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Impactul războiului Rusiei asupra Ucrainei exercită presiuni 
asupra majorității regiunilor din estul UE, însă solidaritatea 
prevalează în Uniune 
Impactul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei este plurivalent și necesită soluții complexe. 
Autoritățile locale și regionale au dat dovadă de solidaritate, primind cea mai mare proporție de 
refugiați, precum și de reziliență, adaptându-și consumul de energie și sprijinind populația și IMM-
urile.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a avut repercusiuni la nivel local și regional în întreaga UE, 
înregistrându-se însă diferențe clare între est și vest.  Din Finlanda, în nord, până în Grecia, în sud, 
aproape toate regiunile din țările de la frontiera estică a UE, precum și din Cehia, sunt extrem de 
sensibile la impactul războiului. Regiunile cu sensibilități medii spre ridicate sunt, în principal, cele 
din zona Mării Mediterane, inclusiv din Cipru, cea mai mare parte a Italiei, zone întinse din Spania și 
Portugalia, dar și din Germania.

Privind în perspectivă, Comitetul European al Regiunilor a lansat Alianța europeană a orașelor și 
regiunilor pentru reconstrucția Ucrainei, care va valorifica experiența existentă în parteneriate dintre 
regiuni și orașe, între UE și Ucraina.

Statele membre și regiunile care se 
află cel mai aproape de Ucraina vor 
înregistra cele mai mari scăderi ale 
produsului intern brut (PIB) ca urmare 
a războiului, deși datele sugerează 
un nivel similar al impactului și în 
Irlanda și în regiunile din Europa 
centrală. Aceleași regiuni învecinate 
cu Ucraina vor fi, de asemenea, cele 
mai afectate de inflație, la fel ca 

Spania și Portugalia (inclusiv teritoriile cele mai îndepărtate ale acestora).

Capitolul 1

Sensibilitatea regională 
la războiul împotriva 

Ucrainei 

Sursa: 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 („Starea regiunilor, 
a orașelor și a satelor din perspectiva 

politicilor socioeconomice”), iunie 
2022.

Rezultatele conflictului 
din Ucraina

Sursa: Llano, C., European Recovery 
with our neighbourhoods in 

arms, ESPON seminar –Stronger 
together: recovering through 

crises („Redresarea europeană cu 
vecinătatea noastră aflată în război, 

seminar ESPON – Mai puternici 
împreună: redresarea după crize”), 

Lille, 1 2 iunie 2022.

Citiți raportul integral
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Circulația 
transfrontalieră directă 
a persoanelor care fug 
din Ucraina în țările 
învecinate din UE

Dobias, K. și Homem, F., EU cities 
and regions welcoming Ukrainian 
refugees - mapping multilevel 
coordination („Orașele și regiunile 
din UE întâmpină refugiații ucraineni 
– cartografierea coordonării pe mai 
multe niveluri”), 2022. 

Ce fel de măsuri 
a luat autoritatea 

dumneavoastră locală 
sau regională ca răspuns 

la războiul împotriva 
Ucrainei?

Sursa: Barometrul regional și local.

Țările învecinate cu Ucraina s-au confruntat, 
de asemenea, cu cele mai mari fluxuri de 
migrație ca urmare a războiului. Peste 10 
milioane de persoane au traversat frontierele 
dintre Ucraina și vecinii săi; Polonia este cea 
mai frecventă destinație, cu 4,3 milioane de 
sosiri, urmată de Ungaria cu 861 000, România 
cu 736 000, Slovacia cu 548 000 și Cehia cu 383 
000 (cifre de la sfârșitul lunii iunie 2022).

Autoritățile locale și regionale au fost primele 
care au reacționat întâmpinând persoanele 
refugiate, care au fugit din țara lor din cauza 
războiului. Peste trei sferturi (76 %) dintre reprezentanții locali și regionali care au răspuns la Barometrul 
regional și local al CoR au declarat că autoritatea lor regională sau locală a primit refugiați din Ucraina; 
50 % au afirmat că autoritatea lor regională sau locală a trimis ajutoare materiale către Ucraina, iar 53 
% au sprijinit în mod activ cetățenii și organizațiile locale ale societății civile și 57 % au dat dovadă de 
solidaritate politică față de Ucraina. Finanțarea furnizată de UE a sprijinit multe dintre aceste eforturi: 
39 % dintre respondenți au declarat că regiunea sau orașul lor folosește finanțarea prin politica de 
coeziune pentru a-i sprijini pe refugiații care au fugit din calea războiului împotriva Ucrainei; pentru 8 
% dintre respondenți, aceasta a fost singura sursă de finanțare, iar 21 % au declarat că folosesc fonduri 
furnizate de UE, dar și din alte surse.

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

Poveste locală 
Varșovia, Polonia

Barometrul regional 
și local

respondenți afirmă că cea mai eficientă 
modalitate de a reconstrui Ucraina este de a 

implica regiunile și orașele din UE în planul de 
reconstrucție.

De la începutul războiului împotriva Ucrainei, 
populația Varșoviei a crescut cu 15 %. Doar acest 

oraș și împrejurimile sale au primit 240 000 de 
refugiați, aproape cât Italia și Franța împreună.

Varșovia a primit 10 % dintre refugiații înregistrați 
în Polonia. Coordonând 14 000 de voluntari, 

orașul a reușit să ofere cazare, asistență medicală, 
asistență psihologică, asistență lingvistică și 

juridică. S-a asigurat accesul la distanță la școlile 
din Ucraina, copiii ucraineni putând urmări de 

acasă cursurile desfășurate.

Informații esențiale

1 din 2
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Capitolul 2

Neimplicarea autorităților locale și regionale în planul de 
redresare riscă să adâncească decalajul teritorial în Europa
Datele arată că impactul economic al pandemiei de COVID-19 a fost mai mare în regiunile sudice ale 
UE decât în nord și în est. Țările care au reacționat cel mai eficient au fost cele din zona Mării Baltice, 
precum și Țările de Jos, Irlanda, Luxemburg, România și unele regiuni din Bulgaria.

Răspunsul oferit de UE pentru a ajuta statele membre să își revină după impactul răspândit al 
pandemiei de COVID-19 a fost Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), acesta reprezentând un 
nivel istoric de sprijin pentru țările care s-au confruntat cu o provocare fără precedent. Însă MRR nu 
are o dimensiune teritorială adecvată, iar orașele și regiunile sunt implicate într-o măsură mică sau 
nesemnificativă în planificarea și punerea sa în aplicare. Primele evaluări ale modelelor de cheltuieli 
arată că cheltuielile din MRR chiar ar putea accentua diferențele teritoriale din UE, subminând parțial 
coeziunea economică, socială și teritorială. 

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
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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

În ce măsură a fost 
implicat(ă) orașul/
regiunea dumneavoastră 
în pregătirea planurilor 
de redresare și 
reziliență pentru țara 
dumneavoastră?

Sursa: Barometrul regional și local.

Modificări ale valorii 
adăugate brute 

regionale, 2019-2020

Eurostat, Valoarea adăugată brută a 
scăzut în toate regiunile, cu excepția 

a patru dintre ele, 2022.

Citiți raportul integral
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Primele evaluări ale Mecanismului de redresare 
și reziliență (MRR) arată că modelele de 

cheltuieli ale acestuia chiar ar putea accentua 
diferențele teritoriale din UE, subminând parțial 

activitatea finanțării pentru coeziune.

Informații esențiale

Implicarea autorităților locale și regionale în pregătirea planurilor naționale de redresare și de reziliență 
a fost scăzută. Barometrul regional și local elaborat de CoR arată că numai 1 % dintre respondenți au 
fost implicați pe deplin și numai 9 % au fost implicați parțial în elaborarea PNRR. Mai mult de patru 
din zece respondenți au spus că nu au fost implicați, însă au fost informați cu privire la planurile 
adoptate de guvernul național (41 %), iar un procent similar au declarat că nu au fost nici informați, 
nici implicați (45 %). Procentul de respondenți care nu au fost nici informați cu privire la planuri, nici 
implicați în elaborarea planurilor variază de la 12 % în Italia până la 77 % în Danemarca.

Principalul risc al acestei abordări excesiv de 
centralizate este că obiectivele din planuri nu 
vor răspunde în mod eficace la nevoile extrem 
de diferite de pe teren. O consultare separată 
a membrilor CoR a arătat că majoritatea 
respondenților sunt de părere că planurile 
prezintă riscul „să nu atingă obiectivele și 
obiectivele intermediare” și că există un risc 
semnificativ ca finanțarea să fie alocată în 
mod necorespunzător. Peste jumătate dintre 
respondenți au declarat că sunt de părere că 
există un risc ridicat sau mediu de accentuare a 
disparităților teritoriale, precum și riscul să existe 
suprapuneri și o lipsă de coordonare cu alte 
fonduri ale UE, ca urmare a abordării urmate de MRR.

Barometrul regional și local arată că, în pofida acestor preocupări legitime cu privire la eficacitatea pe 
termen lung a finanțării din MRR, politica de coeziune face diferența pentru multe regiuni în ceea ce 
privește abordarea consecințelor pandemiei.

De asemenea, pandemia a 
afectat semnificativ serviciile 
de sănătate din regiuni și 
orașe, de exemplu în ceea ce 
privește tratarea cancerului. 
Mai mult, încă sunt evaluate 
consecințele asupra sănătății 
mintale a cetățenilor europeni 
și este nevoie de măsuri la 
toate nivelurile.

respondenți a afirmat că a fost implicat pe deplin 
(1 %) sau parțial (9 %) în elaborarea PNRR.

Barometrul regional 
și local

Având în vedere nivelul 
dumneavoastră de 
implicare așteptat, 
prevedeți vreun risc 
pentru punerea în 
aplicare a planului 
național de redresare 
și reziliență în țara 
dumneavoastră?

CoR-CLRE, Punerea în aplicare 
a Mecanismului de redresare și 
reziliență: perspectiva autorităților 
locale și regionale – rezultatele 
consultării specifice realizate de 
CoR-CLRE, aprilie 2022.

În ce fel sprijinul oferit 
de Uniunea Europeană 
ajută orașul sau regiunea 
dumneavoastră să își 
revină după pandemia 
de COVID-19?

Sursa: Barometrul regional și local.

Poveste locală 
Anvers, Belgia

Impactul pandemiei asupra sănătății mintale a 
fost ignorat deseori. Încă din martie 2020, orașul 
Anvers a început să colaboreze cu universitatea 
locală pentru a chestiona aproximativ 6 000 de 

locuitori cu privire la starea sănătății lor mintale, 
evidențiind impactul semnificativ al izolării și al 

carantinei asupra grupurilor vulnerabile, precum 
tinerii sau persoanele cu afecțiuni cronice sau 

dezavantaje socioeconomice.

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 din 10
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Dacă nu se iau măsuri în ceea ce privește criza climatică, 
crește riscul apariției unor dezastre naturale, care vor afecta 
comunitățile locale din UE 
Dacă nu se iau măsuri rapide și eficace pentru atenuarea urgenței climatice, efectul asupra orașelor 
mari și mici și a regiunilor din UE ar putea fi unul devastator. Daunele provocate de evenimente 
precum inundații, incendii forestiere și temperaturi extreme ar putea ajunge la 170 de miliarde 
EUR anual în UE. Impactul acestor evenimente legate de criza climatică asupra infrastructurilor și a 
economiei regiunilor și orașelor din UE va continua să se agraveze, mai ales în locurile deja expuse 
unor temperaturi ridicate și aflate pe coastă. 

Impactul economic al inundațiilor este de aproximativ 8,5 miliarde EUR pe an în ritmul actual al 
urgenței climatice, însă această valoare ar putea crește la 16 miliarde EUR pe an dacă temperatura 
globală depășește 2 °C sau la 40 de miliarde EUR pe an în cazul în care crește peste 3 °C. Regiunile 

Capitolul 3

Daunele economice 
cauzate de inundații 

în cazul scenariului de 
încălzire cu 3 °C, 2100 

Comisia Europeană, Raportul pe 
tema „Coeziunea în Europa în 

perspectiva anului 2050”, 2022.

Citiți raportul integral
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Numărul suplimentar 
de zile pe an cu un risc 
ridicat spre extrem de 
incendii forestiere în 
cazul a trei scenarii de 
încălzire globală 

Comisia Europeană, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions („Riscul 
de incendii forestiere în Europa și 
vulnerabilitatea în condițiile unei 
clime în schimbare: către integrarea 
dimensiunilor de risc”), 2020.

Informații esențiale

din Scandinavia, Germania, 
Polonia, Irlanda și nordul 
Italiei ar fi afectate cel mai 
semnificativ.

Nu există însă prea multe indicii 
privind eventuale îmbunătățiri 
în viitorul apropiat: se 
preconizează că numărul de 
zile pe an cu risc ridicat spre 
extrem de incendii forestiere 
va crește aproape peste tot în 
Europa, ca urmare a creșterii temperaturilor și a accentuării fenomenului de secetă. Riscul va fi cel 
mai ridicat în acele zone din sudul Europei care sunt deja cele mai expuse unor incendii forestiere 
devastatoare: pentru unele regiuni din Spania, Italia și Grecia, aceasta ar putea însemna încă 30-40 de 
zile pe an cu un risc ridicat spre extrem de incendii forestiere.

Fiind conștiente de această amenințare existențială, regiunile și orașele din UE deschid drumurile în 
gestionarea crizei climatice: ele sunt responsabile pentru peste 70 % dintre măsurile de combatere a 
schimbărilor climatice și pentru până la 90 % dintre măsurile de adaptare la schimbările climatice. Și 
situația va continua în mod clar în viitor: aproape jumătate dintre respondenții la Barometrul regional 
și local au declarat că principalele obiective ale finanțării oferite de UE pentru dezvoltarea orașului sau 
a regiunii lor ar trebui să sprijine tranziția verde a economiei (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

Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar 
trebui să fie principalele obiective ale finanțării 

oferite de UE pentru dezvoltarea viitoare a 
orașului sau a regiunii dumneavoastră? Puteți 

alege până la trei răspunsuri

Sursa: Barometrul regional și local.

respondenți au declarat că principalele obiective 
ale finanțării oferite de UE ar trebui să sprijine 

tranziția verde a economiei.

Barometrul regional 
și local

În scenariul cel mai pesimist pentru criza 
climatică, unele regiuni din Spania, Italia și 

Grecia ar putea înregistra între 30 și 40 de zile în 
plus pe an cu incendii forestiere de intensitate 

ridicată până la extremă.

Poveste locală 
Lappeenranta, Finlanda

În zona urbană a Lappeenranta, pe malurile 
lacului Pien-Saimaa, au fost construite șapte zone 
umede pentru apa din precipitații. Zonele umede 

artificiale îndeplinesc rolul de filtre naturale, 
colectând materiile solide, dar și nutrienții și 

substanțele poluante transportate de scurgerile 
de apă, înainte ca aceasta să ajungă în lac. Acest 

plan de sprijinire a biodiversității face parte 
din strategia menită să ajute orașul să atingă 

neutralitatea climatică până în 2030.

5 din 10
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Politica de coeziune funcționează și trebuie să rămână un 
pilon pentru viitorul Europei în vederea abordării tranziției 
verzi și a celei digitale
Politica de coeziune asigură în mod eficace faptul că nimeni și niciun loc nu este lăsat în urmă. Cele 
10 țări care au aderat la UE în 2004 au avut, în acel an, un PIB mediu pe cap de locuitor de doar 59 % 
din media la nivelul UE. Până în 2019, această medie a crescut la 77 %, aproape înjumătățind decalajul 
dintre PIB-urile lor medii.

Imaginea la nivel regional este mai nuanțată. Regiunile mai puțin dezvoltate din estul Europei au 
recuperat din decalaj, însă mai multe regiuni cu venituri medii și mai puțin dezvoltate din sudul 
UE, prinse într-un fel de capcană a dezvoltării, au stagnat sau chiar au înregistrat regrese. Calculele 
efectuate de Comitetul Regiunilor privind PIB-ul pe cap de locuitor pe parcursul perioadei de 12 ani, 
cuprinse între 2009 și 2020, arată că 109 regiuni și-au mărit PIB-ul pe cap de locuitor comparativ cu 
media UE, în timp ce în 129 de regiuni a scăzut PIB-ul pe cap de locuitor. Previziunile sugerează că, 
în 2023, PIB ul pe cap de locuitor va fi cu 2,6 % mai mare în regiunile mai puțin dezvoltate, grație 
sprijinului prin politica de coeziune acordat în perioada 2014-2020.

Importanța fundamentală a coeziunii pentru comunitățile locale din UE este confirmată pe deplin de 
rezultatele Barometrului regional și local al CoR: 88 % dintre respondenți au fost de acord că coeziunea 
ar trebui să fie una dintre principalele valori ale Uniunii Europene.

Un domeniu în care politica de coeziune încă nu reușește să aibă un impact mai semnificativ este însă 
tehnologia digitală. Majoritatea studiilor sunt de acord că pandemia a agravat, în unele cazuri 
considerabil, decalajele digitale existente la nivelul UE. Există un decalaj clar și semnificativ între 
zonele rurale și cele urbane în majoritatea statelor membre ale UE în ceea ce privește numărul de 
persoane care nu folosesc niciodată internetul, dar și un decalaj clar în ceea ce privește competențele 
digitale între regiunile sudice/estice și nordice/vestice ale UE și între zonele urbane și cele rurale. 
Totuși, decalajul nu are legătură doar cu conectivitatea; în multe cazuri, accesul la infrastructura 
digitală de bază este, de asemenea, scăzut. 

- - -

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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Capitolul 4

Prezentare generală 
a acoperirii cu 

infrastructuri digitale, 
per total și în zonele 

rurale, 2020, ca % din 
gospodării  

Comisia Europeană, DG CONNECT, 
2021.

Vă rugăm să precizați 
dacă sunteți sau nu de 

acord cu următoarea 
afirmație: coeziunea ar 
trebui să fie una dintre 
principalele valori ale 

Uniunii Europene.

Sursa: Barometrul regional și local.

Citiți raportul integral
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Raportul anual al UE privind
starea regiunilor și orașelor

Fișă informativă pentru anul 2022

Modificarea numărului 
de persoane care folosesc 
internetul zilnic (puncte 
procentuale), 2021 față 
de 2019

Hartă creată de Progress Consulting 
S.r.l. pe baza datelor Eurostat 
accesate în mai 2022.

Orașul/regiunea 
dumneavoastră are 
cunoștință de faptul 
că orașul sau regiunea 
dumneavoastră a 
primit finanțare din 
partea UE (în cadrul 
politicii de coeziune 
sau al instrumentului 
NextGenerationEU) în 
ultimii doi ani?

Sursa: Barometrul regional și local.

83%

Barometrul regional 
și local Informații esențiale

dintre respondenți declară că finanțarea prin 
politica de coeziune oferă o valoare adăugată 
sporită orașului sau regiunii lor, comparativ cu 

alte surse de finanțare.

Un aspect pozitiv este faptul că datele arată că măsurile de limitare a mișcării persoanelor și telemunca, 
instituite ca urmare a pandemiei de COVID-19, au sporit utilizarea zilnică a internetului în aproape 
toate regiunile din UE, cu creșteri semnificative, de până la 10 %, în țări precum România și Slovenia și 
în mai multe regiuni din Grecia, Portugalia și Spania.

Rezultatele Barometrului regional și local subliniază provocarea cu care se confruntă UE în direcționarea 
sprijinului financiar către regiunile care au cea mai mare nevoie și în sensibilizarea cu privire la 
eficacitatea acestuia. Doar aproximativ 35 % dintre respondenți au declarat că știu că orașul sau 
regiunea lor a primit finanțare din partea UE (în cadrul politicii de coeziune sau al instrumentului 
NextGenerationEU) în ultimii doi ani, valorile variind de la doar 5 % în Germania la 88 % în Spania.

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%
Previziunile sugerează că, în 2023, PIB-ul 

pe cap de locuitor va fi cu 2,6 % mai mare în 
regiunile mai puțin dezvoltate, grație sprijinului 

prin politica de coeziune acordat în perioada 
2014-2020.

Poveste locală 
Moravia-Silezia, Cehia

Trecerea rapidă și cuprinzătoare la transportul 
electric și cu emisii zero este o componentă esențială 

a abordării crizei climatice, însă trebuie luat în 
considerare și impactul socioeconomic al acestei 

tranziții. Un proiect de 20 de milioane EUR, intitulat 
EU-TRAUTOM, care reunește 88 de parteneri din 
regiunea Moravia-Silezia, zonă esențială pentru 

industria auto din Cehia, își propune să contribuie 
la reconversia profesională a cel puțin 5 000 de 

persoane care lucrează în acest domeniu.
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Capitolul 5

Informații esențiale

Structura socială în pericol: este nevoie de măsuri pentru 
abordarea inegalităților și a sărăciei
În pofida numeroaselor succese ale politicii de coeziune a UE și a altor măsuri de finanțare și de sprijin, 
problemele provocate de accentuarea inegalităților, de inflația galopantă, de criza energetică, de 
disparitățile de gen și de șomajul ridicat în rândul tinerilor rămân o provocare reală pentru UE. Pandemia și 
războiul împotriva Ucrainei au exacerbat și mai mult numeroase dintre aceste inegalități deja existente. În 
2020, aproximativ 91 de milioane de persoane (adică 20 % din populația UE) erau deja expuse riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială. Regiunile rurale înregistrau un procent ușor mai ridicat (22 %) decât 
orașele (21 %) și decât orașele mici și suburbiile (19 %), deși în perioada 2012 2019 aceste valori au scăzut 
în toate cele trei situații.

Autoritățile regionale și locale sunt actori 
esențiali în atingerea obiectivelor – combaterea 
sărăciei, instruirea persoanelor și sprijinirea 
ocupării forței de muncă – prevăzute în 
Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale.

Războiul împotriva Ucrainei și impactul 
creșterii prețurilor la energie accentuează, de 
asemenea, riscurile de sărăcie energetică. În 
2020, aproximativ 36 de milioane de cetățeni 
europeni nu și-au putut încălzi în mod 
corespunzător locuințele pe timp de iarnă 
și nu le-au putut răci pe timp de vară și se 
preconizează că aceste valori vor crește rapid, 
pe măsură ce impactul crizei se va resimți pe 
întreg teritoriul Europei. 

Nevoia de a aborda noile provocări ce rezultă din impactul războiului 
împotriva Ucrainei este recunoscută pe scară largă de respondenții la 
Barometrul regional și local al CoR. Aproximativ 77 % dintre respondenți 
au declarat că impactul social și economic al războiului împotriva Ucrainei 
impune adaptarea politicilor și a finanțării UE pentru perioada 2021-2027 și 
că principalele obiective ale finanțării UE pentru dezvoltarea orașului sau a 
regiunii lor ar trebui să constea în combaterea creșterii prețurilor la energie 
(48 %). Privind pe termen lung, 38 % dintre respondenți au declarat că 
principalele obiective ale finanțării UE pentru dezvoltarea viitoare a orașului 
sau a regiunii lor ar trebui să fie combaterea șomajului, crearea de locuri de 
muncă și modernizarea forței de muncă.

Reducerea șomajului în rândul tinerilor și combaterea sărăciei în rândul copiilor rămân provocări esențiale 
la nivel local și regional. Instituirea unei Garanții europene pentru copii, sprijinită de Comitetul European al 
Regiunilor, reprezintă una dintre căile de urmat.

Rata riscului de sărăcie 
și de excluziune socială, 

2019 

Eurostat, date accesate în mai 2022.

77%

dintre respondenți au declarat că impactul social 
și economic al războiului (din Ucraina) impune 

adaptarea politicilor și a finanțării UE.

Barometrul regional 
și local

Din punctul 
dumneavoastră de 
vedere, care ar trebui să 
fie principalele obiective 
ale finanțării oferite de 
UE pentru dezvoltarea 
viitoare a orașului sau a 
regiunii dumneavoastră?

Sursa: Barometrul regional și local.

În 2020, aproape 18 milioane de copii erau 
expuși riscului sărăciei. Aproape 9 din 10 orașe 
înregistrează un procent de sărăcie în rândul 

copiilor mai mare decât media la nivel național.

Poveste locală 
La Rioja, Spania

La Rioja a transformat asigurarea egalității de 
gen într-o prioritate, acest angajament plasând 

regiunea cu 6,4 puncte deasupra mediei UE. 
Egalitatea de gen este luată în considerare nu numai 

la nivel politic și administrativ sau în opțiunile 
bugetare, ci și prin crearea de planuri pentru 

sprijinirea echilibrului între viața profesională și cea 
privată și prin impulsionarea întreprinderilor, astfel 
încât acestea să îmbunătățească accesul femeilor la 

ocuparea în muncă și la formare.

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%

Citiți raportul integral
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Capitolul 6

Informații esențiale

Următorul capitol al democrației europene impune un 
nou rol pentru Comitetul European al Regiunilor, acesta 
reprezentând vocea a peste un milion de reprezentanți 
regionali și locali
Conferința privind viitorul Europei s-a desfășurat pe parcursul unui an și s-a încheiat în mai 2022 cu 
o serie de recomandări pentru consolidarea democrației la nivelul UE. O concluzie fundamentală se 
referă la reformarea Comitetului European al Regiunilor, „conferindu-i acestuia un rol sporit în 
arhitectura instituțională a UE, în ceea ce privește aspectele cu impact teritorial”. Această 
propunere este susținută pe deplin de Barometrul regional și local al CoR. 89 % dintre respondenți 
au fost de acord că regiunile și orașele ar trebui să aibă o influență mai mare asupra viitorului Uniunii 
Europene.

Peste 6 din 10 respondenții la barometru au declarat că regiunile și orașele s-ar putea implica cel mai 
eficient în dezbaterea privind viitorul Europei asigurând o dezbatere continuă pe această temă la 
nivel regional și local (65 %). Mai mult de un sfert dintre respondenți au spus că acest lucru s-ar putea 
realiza prin participarea la o dezbatere constituțională și/sau printr-o convenție viitoare pentru 
revizuirea tratatelor UE (26 %) sau prin sprijinirea creării unor adunări cetățenești permanente, care 
să stea la baza dezbaterii (27 %). 

Pentru ca democrația să fie mai incluzivă, instituțiile de la toate nivelurile vor trebui să asigure 
modalități mai bune de participare a tinerilor și a organizațiilor de tineret, dar și să elimine toate 
obstacolele ce stau în calea unei implicări reale a femeilor în politică. 

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

În general, ca 
reprezentant local sau 
regional, sunteți sau nu 
de acord că regiunile și 
orașele ar trebui să aibă 
o influență mai mare 
asupra viitorului Uniunii 
Europene?

Sursa: Barometrul regional și local.

89%

dintre respondenți au fost de acord că regiunile 
și orașele ar trebui să aibă o influență mai mare 

asupra viitorului Uniunii Europene.

Barometrul regional 
și local

Poveste locală 
Poitiers, Franța

Poitiers a creat o adunare cetățenească formată 
din 100 de persoane, reprezentând chiriași din 
locuințele sociale, voluntari, reprezentanți ai 

întreprinderilor locale și ai societății civile, 
pentru a identifica și a propune idei primarului 
și consiliului municipal, în beneficiul întregului 

oraș. Scopul este acela de a dezvolta o 
democrație mai participativă, cu idei care să poată 

fi puse în aplicare în mod legal și cu un impact 
măsurabil.

Citiți raportul integral

În UE, femeile reprezintă doar 15 % dintre 
primari, 21 % dintre președinții regionali și 35 

% dintre membrii parlamentelor regionale.



12

#SOTEULocal

Rue Belliard/Belliardstraat 101   |   1040 Bruxelles/Brussel   |   BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 22822211   |   e-mail: visuals@cor.europa.eu   |   www.cor.europa.eu

 @EU_CoR   |    /european.committee.of.the.regions  |    /european-committee-of-the-regions   |    @EU_regions_cities

Cd
R_

47
39

/1
0-

20
22

/R
O

Q
G-

04
-2

2-
07

3-
RO

-N
 | 

IS
BN

 9
78

-9
2-

89
5-

12
65

-7
 | 

do
i:1

0.
28

63
/2

33
40

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este adunarea politică de la nivelul UE a 329 de reprezentanți regionali și locali din toate cele 27 de state 
membre. Membrii noștri sunt aleși în funcții de președinți de regiuni, membri ai consiliilor regionale, primari și membri ai consiliilor locale și 
răspund în mod democratic în fața a peste 446 de milioane de cetățeni europeni. Principalele obiective ale CoR sunt de a implica autoritățile 
locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al Uniunii Europene și de a le informa cu privire la politicile 
UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care prezintă interes pentru 
regiuni și orașe. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a asigura respectarea legislației UE în cazul încălcării 
principiului subsidiarității sau al nerespectării competențelor autorităților regionale sau locale.
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