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Wojna Rosji przeciwko Ukrainie uderza w regiony na 
wschodniej granicy UE, ale cała Unia pozostaje solidarna
Konsekwencje wojny Rosji przeciwko Ukrainie są wielorakie i wymagają złożonych rozwiązań. Władze 
lokalne i regionalne wykazały się solidarnością i przyjęły największą liczbę uchodźców. Jednocześnie 
udowodniły odporność, dostosowując zużycie energii i udzielając wsparcia obywatelom i MŚP.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie odbiła się na szczeblu lokalnym i regionalnym w całej UE, z wyraźnym 
podziałem na regiony wschodnie i zachodnie. Od Finlandii na północy do Grecji na południu prawie każdy 
region w krajach położonych wzdłuż wschodniej granicy UE, a także w Czechach, dotkliwie odczuwa 
konsekwencje wojny. Regiony o średniowysokim poziomie podatności na te skutki znajdują się głównie 
wokół Morza Śródziemnego, w tym na Cyprze, w większości Włoch, w dużej części Hiszpanii i Portugalii, ale 
również w Niemczech.

Myśląc o przyszłości, Europejski Komitet Regionów uruchomił europejski sojusz miast i regionów na rzecz 
odbudowy Ukrainy, który będzie opierał się na dotychczasowych doświadczeniach partnerstw między 
regionami i miastami UE i Ukrainy.

Państwa członkowskie i regiony 
znajdujące się najbliżej Ukrainy 
odnotowują największy spadek 
produktu krajowego brutto (PKB), 
spowodowany wojną, chociaż dane 
wskazują również na podobny 
poziom wpływu w Irlandii i regionach 
Europy Środkowej. Te same regiony 
sąsiadujące z Ukrainą będą również 
najbardziej dotknięte inflacją, 
podobnie jak Hiszpania i Portugalia (w 
tym ich najbardziej oddalone terytoria).

Rozdział 1

Podatność regionów na 
skutki wojny z Ukrainą 

Żrodło: 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, czerwiec 2022 r.

Skutki konfliktu Rosji z 
Ukrainą

Źródło: Llano, C., European Recovery 
with our neighbourhoods in arms, 

seminarium ESPON Stronger 
together: recovering through crises, 

Lille, 1–2 czerwca 2022 r.

Przeczytaj pełne 
sprawozdanie
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Bezpośredni transgraniczny 
przepływ osób uciekających 
z Ukrainy do sąsiednich 
państw ue

Dobias, K., and Homem, F., EU cities 
and regions welcoming Ukrainian 
refugees - mapping multilevel 
coordination, 2022 r. 

Jakiego rodzaju działania 
podjęły Państwa władze 
lokalne lub regionalne w 
odpowiedzi na wojnę w 

Ukrainie?

Źródło: Doroczny barometr 
regionalny i lokalny UE

Kraje sąsiadujące z Ukrainą odnotowały również 
największe przepływy migracyjne spowodowane 
wojną. Ponad 10 mln osób przekroczyło 
granice między Ukrainą a sąsiednimi krajami. 
Najczęstszym celem podróży jest Polska – 4,3 
mln osób, a następnie Węgry – 861 tys. osób, 
Rumunia – 736 tys., Słowacja – 548 tys., Czechy – 
383 tys. (dane z końca czerwca 2022 r.).

Władze lokalne i regionalne jako pierwsze 
reagowały na potrzebę przyjmowania 
uchodźczyń i uchodźców wojennych. Ponad 
trzy czwarte (76 %) przedstawicieli władz 
lokalnych i regionalnych, którzy odpowiedzieli 
na barometr regionalny i lokalny KR-u, stwierdziło, że ich samorząd lokalny lub regionalny przyjął 
uchodźców z Ukrainy. Połowa respondentów podała, że ich władze regionalne lub lokalne wysłały 
Ukrainie pomoc materialną, natomiast 53 % aktywnie wspiera obywateli oraz lokalne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, a 57 % wykazuje polityczną solidarność z Ukrainą. Finansowanie UE 
wspiera wiele z tych działań: 39 % respondentów podało, że środki z polityki spójności są wykorzystywane 
przez ich region lub miasto do udzielania pomocy uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie, a 
w przypadku 8 % respondentów było to jedyne źródło finansowania. Natomiast 21 % stwierdziło, że 
korzysta z funduszy UE oraz z innych źródeł.

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

Lokalna historia 
Warszawa, Polska

Barometr regionalny i 
lokalny

Połowa respondentów twierdzi, że 
najskuteczniejszym sposobem odbudowy Ukrainy 

jest zaangażowanie regionów i miast UE w plan 
odbudowy.

Od początku wojny w Ukrainie liczba ludności 
Warszawy wzrosła o 15 %. Tylko to jedno miasto 

i jego okolice przyjęły 240 tys. uchodźców – 
prawie tyle co Włochy i Francja razem.

Warszawa przyjęła 10 % uchodźców 
zarejestrowanych w Polsce. Dzięki koordynacji 
14 tys. wolontariuszy miasto zdołało zapewnić 
zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie 

psychologiczne, pomoc językową i prawną. 
Wprowadzono zdalny dostęp do nauczania w 
ukraińskich szkołach, dzięki czemu ukraińskie 

dzieci mogą kontynuować naukę w swoim języku

Kluczowe fakty

1 na 2
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Rozdział 2

Brak zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w plan 
odbudowy grozi pogłębieniem się podziałów terytorialnych w Europie
Z danych wynika, że skutki gospodarcze pandemii COVID-19 były dotkliwsze w południowych regionach UE niż 
w regionach północnych i wschodnich. Państwa, które zareagowały najskuteczniej, to kraje położone nad 
Morzem Bałtyckim, a także Holandia, Irlandia, Luksemburg, Rumunia i niektóre regiony Bułgarii.

Reakcją UE na potrzebę pomocy państwom członkowskim w odbudowie po rozległych skutkach pandemii 
COVID-19 był Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), zapewniający wyjątkowy poziom 
wsparcia dla krajów stojących przed bezprecedensowym wyzwaniem. W RRF brakuje jednak odpowiedniego 
wymiaru terytorialnego, a miasta i regiony w niewielkim stopniu uczestniczą w jego planowaniu i wdrażaniu lub w 
ogóle nie są zaangażowane. Z pierwszej oceny wzorców wydatkowania wynika, że wydatki w ramach RRF mogą 
nawet pogłębić różnice terytorialne w UE, osłabiając częściowo spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

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
22
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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

W jakim stopniu 
Państwa miasto lub 
region uczestniczyło w 
przygotowaniu planów 
odbudowy i zwiększania 
odporności w Państwa kraju?

Źródło: Doroczny barometr 
regionalny i lokalny UE

Zmiana regionalnej 
wartości dodanej brutto 

w latach 2019–2020

Eurostat, wartość dodana brutto 
spadła we wszystkich regionach z 

wyjątkiem czterech, 2022 r.

Przeczytaj pełne 
sprawozdanie
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Z pierwszej oceny Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) 
wynika, że jego schematy wydatkowania 
mogą pogłębić różnice terytorialne w UE, 

częściowo podważając działania związane z 
finansowaniem spójności.

Kluczowe fakty

Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności było niskie. Z regionalnego i lokalnego barometru przeprowadzonego przez KR wynika, że 
tylko co setny respondent był w pełni zaangażowany, a jedynie 9 % było częściowo zaangażowanych w 
opracowywanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Ponad czworo na dziesięcioro 
respondentów stwierdziło, że nie uczestniczyli w opracowywaniu planów, ale zostali poinformowani o 
przyjętym planie przez rząd krajowy (41 %), zaś podobny odsetek respondentów (45 %) stwierdził, że nie byli 
ani informowani, ani zaangażowani. Odsetek respondentów, którzy nie zostali poinformowani o planach ani 
zaangażowani w ich realizację, waha się od 12 % we Włoszech do 77 % w Danii.

Główne ryzyko związane z tym nadmiernie 
scentralizowanym podejściem polega na tym, 
że cele określone w planach nie będą w stanie 
skutecznie wyjść naprzeciw bardzo zróżnicowanym 
potrzebom lokalnym. Z oddzielnych konsultacji 
przeprowadzonych wśród członków KR-u na temat 
tych planów wynika, że większość respondentów 
dostrzega ryzyko „nieosiągnięcia celów końcowych 
i pośrednich”, a także znaczne ryzyko niewłaściwego 
przydzielenia środków finansowych. Ponad połowa 
respondentów w tych konsultacjach stwierdziła, że w 
wyniku podejścia przyjętego w ramach RRF istnieje 
wysokie lub średnie ryzyko zwiększenia dysproporcji 
terytorialnych, a także pokrywania się działań i braku 
koordynacji z innymi funduszami UE.

Barometr regionalny i lokalny pokazuje, że pomimo tych uzasadnionych obaw dotyczących długoterminowej 
skuteczności finansowania w ramach RRF dla wielu regionów polityka spójności ma znaczenie pod względem 
tego, jak radzą sobie one z następstwami pandemii.

Wpływ pandemii był również istotny we wszystkich regionach i miastach, jeśli chodzi o usługi zdrowotne, 
na przykład leczenie nowotworów. Poza tym nadal analizuje się wpływ pandemii na zdrowie psychiczne 
Europejczyków i będzie to wymagało działań na wszystkich szczeblach. 

Co dziesiąty respondent stwierdził, że w pełni 
(1 %) lub częściowo (9 %) uczestniczył w 

opracowywaniu krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności.

Barometr regionalny i 
lokalny

Czy z powodu oczekiwanego 
poziomu swojego 
zaangażowania przewidują 
Państwo jakiekolwiek 
zagrożenia dla realizacji 
krajowego planu odbudowy 
i zwiększania odporności w 
swoim kraju?

KR–CEMR, Implementation of the 
Recovery and Resilience Facility: The 
Perspective of Local and Regional 
Authorities - Results of the CoR-CEMR 
targeted consultation, kwiecień 2022 r.

Jak wsparcie ze strony 
unii europejskiej ułatwia 
odbudowę po pandemii 
covid-19 w państwa mieście 
lub regionie?

Źródło: Doroczny barometr 
regionalny i lokalny UE

Lokalna historia 

Antwerpia, Belgia

Oddziaływanie pandemii na zdrowie psychiczne 
często bywało pomijane. Dlatego już w marcu 

2020 r. miasto Antwerpia połączyło siły z lokalnym 
uniwersytetem, aby przeprowadzić ankietę 

wśród około 6 tys. mieszkańców na temat stanu 
ich zdrowia psychicznego. Badanie to pokazało 

poważny wpływ izolacji i kwarantanny na grupy 
szczególnie wrażliwe, takie jak młodzież czy osoby 
cierpiące na choroby przewlekłe lub znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

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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Brak działań w związku z kryzysem klimatycznym oznacza dla 
społeczności lokalnych w UE większe zagrożenie klęskami żywiołowymi 
Brak szybkiego i skutecznego działania, aby spowolnić kryzys klimatyczny może mieć katastrofalne skutki dla 
małych i większych miast oraz regionów w całej UE. Oczekuje się, że szkody, spowodowane takimi zdarzeniami 
jak powodzie, pożary środowiskowe i ekstremalne upały w UE, będą wynosić nawet 170 mld EUR rocznie. Skutki 
takich wydarzeń związanych z kryzysem klimatycznym dla infrastruktury i gospodarki regionów i miast w UE będą 
coraz bardziej dramatyczne, szczególnie na wybrzeżach oraz w miejscach już narażonych na wysokie temperatury. 

Przy obecnym nasileniu zjawisk kryzysu klimatycznego straty ekonomiczne powodzi wynoszą około 8,5 mld EUR 
rocznie, ale mogą wzrosnąć do 16 mld EUR rocznie, jeżeli temperatura na świecie przekroczy 2°C, lub do 40 mld 
EUR rocznie, jeżeli wzrośnie do ponad 3°C. Najbardziej ucierpią na tym regiony Skandynawii, Niemiec, Polski, Irlandii 
i północnych Włoch.

Rozdział 3

Szkody gospodarcze 
spowodowane 

powodziami w 
ramach scenariusza 

zakładającego ocieplenie 
klimatu o 3°C do 2100 r. 

Komisja Europejska, Sprawozdanie 
na temat spójności do 2050 r., 2022 r.

Przeczytaj pełne 
sprawozdanie
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Dodatkowa liczba dni 
rocznie, kiedy zagrożenie 
pożarami osiąga poziom 
wysoki i skrajnie wysoki, 
w trzech scenariuszach 
globalnego ocieplenia

Komisja Europejska, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions, 2020 r.

Kluczowe fakty

Jednak w najbliższej przyszłości 
nie zapowiada się na poprawę 
– z powodu wyższych 
temperatur i coraz częstszych 
susz niemal wszędzie w Europie 
ma zwiększać się liczba dni w 
ciągu roku, kiedy ryzyko pożaru 
środowiskowego osiąga poziom 
wysoki, a nawet skrajnie wysoki. 
Ryzyko będzie największe w tych 
częściach Europy Południowej, 
które już teraz są najbardziej 
podatne na niszczycielskie pożary lasów. Dla niektórych regionów Hiszpanii, Włoch i Grecji może to 
oznaczać rocznie 30–40 dodatkowych dni o wysokim i skrajnym zagrożeniu pożarami środowiskowymi.

Miasta i regiony UE zdają sobie sprawę z tego egzystencjalnego zagrożenia i wiodą prym w walce z kryzysem 
klimatycznym. Odpowiadają one za ponad 70 % środków podejmowanych, by łagodzić zmianę klimatu, i za ponad 
90 % działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. I ten trend na pewno utrzyma się w przyszłości – 
niemal połowa respondentów barometru regionalnego i lokalnego podała, że główne cele unijnego finansowania 
rozwoju ich miasta lub regionu powinny koncentrować się na przejściu na zieloną gospodarkę (51 %).

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

Jakie Państwa zdaniem 
powinny być główne 
cele finansowania UE 
przeznaczonego na rozwój 
Państwa miasta lub regionu? 
Prosimy wybrać maksymalnie 
trzy odpowiedzi.

Źródło: Doroczny barometr 
regionalny i lokalny UE

Połowa respondentów stwierdziła, że wśród 
głównych celów unijnego finansowania powinno 
być wspieranie zielonej transformacji gospodarki.

Barometr regionalny i 
lokalny

W najgorszym scenariuszu kryzysu klimatycznego 
niektóre regiony Hiszpanii, Włoch i Grecji mogą 

zmagać się z pożarami środowiskowymi o wysokiej, 
a nawet skrajnie wysokiej intensywności przez 

dodatkowe 30–40 dni w ciągu roku

Lokalna historia 

Lappeenranta, Finlandia

Wzdłuż brzegów jeziora Pien-Saimaa na obszarze 
miejskim Lappeenranta utworzono siedem 

terenów podmokłych na wody opadowe. Sztuczne 
tereny podmokłe pełnią funkcję naturalnych 

filtrów, gdyż gromadzą materiał stały, składniki 
odżywcze i zanieczyszczenia ze spływającej wody, 

zanim trafi ona do jeziora. Ten plan wspierania 
różnorodności biologicznej jest jednym z 

elementów strategii doprowadzenia miasta do 
neutralności klimatycznej do 2030 r.

5 in 10
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Polityka spójności działa i musi pozostać filarem przyszłości Europy, aby 
możliwe było stawienie czoła transformacji ekologicznej i cyfrowej
Polityka spójności to skuteczna gwarancja, że żadna grupa osób i żaden obszar nie będą pozostawione samym 
sobie. W dziesięciu krajach, które przystąpiły do Unii w 2004 r., średni PKB na mieszkańca wynosił wtedy zaledwie 
59 % średniej UE. Do 2019 r. średnia ta wzrosła do 77 %, co oznacza, że różnica między ich średnimi PKB zmniejszyła 
się niemal o połowę.

Jednak na szczeblu regionalnym sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Słabiej rozwinięte regiony Europy Wschodniej 
nadrabiają zaległości, ale kilka regionów o średnim dochodzie i niższym poziomie rozwoju na południu UE znalazło 
się w ślepym zaułku rozwoju i odnotowuje zastój lub wręcz regres. Z obliczeń Komitetu Regionów dotyczących 
PKB na mieszkańca przez okres 12 lat (2009–2020) wynika, że 109 regionów zwiększyło PKB na mieszkańca w 
porównaniu ze średnią UE, podczas gdy w 129 regionach PKB na mieszkańca zmalało. Prognozy wskazują, że 
w 2023 r. dzięki wsparciu z polityki spójności w latach 2014–2020 wskaźnik PKB per capita w regionach słabiej 
rozwiniętych będzie o 2,6 % wyższy.

Wyniki barometru regionalnego i lokalnego KR-u jak najbardziej potwierdzają zasadnicze znaczenie spójności dla 
społeczności lokalnych UE: 88 % respondentów zgodziło się, że spójność powinna być jedną z kluczowych wartości 
Unii Europejskiej.

Niemniej jedną z dziedzin, w których polityka spójności wciąż osiąga skromne rezultaty, jest technologia 
cyfrowa. W większości badań zgodnie zauważono, że pandemia pogłębiła, w niektórych przypadkach nawet 
znacząco, przepaść cyfrową istniejącą w całej UE. Niezależnie od wyraźnej przepaści w zakresie umiejętności 
cyfrowych między południowymi/wschodnimi a północnymi/zachodnimi regionami UE oraz między 
obszarami miejskimi i wiejskimi, w większości państw UE istnieje oprócz tego wyraźna i znaczna różnica 
między obszarami wiejskimi i miejskimi, jeśli chodzi o liczbę osób, które nigdy nie korzystają z internetu. 
Rozziew ten nie wynika tylko ze słabej łączności, choć faktycznie w wielu przypadkach także dostęp do 
podstawowej infrastruktury cyfrowej jest niewystarczający. 

- - -
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Rozdział 4

Przegląd zasięgu 
infrastruktury cyfrowej, 

ogółem oraz na obszarach 
wiejskich, 2020 r., procent 

gospodarstw domowych 

Komisja Europejska, DG CONNECT, 
2021 r.

Prosimy określić, na ile 
zgadzają się Państwo 

z tym, że spójność 
powinna być jedną z 
kluczowych wartości 

Unii Europejskiej.

Źródło: Doroczny barometr 
regionalny i lokalny UE

Przeczytaj pełne 
sprawozdanie
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Roczne sprawozdanie UE 
 na temat stanu regionów i miast

Arkusz informacyjny 2022 r.

Zmiana liczby osób 
korzystających z 
internetu codziennie 
w latach 2021–2019 
(punkty procentowe) 

Mapa utworzona przez Progress 
Consulting S.r.l. na podstawie 
danych Eurostatu, do których dostęp 
uzyskano w maju 2022 r.

Czy wiedzieli Państwo o 
jakimkolwiek unijnym 
finansowaniu (w ramach 
polityki spójności lub 
NextGenerationEU), które 
w ciągu ostatnich dwóch 
lat otrzymało Państwa 
miasto lub region?

Źródło: Doroczny barometr 
regionalny i lokalny UE

83%

Barometr regionalny i 
lokalny

Kluczowe fakty

83 % respondentów twierdzi, że finansowanie w 
ramach polityki spójności w porównaniu z innymi 

źródłami finansowania przynosi ich miastu lub 
regionowi większą wartość dodaną.

Z danych wynika, że obostrzenia pandemiczne i telepraca w niemal wszystkich regionach UE przyczyniły się do 
powszechniejszego codziennego korzystania z internetu. Przy czym w takich krajach jak Rumunia i Słowenia oraz 
w niektórych regionach Grecji, Portugalii i Hiszpanii zaobserwowano znaczny wzrost, wynoszący nawet 10 %.

Wyniki barometru regionalnego i lokalnego podkreślają stojące przed UE wyzwanie, jeśli chodzi o pozyskiwanie 
wsparcia finansowego tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, oraz podnoszenie świadomości na temat jego 
skuteczności. Średnio tylko około 35 % respondentów (zaledwie 5 % w Niemczech i 88 % w Hiszpanii) zadeklarowało, 
że wiedziało o unijnym finansowaniu otrzymanym przez ich miasto lub region w ciągu ostatnich dwóch lat (w 
ramach polityki spójności lub NextGenerationEU)..

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%
Prognozy wskazują, że w 2023 r. dzięki wsparciu 

z polityki spójności w latach 2014–2020 
wskaźnik PKB per capita w regionach słabiej 

rozwiniętych będzie o 2,6 % wyższy.

Lokalna historia 

Kraj Morawsko-Śląski, Czechy

Szybkie i kompleksowe przejście na transport 
elektryczny i bezemisyjny to kluczowy element 
walki z kryzysem klimatycznym, jednak należy 

też uwzględnić społeczno-gospodarcze skutki tej 
transformacji. Projekt UE-TRAUTOM o wartości 

20 mln EUR, w którym uczestniczy 88 partnerów 
z regionu morawsko-śląskiego, najważniejszego 

ośrodka motoryzacyjnego w Czechach, ma pomóc 
w przekwalifikowaniu co najmniej 5 tys. osób 

pracujących w tej branży.
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Rozdział 5

Kluczowe fakty

Zagrożona tkanka społeczna: niezbędne działania na rzecz 
zwalczania nierówności i ubóstwa
Pomimo wielu sukcesów unijnej polityki spójności oraz innych środków finansowania i wsparcia, problemy 
wynikające z rosnących nierówności, galopująca inflacja, kryzys energetyczny, różnice w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn oraz wysokie bezrobocie młodzieży pozostają prawdziwym wyzwaniem dla UE. Pandemia i wojna w 
Ukrainie jeszcze bardziej pogłębiły wiele z tych istniejących nierówności. W 2019 r. około 91 mln osób (20 % 
ludności UE) było już zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Regiony wiejskie miały nieco 
wyższy odsetek (22 %) niż miasta (21 %) oraz małe miasta i przedmieścia (19 %), chociaż we wszystkich trzech 
przypadkach w latach 2012–2019 odnotowano spadek zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem.

Władze lokalne i regionalne odgrywają główną 
rolę w realizacji celów określonych w planie 
działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru 
praw socjalnych, czyli w zwalczaniu ubóstwa, 
szkoleniu i we wspieraniu zatrudnienia. 

Wojna w Ukrainie oraz rosnące ceny energii 
zwiększają również ryzyko ubóstwa energetycznego. 
W 2020 r. około 36 mln Europejczyków nie było w 
stanie odpowiednio ogrzać swoich domów zimą 
lub ochłodzić latem, a liczba ta prawdopodobnie 
gwałtownie wzrośnie, ponieważ skutki kryzysu są 
odczuwalne w całej Europie.  

Respondenci barometru regionalnego i 
lokalnego KR-u zgodnie stwierdzają, że potrzebne 
są rozwiązania dla tych nowych wyzwań 

spowodowanych wojną w Ukrainie. Około 77 % respondentów podało, 
że społeczne i gospodarcze skutki wojny wymagają dostosowania polityki 
i finansowania UE na lata 2021–2027 oraz że unijne finansowanie rozwoju 
ich miasta lub regionu powinno koncentrować się na spowolnieniu 
wzrostu cen energii (48 %). Z kolei 38 % respondentów stwierdziło, 
że w perspektywie długoterminowej głównymi celami finansowania 
przyszłego rozwoju ich miasta lub regionu ze środków UE powinno 
być zwalczanie bezrobocia, tworzenie miejsc pracy i modernizacja siły 
roboczej.

Zmniejszenie bezrobocia młodzieży i walka z ubóstwem dzieci pozostają 
kluczowymi wyzwaniami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Kolejnym 
krokiem w tym kierunku jest ustanowienie europejskiej gwarancji dla 
dzieci, wspieranej przez Europejski Komitet Regionów. 

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, rok 2020 

Eurostat, dane z maja 2022 r.

77%

77 % respondentów stwierdziło, że społeczne i 
gospodarcze skutki wojny (w Ukrainie) wymagają 

dostosowania polityki i finansowania UE.

Barometr regionalny i 
lokalny

Jakie Państwa zdaniem 
powinny być główne 
cele finansowania UE 
przeznaczonego na 
rozwój Państwa miasta 
lub regionu?

Źródło: Doroczny barometr 
regionalny i lokalny UE

W 2020 r. prawie 18 mln dzieci było zagrożonych 
ubóstwem. Prawie 9 na 10 miast ma wyższy 

odsetek ubóstwa dzieci niż średnia w ich kraju.

Lokalna historia 

La Rioja, Hiszpania 

La Rioja za swój priorytet uznała faktyczną równość 
płci, dzięki czemu region ten znalazł się powyżej 

unijnej średniej o 6,4 punktu procentowego. 
Kryterium równości płci uwzględnia się nie tylko 
na szczeblu politycznym i administracyjnym czy 

przy podejmowaniu decyzji budżetowych, ale także 
poprzez tworzenie planów wspierania równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym oraz 
zachęcanie przedsiębiorstw do poprawy dostępu 

kobiet do zatrudnienia i szkoleń.

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%

Przeczytaj pełne 
sprawozdanie
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Rozdział 6

Kluczowe fakty

W kolejnym etapie++ dotyczącym demokracji europejskiej 
wzywa się do nadania Europejskiemu Komitetowi Regionów 
nowej roli jako rzecznika ponad miliona przedstawicielek i 
przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.
Całoroczna Konferencja w sprawie przyszłości Europy zakończyła się w maju 2022 r. i zawierała szereg zaleceń 
dotyczących wzmocnienia demokracji w całej UE. Jeden z kluczowych wniosków dotyczy reformy Europejskiego 
Komitetu Regionów i wzmocnienia jego roli „w strukturze instytucjonalnej UE w kwestiach o znaczeniu 
terytorialnym”. Propozycja ta w pełni pokrywa się z wynikami barometru regionalnego i lokalnego KR-u. 89% 
respondentów uważa, że regiony i miasta nie mają wystarczającego wpływu na przyszłość Unii Europejskiej.

Ponad sześcioro na dziesięcioro respondentów barometru stwierdziło, że miasta i regiony można najlepiej 
włączyć w debatę na temat przyszłości Europy poprzez zapewnienie stałej debaty na ten temat na szczeblu 
regionalnym i lokalnym (65 %). Ponad jedna czwarta respondentów stwierdziła, że cel ten można osiągnąć 
poprzez włączenie w debatę konstytucyjną lub przyszły konwent w celu zmiany traktatów UE (26 %) lub 
poprzez aktywne tworzenie stałych zgromadzeń obywatelskich, mających wnieść wkład w tę debatę (27 %). 

Aby demokracja bardziej sprzyjała włączeniu społecznemu, instytucje na wszystkich poziomach będą 
musiały zapewnić lepsze sposoby uczestnictwa młodzieży i organizacji młodzieżowych, a także usunąć 
wszelkie przeszkody utrudniające rzeczywiste zaangażowanie kobiet w politykę.

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

Ogólnie rzecz biorąc, jako 
przedstawiciele szczebla 
lokalnego lub regionalnego, 
czy uważają Państwo, 
że regiony i miasta 
powinny mieć większy 
wpływ na przyszłość Unii 
Europejskiej?

Źródło: Doroczny barometr 
regionalny i lokalny UE

89%

89% respondentów uważa, że regiony i miasta 
nie mają wystarczającego wpływu na przyszłość 

Unii Europejskiej.

Barometr regionalny i 
lokalny

Lokalna historia 

Poitiers, Francja

Miasto Poitiers utworzyło zgromadzenie 
obywatelek i obywateli, w którego skład wchodzi 

sto osób reprezentujących najemców mieszkań 
socjalnych, wolontariuszy, przedstawicieli lokalnych 

przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. 
Zadaniem tego forum jest wypracowywanie i 

przedstawianie propozycji burmistrzowi i radzie 
miasta z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Celem 

jest stworzenie demokracji bardziej uczestniczącej, 
podejmującej pomysły, które można wdrożyć zgodnie z 

prawem i które mogą przynieść wymierne skutki.

Przeczytaj pełne 
sprawozdanie

W UE kobiety jedynie w 15 % piastują 
stanowiska burmistrzów, w 21 % – 

przewodniczących regionów i zajmują 35 % 
miejsc w parlamentach regionalnych.
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Europejski Komitet Regionów (KR) jest zgromadzeniem politycznym UE skupiającym 329 przedstawicielek i przedstawicieli samorządów 
regionalnych i lokalnych ze wszystkich 27 państw członkowskich. Członkinie i członkowie są wybranymi przewodniczącymi regionów, należą do rad 
regionalnych, są burmistrzyniami i burmistrzami oraz lokalnymi radnymi, którzy podlegają demokratycznej kontroli ponad 446 milionów obywateli 
europejskich. Głównym celem KR-u jest włączenie władz lokalnych i regionalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny 
Unii Europejskiej oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgać 
opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości, 
stojąc na straży prawa UE w wypadku naruszenia zasady pomocniczości lub nieposzanowania uprawnień władz lokalnych lub regionalnych.

Opracowanie Dyrekcja Komunikacji Europejskiego Komitetu Regionów

Bruksela, Październik 2022
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