
v období 2021–2019 
každý den používaly 
internet (v %) 

Mapka vytvořená společností 
Progress Consulting S.r.l. na základě 
údajů Eurostatu z května 2022.

Jsou Vaše město/region 
obeznámeny s tím, 
že v posledních dvou 
letech obdržely finanční 
prostředky EU (v rámci 
politiky soudržnosti nebo 
NextGenerationEU)?

Zdroj: Regionální a místní barometr.

83%

Regionální a místní 
barometr Klíčová fakta

83 % respondentů uvedlo, že ve srovnání 
s jinými zdroji financování přinášejí finanční 

prostředky z politiky soudržnosti jejich městu 
nebo regionu větší přidanou hodnotu.

Z dostupných údajů vyplývá rovněž pozitivní zjištění, že v důsledku omezení volného pohybu osob 
a práce na dálku, které přinesla pandemie COVID-19, se každodenní používání internetu zvýšilo téměř 
ve všech regionech EU, přičemž v zemích, jako je Rumunsko a Slovinsko, a v řadě regionů v Řecku, 
Portugalsku a Španělsku byl zaznamenán výrazný nárůst až o 10 %.

Z výsledků regionálního a místního barometru je jasně patrné, jaké problémy musí EU překonat, aby mohla 
poskytovat finanční podporu tam, kde je jí nejvíce zapotřebí, a zvyšovat povědomí o její účinnosti. Pouze 
asi 35  % respondentů uvedlo, že vědí o  finančních prostředcích EU (v rámci politiky soudržnosti nebo 
NextGenerationEU), které jejich město nebo region obdržely v posledních dvou letech, přičemž podíl takto 
informovaných respondentů se pohyboval od pouhých 5 % v Německu až po 88 % ve Španělsku.

ES IT HR BG LV SI PT LT RO IE EU27 PL CY AT CZ EE EL SK HU FR FI DE BE MT SE NL LU DK
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Are you aware of any EU funding (under Cohesion Policy or NextGenerationEU) received by your city or region in the past two 
years?Q4

Yes No Don’t know

2.6%
Prognózy naznačují, že v roce 2023 bude HDP 
na obyvatele v méně rozvinutých regionech 
o 2,6 % vyšší, a to díky podpoře z prostředků 

politiky soudržnosti v letech 2014–2020.

Konkrétní příklad z praxe
Moravskoslezský kraj, Česká republika

Klíčovou součástí řešení klimatické krize je rychlý 
a komplexní přechod na elektrickou dopravu 
a dopravu s nulovými emisemi, nicméně je 

nutné vzít při tom v úvahu také socioekonomický 
dopad tohoto přechodu. Projekt EU-TRAUTOM 

v hodnotě 20 milionů eur, na němž se podílí 88 
partnerů z Moravskoslezského kraje, klíčového 

automobilového klastru v České republice, 
má pomoci nejméně 5 000 osobám pracujícím 

v tomto oboru změnit svou kvalifikaci.
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Kapitola 5

Klíčová fakta

Ohrožení sociální struktury: opatření, jež jsou zapotřebí 
k řešení nerovností a chudoby
Navzdory mnoha úspěchům, jichž se díky politice soudržnosti EU a  dalším finančním a  podpůrným 
opatřením podařilo dosáhnout, představují problémy způsobené prohlubujícími se nerovnostmi, pádivou 
inflací, energetickou krizí, genderovými rozdíly a vysokou nezaměstnaností mladých lidí pro EU i nadále 
skutečnou výzvu. Pandemie a válka proti Ukrajině řadu z těchto stávajících nerovností dále prohloubily. Již 
v roce 2019 bylo chudobou nebo sociálním vyloučením ohroženo na 91 milionu lidí (tj. 20 % obyvatelstva 
EU). Ve venkovských regionech byl tento podíl o něco málo vyšší (22 %) než ve velkých městech (21 %) 
a v malých městech a na předměstích (19 %), ačkoli v letech 2012–2019 ve všech třech případech poklesl.

Regionální a místní orgány sehrávají klíčovou 
úlohu při dosahování cílů v podobě boje proti 
chudobě, odborné přípravy osob a podpory 
zaměstnanosti, jež jsou stanoveny v Akčním 
plánu pro evropský pilíř sociálních práv. 

Válka proti Ukrajině a dopad rostoucích cen 
energie zvyšují rovněž riziko energetické 
chudoby. V  roce 2020 nebylo schopno svůj 
domov v  zimě dostatečně vytopit nebo 
v  létě dostatečně ochladit přibližně 36 
milionů Evropanů, přičemž tento počet se 
pravděpodobně ještě prudce zvýší, neboť 
krize doléhá na celou Evropu. 

I mezi respondenty regionálního a  místního 
barometru Výboru regionů převládá názor, 

že je nutné řešit nové výzvy, jež přináší dopad války proti Ukrajině. 
Přibližně 77  % respondentů uvedlo, že s  ohledem na sociální 
a hospodářský dopad války proti Ukrajině je nezbytné přizpůsobit 
politiky a  financování EU na období 2021–2027 a  že finanční 
prostředky EU určené na rozvoj jejich města či regionu by měly 
být použity v prvé řadě na zmírnění prudkého nárůstu cen energie 
(48 %). Pokud jde o dlouhodobý výhled, 38 % respondentů uvedlo, že 
finanční prostředky EU určené na budoucí rozvoj jejich města nebo 
regionu by měly být využity především k boji proti nezaměstnanosti, 
na vytváření pracovních míst a modernizaci pracovní síly.

Zásadním problémem na místní a regionální úrovni je i nadále také 
otázka, jak snížit nezaměstnanost mladých lidí a bojovat proti dětské 
chudobě. Zavedení evropské záruky pro děti, jejímž zastáncem je 
i Evropský výbor regionů, představuje krok správným směrem.

Míra ohrožení chudobou 
a sociálním vyloučením 

v roce 2020 

Eurostat, údaje z května 2022.

77%

77 % respondentů uvedlo, že s ohledem 
na sociální a hospodářský dopad války 
(na Ukrajině) je nutné upravit politiky 

a financování EU.

Regionální a místní 
barometr

Jaké by podle Vás 
měly být stěžejní cíle 
financování EU určeného 
na budoucí rozvoj 
Vašeho města nebo 
regionu?

Zdroj: Regionální a místní barometr.

V roce 2020 bylo chudobou ohroženo téměř 
18 milionů dětí. Téměř v 9 z 10 měst je 

podíl dětské chudoby vyšší, než je průměr 
v dané zemi.

Konkrétní příklad z praxe
La Rioja, Španělsko

La Rioja si za prioritu stanovila dosažení skutečné 
rovnosti žen a mužů a díky tomuto závazku je 

situace v tomto regionu oproti průměrné situaci 
v EU o 6,4 % lepší. Otázka rovnosti žen a mužů se 
promítá nejen do činnosti na politické a správní 

úrovni či do rozhodování o rozpočtu, ale také 
do vytváření plánů na podporu rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem a do tlaku na 
podniky, aby zlepšily přístup žen k zaměstnání 

a odborné přípravě.

EU27 average

Mitigating the impact of the climate crisis 42%

Supporting the green transition of the economy 51%

Investing in the digital transition of economy and 
society 35%

Fighting unemployment, creating jobs, 
modernising the labour force 38%

Investing in modern transport facilities 40%

Mitigating the surge in energy prices 48%

Other 8%

Don’t know 1%

Přečtěte si celou zprávu.
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Kapitola 6

Klíčová fakta

V zájmu dalšího rozvoje evropské demokracie je zapotřebí 
přiznat Evropskému výboru regionů jakožto zástupci více 
než 1 milionu regionálních a místních představitelů novou, 
významnější úlohu
Konference o  budoucnosti Evropy, která trvala celý rok, vyústila letos v  květnu 2022 v  řadu 
doporučení zaměřených na posílení demokracie v celé EU. Jeden z klíčových závěrů se týká reformy 
Evropského výboru regionů, která by posílila jeho úlohu v institucionální struktuře EU, pokud jde 
o záležitosti s územním dopadem. Tento návrh plně podporují i výsledky regionálního a místního 
barometru VR. 89  % respondentů se domnívá, že regiony a  města by měly mít na budoucnost 
Evropské unie větší vliv.

Více než 6 z 10 respondentů barometru uvedlo, že regiony a města by se mohly nejúčinněji zapojit do 
diskuse o budoucnosti Evropy tím, že by na toto téma vedly na regionální a místní úrovni průběžné 
diskuze (65 %). Více než čtvrtina respondentů se domnívá, že tohoto cíle lze dosáhnout zapojením 
se do ústavní debaty nebo do jednání budoucího konventu k revizi smluv EU (26 %) či podporou 
vytváření stálých občanských shromáždění, z jejich podnětů by zmíněná jednání vycházela (27 %). 

V zájmu dosažení inkluzivnější demokracie budou muset instituce na všech úrovních nejen nabídnout 
lepší způsob, jak zapojit mladé lidí a mládežnické organizace, ale budou také muset odstranit všechny 
překážky, jež brání skutečnému zapojení žen do politiky. 

HR LT BG RO CY SK ES LV PT SI IT EL FI HU IE MT AT EU27 FR PL LU EE DE CZ SE DK BE NL
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In general, do you agree or disagree that regions and cities should have more influence on the future of the European Union?Q15

Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

Souhlasíte jakožto 
místní nebo regionální 
představitel obecně s tím, 
že by regiony a města 
měly mít na budoucnost 
Evropské unie větší vliv?

Zdroj: Regionální a místní barometr.

89%

89 % respondentů se domnívá, že regiony 
a města by měly mít na budoucnost Evropské 

unie větší vliv.

Regionální a místní 
barometr

Konkrétní příklad z praxe
Poitiers, Francie

Město Poitiers vytvořilo stočlenné občanské 
shromáždění složené ze zástupců nájemníků 
sociálních bytů, dobrovolníků a představitelů 

místních podniků a občanské společnosti, 
kteří mají shromáždit návrhy, jež by mohly být 

ku prospěchu celému městu, a navrhnout je 
starostovi a zastupitelstvu. Smyslem tohoto kroku 
je posílit participativní demokracii pomocí návrhů, 
které lze z právního hlediska realizovat a jež mají 

měřitelný dopad.

Přečtěte si celou zprávu.

V EU zastávají ženy pouze 15 % funkcí 
starostů, 21 % funkcí představitelů regionů 

a 35 % funkcí poslanců regionálních 
parlamentů.
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Evropský výbor regionů (VR) je politickým shromážděním EU, v němž zasedá 329 regionálních a místních představitelů ze všech 27 členských 
států EU. Jeho členy jsou zvolení nejvyšší představitelé regionů, starostové obcí a regionální a místní zastupitelé, kteří mají demokratickou 
odpovědnost vůči více než 446 milionům evropských občanů. Hlavním cílem VR je zapojit regionální a místní orgány a obyvatele, které zastupují, 
do rozhodovacího procesu EU a informovat je o jejích politikách. Evropská komise, Evropský parlament a Rada s ním musí konzultovat oblasti 
politik týkající se regionů a měst. Výbor se může odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie, což umožňuje prosadit právní předpisy EU v případě, 
že došlo k porušení zásady subsidiarity nebo nejsou respektovány pravomoci regionálních či místních orgánů.“
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