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V dôsledku vojny Ruska proti Ukrajine vzniká tlak na 
najvýchodnejšie regióny EÚ, ale naprieč Úniou prevláda solidarita
Dôsledky vojny Ruska proti Ukrajine sú rôznorodé a vyžadujú si komplexné riešenia. Miestne 
a regionálne samosprávy prejavili solidaritu tým, že prijali najvyšší podiel utečencov a zároveň 
preukázali odolnosť prispôsobením svojej spotreby energie a poskytnutím podpory občanom  
a malým a stredným podnikom.

Vojna Ruska proti Ukrajine zasiahla miestnu a regionálnu úroveň v celej EÚ, pričom medzi východom a 
západom sú badateľné rozdiely. Od Fínska na severe až po Grécko na juhu sú dôsledky vojny citeľné takmer 
v každom regióne v krajinách pozdĺž východnej hranice EÚ, ako aj v Česku. V regiónoch Stredozemia vrátane 
Cypru, väčšiny Talianska, veľkej časti Španielska a Portugalska, ale aj Nemecka, sa vplyv vojny pociťuje 
miernejšie.

Európsky výbor regiónov s ohľadom na budúcnosť vytvoril Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu 
Ukrajiny, ktorá bude vychádzať zo skúseností získaných z partnerstiev medzi regiónmi  
a mestami v EÚ a na Ukrajine.

Najväčší pokles hrubého domáceho 
produktu (HDP) zaznamenajú  
v dôsledku vojny členské štáty  
a regióny v bezprostrednej blízkosti 
Ukrajiny, hoci podľa údajov bude mať 
vojna porovnateľné dôsledky aj na 
Írsko a regióny strednej Európy. Tieto 
regióny v susedstve Ukrajiny rovnako 
ako aj Španielsko a Portugalsko 
(vrátane ich najvzdialenejších 
regiónov) budú takisto najviac 
zasiahnuté infláciou.

Kapitola 1

Regionálna citlivosť na 
vojnu proti Ukrajine

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, jún 2022.

Dôsledky konfliktu na 
Ukrajine

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

seminár ESPON – Stronger together: 
recovering through crises, Lille,  

1. – 2. júna 2022.

Prečítajte si celú správu
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Priamy cezhraničný 
pohyb osôb utekajúcich 
z Ukrajiny do susedných 
krajín EÚ

Dobias, K a Homem, F.: EU cities 
and regions welcoming Ukrainian 
refugees – mapping multilevel 
coordination, 2022.

Aký druh opatrení 
prijala Vaša miestna 

alebo regionálna 
samospráva v reakcii na 

vojnu proti Ukrajine?

Zdroj: Výročný regionálny a miestny 
barometer.

Najväčšie migračné toky následkom vojny 
zaznamenali tiež krajiny susediace s Ukrajinou. 
Viac ako 10 miliónov ľudí prekročilo hranice 
z Ukrajiny do susedných krajín. Väčšina  
z nich mierila do Poľska, kde prišlo 4,3 milióna 
osôb, nasledovali Maďarsko (861 000 osôb), 
Rumunsko (736 000 osôb), Slovensko (548 000 
osôb) a Česko (383 000 osôb) (údaje z konca júna 
2022).

Na potrebu prijímať utečencov reagovali ako 
prvé miestne a regionálne samosprávy. Viac ako 
tri štvrtiny (76 %) zástupcov miestnych a 
regionálnych samospráv, ktorí odpovedali na miestny a regionálny barometer VR, uviedli, že ich regionálna 
alebo miestna samospráva prijala utečencov z Ukrajiny; 50 % uviedlo, že ich regionálna alebo miestna 
samospráva poskytla Ukrajine materiálnu pomoc, zatiaľ čo 53 % z nich aktívne podporovalo občanov a 
miestne organizácie občianskej spoločnosti a 57 % vyjadrilo politickú solidaritu s Ukrajinou. Mnohé z týchto 
snáh sa realizovali s finančnou podporou EÚ: 39 % respondentov potvrdilo, že ich región alebo mesto 
využívalo na podporu ľudí utekajúcich pred vojnou proti Ukrajine financovanie v rámci politiky súdržnosti; 
podľa 8 % respondentov išlo o jediný zdroj financovania, zatiaľ čo 21 % uviedlo, že popri finančných 
prostriedkoch EÚ používali aj iné zdroje.

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

Príklad z praxe 
Varšava (Poľsko)

Regionálny a miestny 
barometer

Jeden z dvoch respondentov uviedol, že 
najúčinnejším spôsobom obnovy Ukrajiny je 
zapojiť regióny a mestá EÚ do plánu obnovy.

Od začiatku vojny proti Ukrajine sa počet 
obyvateľov Varšavy zvýšil o 15 %. Len mesto 
a jeho okolie prijalo 240 000 utečencov, čo je 

takmer toľko ako Taliansko a Francúzsko dokopy.

Varšava prijala 10 % utečencov registrovaných  
v Poľsku. Vďaka koordinácii 14 000 dobrovoľníkov 
dokázalo mesto poskytnúť ubytovanie, lekársku 
starostlivosť, psychologickú podporu, jazykovú 
a právnu pomoc. Zabezpečil sa vzdialený online 

prístup k ukrajinským školám, ktorý ukrajinským 
deťom umožňuje zúčastňovať sa na výučbe 

prebiehajúcej v ich domovskej krajine.

V skratke
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Kapitola 2

Ak do plánov obnovy nebudú zapojené regionálne a miestne 
samosprávy, územné rozdiely v Európe sa môžu prehĺbiť 
Z údajov vyplýva, že pandémia ochorenia COVID-19 mala väčší hospodársky vplyv v regiónoch na juhu EÚ 
než na severe a východe. Najúčinnejšie reagovali pobaltské krajiny, ako aj Holandsko, Írsko, Luxembursko, 
Rumunsko a niektoré regióny Bulharska.

Na potrebu pomôcť členským štátom zotaviť sa z ďalekosiahlych dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 
reagovala EÚ vytvorením Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ten poskytuje nevídanú úroveň 
podpory krajinám, ktoré čelia bezprecedentnej výzve. Chýba mu však náležitý územný rozmer a mestá  
a regióny sú do jeho plánovania a vykonávania zapojené len málo alebo ich zapojenie je iba formálne.  
Z prvých posúdení postupov rozdelenia výdavkov vyplýva, že výdavky z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti by mohli dokonca prehĺbiť územné rozdiely v EÚ, čo by čiastočne oslabilo hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť. 

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
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41
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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 akej miery bolo Vaše 
mesto zapojené alebo 
bol Váš región zapojený 
do prípravy plánov 
obnovy a odolnosti Vašej 
krajiny?

Zdroj: Výročný regionálny a miestny 
barometer.

Zmena regionálnej 
hrubej pridanej hodnoty 

v rokoch 2019 – 2020

Eurostat, Hrubá pridaná hodnota sa 
znížila vo všetkých regiónoch okrem 

štyroch, 2022.

Prečítajte si celú správu
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Z prvých hodnotení Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti vyplýva, že v ňom použité 

postupy rozdelenia výdavkov by mohli prehĺbiť 
územné rozdiely v EÚ, čo by čiastočne oslabilo 

fungovanie financovania súdržnosti.

V skratke

Miera zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti 
bola nízka. Z regionálneho a miestneho barometra, ktorý realizoval VR, vyplýva, že do prípravy národných 
plánov obnovy a odolnosti bolo riadne zapojených len 1 % respondentov a čiastočne zapojených len 9 %. 
Viac ako štyria z desiatich respondentov konštatovali, že neboli zapojení, ale že ich národná vláda informovala  
o prijatých plánoch (41 %), pričom podobný podiel respondentov uviedol, že neboli informovaní ani 
zapojení (45 %). Podiel respondentov, ktorí neboli o pláne informovaní ani doň zapojení, sa pohybuje od 12 %  
v Taliansku do 77 % v Dánsku.

Hlavným rizikom tohto nadmerne centralizovaného 
prístupu je, že ciele stanovené v plánoch nereagu-
jú účinne na veľmi odlišné potreby v praxi. Samo-
statná konzultácia s členmi a členkami VR ukázala, 
že väčšina respondentov vidí v súvislosti s plánmi 
riziko „nedosiahnutia hlavných cieľov a čiastkových 
cieľov“, ako aj značné riziko, že finančné zdroje ne-
budú pridelené na správne miesto. Viac ako polo-
vica respondentov uviedla, že vzhľadom na prístup, 
ktorý sa uplatňuje v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, existuje veľké alebo určité riziko 
zvýšenia územných rozdielov, ako aj prekrývania a 
nedostatočnej koordinácie s inými fondmi EÚ.

Z regionálneho a miestneho barometra vyplýva, že napriek týmto legitímnym obavám týkajúcim sa dlhodo-
bej účinnosti financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je politika súdržnosti pre mnohé 
regióny veľmi prínosná pri riešení následkov pandémie.

Pandémia vážne zasiahla aj zdravotnícke služby v regiónoch a mestách, napríklad pokiaľ ide o liečbu rako-
viny. Okrem toho sa stále skúma vplyv na duševné zdravie Európanov, čo si vyžaduje opatrenia na všetkých 
úrovniach. 

Jeden z desiatich respondentov uvádza,  
že do prípravy národných plánov obnovy a 

odolnosti bol buď plne zapojený (1 %) alebo 
čiastočne zapojený (9 %).

Regionálny a miestny 
barometer

Vychádzajúc z očakávanej 
miery Vášho zapojenia, 
aké veľké je riziko, že by 
mohlo podľa Vás dôjsť 
k ohrozeniu realizácie 
národného plánu obnovy a 
odolnosti vo Vašej krajine?

Európsky výbor regiónov a Rada 
európskych obcí a regiónov (CEMR), 
Vykonávanie Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti:  apríl 2022.

Ako Európska únia 
pomáha Vášmu mestu 
alebo regiónu zotaviť sa 
z pandémie ochorenia 
COVID-19?

Zdroj: Výročný regionálny a miestny 
barometer.

Príklad z praxe
Antverpy (Belgicko)

Vplyv pandémie na duševné zdravie sa často 
prehliadal. Už v marci 2020 sa mesto Antverpy 

spojilo s tamojšou univerzitou s cieľom uskutočniť 
prieskum u približne 6 000 miestnych obyvateľov 
týkajúci sa stavu ich duševného zdravia. Prieskum 

ukázal závažný vplyv izolácie a karantény na 
zraniteľné skupiny, ako sú mladí ľudia alebo ľudia 

s chronickým ochorením alebo so sociálno-
ekonomickým znevýhodnením.

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 z 10
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Nečinnosť v reakcii na klimatickú krízu zvyšuje riziko prírodných 
katastrof pre miestne komunity v EÚ 
Ak sa núdzová situácia v oblasti klímy nevyrieši rýchlo a účinne, mohlo by to mať ničivý vplyv na mestá 
a regióny v celej EÚ. Očakáva sa, že škody spôsobené udalosťami, ako sú povodne, prírodné požiare  
a extrémne horúčavy, dosiahnu v EÚ 170 miliárd EUR ročne. Vplyv týchto udalostí súvisiacich s klimatickou 
krízou na infraštruktúru a hospodárstvo regiónov a miest EÚ sa bude naďalej zhoršovať, najmä na miestach, 
ktoré sú už teraz vystavené vysokým teplotám, a na pobreží.

Hospodárske následky povodní predstavujú pri súčasnej miere klimatickej núdze približne 8,5 miliardy EUR 
ročne, ale v prípade zvýšenia globálnej teploty nad 2 °C by táto suma mohla dosiahnuť 16 miliárd EUR 
ročne, alebo 40 miliárd EUR ročne, ak by sa teplota zvýšila nad 3 °C. Najťažšie zasiahnuté by boli regióny  
v Škandinávii, Nemecku, Poľsku, Írsku a severnom Taliansku.

Kapitola 3

Hospodárske škody 
spôsobené povodňami 

v rámci scenára 
otepľovania 3 °C do roku 

2100

Európska komisia, správa o 
súdržnosti „Súdržnosť v Európe do 

roku 2050“, 2022.

Prečítajte si celú správu
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Výročná správa EÚ  
o stave regiónov a miest
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Nárast počtu dní v roku 
s vysokým až extrémnym 
nebezpečenstvom 
požiaru v prípade troch 
scenárov globálneho 
otepľovania

Európska komisia, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions, 2020.

V skratke

Takmer nič nenasvedčuje tomu, 
že sa situácia v blízkej budúcnosti 
zlepší: predpokladá sa, že 
počet dní v roku s vysokým až 
extrémnym rizikom prírodného 
požiaru sa v dôsledku vyšších 
teplôt a zvýšeného sucha zvýši 
takmer všade v Európe. Riziko 
bude najvyššie v tých častiach 
južnej Európy, ktoré sú už teraz 
najviac ohrozené ničivými 
lesnými požiarmi: v niektorých 
regiónoch Španielska, Talianska a Grécka by sa počet dní v roku s vysokým až extrémnym rizikom lesného 
požiaru mohol zvýšiť o 30 až 40 dní.

Regióny a mestá EÚ si uvedomujú túto existenčnú hrozbu, a preto sú na čele v boji proti klimatickej kríze. Sú 
zodpovedné za viac ako 70 % opatrení v oblasti klímy a až 90 % opatrení na adaptáciu na zmenu klímy.  
A tento vývoj bude jednoznačne pokračovať aj v budúcnosti: takmer polovica respondentov miestneho  
a regionálneho barometra (51 %) uviedla, že hlavným cieľom financovania rozvoja ich mesta alebo regiónu 
z prostriedkov EÚ by mala byť podpora zelenej transformácie hospodárstva (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

Aké by podľa Vás mali byť 
hlavné ciele financovania 
budúceho rozvoja Vášho 
mesta alebo regiónu 
z prostriedkov EÚ? 
Môžete vybrať najviac tri 
odpovede

Zdroj: Výročný regionálny a miestny 
barometer.

Päť z desiatich respondentov uviedlo, že hlavnými 
cieľmi financovania z prostriedkov EÚ by mala byť 

podpora zelenej transformácie hospodárstva.

Regionálny a miestny 
barometer

V prípade najhoršieho scenára klimatickej 
krízy by sa v niektorých regiónoch Španielska, 

Talianska a Grécka mohol počet dní v roku  
s vysokým až extrémnym rizikom prírodných 

požiarov zvýšiť o 30 až 40 dní.

Príklad z praxe
Lappeenranta (Fínsko)

Na brehoch jazera Pien-Saimaa bolo v mestskej 
oblasti Lappeenranta postavených sedem mokradí 

pre zrážkovú vodu. Umelé mokrade pôsobia ako 
prírodné filtre, ktoré zachytávajú pevný materiál, 

ako aj živiny a znečisťujúce látky prenášané 
odtokmi predtým, ako sa dostanú do jazera. Tento 
plán na podporu biodiverzity je súčasťou stratégie 

na dosiahnutie klimatickej neutrality mesta do 
roku 2030.
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Politika súdržnosti funguje a musí zostať pilierom budúcnosti 
Európy pri riešení zelenej a digitálnej transformácie
Politika súdržnosti účinne zabezpečuje, aby sa na nikoho a na žiadne miesto nezabudlo. Desať krajín, ktoré 
vstúpili do EÚ v roku 2004, malo v danom roku priemerný HDP na obyvateľa zodpovedajúci len 59 % 
priemeru EÚ. Do roku 2019 sa tento priemer zvýšil na 77 %, čím sa znížil rozdiel medzi ich priemernými HDP 
takmer o polovicu.

Situácia na regionálnej úrovni je diferencovanejšia. Menej rozvinuté regióny vo východnej Európe dobiehajú 
zvyšok EÚ, ale niekoľko regiónov so stredným príjmom a menej rozvinutých regiónov na juhu EÚ, ktoré 
sa dostali do určitej formy pasce rozvoja, zažívajú stagnáciu alebo úpadok. Z výpočtov Výboru regiónov 
týkajúcich sa HDP na obyvateľa za obdobie 12 rokov (2009 – 2020) vyplýva, že v 109 regiónoch sa zvýšilo 
HDP na obyvateľa v porovnaní s priemerom EÚ, zatiaľ čo v 129 regiónoch bol zaznamenaný pokles HDP na 
obyvateľa. Predpokladá sa, že v roku 2023 bude HDP na obyvateľa v menej rozvinutých regiónoch o 2,6 % 
vyšší vďaka podpore v rámci politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020.

Zásadný význam súdržnosti pre miestne komunity v EÚ plne potvrdzujú výsledky regionálneho a miestneho 
barometra VR: 88 % respondentov súhlasilo s tvrdením, že súdržnosť by mala byť jednou zo základných 
hodnôt Európskej únie.

Jednou z oblastí, v ktorej politika súdržnosti stále nie je schopná dosiahnuť väčší vplyv, sú digitálne 
technológie. Z väčšiny štúdií vyplýva, že pandémia prehĺbila – v niektorých prípadoch výrazne – existujúcu 
digitálnu priepasť v EÚ. Vo väčšine krajín EÚ existujú jasné a výrazné rozdiely medzi mestskými a vidieckymi 
oblasťami, pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí nikdy nepoužívajú internet. Okrem toho existujú jasné rozdiely  
v digitálnych zručnostiach medzi južnými/východnými a severnými/západnými regiónmi EÚ, ako aj medzi 
mestskými a vidieckymi oblasťami. Tento rozdiel sa netýka iba pripojiteľnosti, hoci treba poznamenať, že  
v mnohých prípadoch je aj prístup k základnej digitálnej infraštruktúre nedostatočný. 

- - -

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

Prehľad pokrytia 
digitálnou 

infraštruktúrou v roku 
2020, celkové pokrytie a 

pokrytie vo vidieckych 
oblastiach (v percentách 

domácností) 

Európska komisia, GR CONNECT, 
2021.

Uveďte, či súhlasíte 
alebo nesúhlasíte s týmto 

tvrdením: „Súdržnosť 
by mala byť jednou 

zo základných hodnôt 
Európskej únie.“

Zdroj: Výročný regionálny a miestny 
barometer.

Prečítajte si celú správu
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Výročná správa EÚ  
o stave regiónov a miest

Prehľad za rok 2022

Zmena podielu 
jednotlivcov, ktorí 
každodenne používali 
internet (percentuálne 
body) v období 2019 – 
2021

Mapa vytvorená spoločnosťou 
Progress Consulting S.r.l. na základe 
údajov Eurostatu získaných v máji 
2022.

Vie Vaše mesto/Váš 
región o tom, či za 
posledné dva roky 
získalo/získal nejaké 
finančné prostriedky 
z EÚ (v rámci politiky 
súdržnosti alebo nástroja 
NextGenerationEU)?

Zdroj: Výročný regionálny a miestny 
barometer.

83%

Regionálny a miestny 
barometer V skratke

Celkovo 83 % respondentov uvádza, že 
financovanie politiky súdržnosti v porovnaní  
s inými tokmi financovania prináša ich mestu 

alebo regiónu väčšiu pridanú hodnotu.

Za pozitívne možno považovať to, že podľa údajov prispeli obmedzenia pohybu a telepráca v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19 k častejšiemu každodennému používaniu internetu takmer vo všetkých regiónoch EÚ, pričom 
v krajinách ako Rumunsko a Slovinsko a vo viacerých regiónoch v Grécku, Portugalsku a Španielsku došlo k výraz-
nému nárastu až o 10 %.

Z výsledkov regionálneho a miestneho barometra vyplýva, že pre EÚ je výzvou nasmerovať finančnú podporu tam, 
kde je najviac potrebná, a zvýšiť informovanosť o jej účinnosti. Len približne 35 % respondentov uviedlo, že vedeli  
o finančných prostriedkoch EÚ (v rámci politiky súdržnosti alebo nástroja NextGenerationEU), ktoré ich mesto alebo 
región dostali za posledné dva roky, pričom tento podiel sa pohybuje od 5 % v Nemecku do 88 % v Španielsku.

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%
Predpokladá sa, že v roku 2023 bude HDP na 

obyvateľa v menej rozvinutých regiónoch  
o 2,6 % vyšší vďaka podpore v rámci politiky 

súdržnosti v rokoch 2014 – 2020.

Príklad z praxe
Moravsko-sliezsky kraj (Česko)

Rýchly a komplexný prechod na elektrickú 
dopravu a dopravu s nulovými emisiami je 

kľúčovou súčasťou riešenia klimatickej krízy, avšak 
treba prihliadnuť aj na sociálno-ekonomický vplyv 

tohto prechodu. Zámerom projektu v hodnote  
20 miliónov EUR s názvom EU-TRAUTOM, do 

ktorého je zapojených 88 partnerov z Moravsko-
sliezskeho kraja, kľúčového automobilového 
klastra v Česku, je pomôcť pri rekvalifikácii 

najmenej 5 000 ľudí pracujúcich v tejto oblasti.
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Kapitola 5

V skratke

Ohrozenie sociálnej štruktúry: potreba opatrení na potláčanie 
nerovností a chudoby
Napriek mnohým úspechom politiky súdržnosti EÚ, iným finančným a podporným opatreniam zostávajú 
problémy spôsobené rastúcimi nerovnosťami, nekontrolovanou infláciou, energetickou krízou, rodovými 
nerovnosťami a vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí skutočnou výzvou pre EÚ. Pandémia a vojna proti 
Ukrajine ešte viac prehĺbili mnohé z týchto existujúcich nerovností. V roku 2019 bolo približne 91 miliónov 
ľudí (20 % obyvateľstva EÚ) už ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Vidiecke regióny mali síce 
o niečo vyšší percentuálny podiel (22 %) ako mestá (21 %) a mestá a predmestia (19 %), ale vo všetkých troch 
prípadoch sa tento podiel v rokoch 2012 až 2019 znížil.

Regionálne a miestne samosprávy sú kľúčovými 
aktérmi pri dosahovaní cieľov boja proti 
chudobe, odbornej prípravy ľudí a podpory 
zamestnanosti stanovených v Akčnom pláne 
na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv.  

Vojna proti Ukrajine a vplyv rastúcich cien 
energie takisto zvyšujú riziko energetickej 
chudoby. V roku 2020 približne 36 miliónov 
Európanov nedokázalo primerane vykurovať 
svoje domovy v zime alebo chladiť v lete a tieto 
čísla pravdepodobne prudko stúpnu, keďže 
vplyv krízy sa pociťuje v celej Európe.

Respondenti regionálneho a miestneho 
barometra VR vo všeobecnosti uznávajú, že je 

nutné riešiť nové výzvy vyplývajúce z dôsledkov vojny proti Ukrajine. 
Približne 77 % respondentov uviedlo, že sociálne a hospodárske 
dôsledky vojny proti Ukrajine si vyžadujú prispôsobenie politík 
a financovania EÚ v období 2021 – 2027 a že hlavnými cieľmi 
financovania rozvoja ich mesta alebo regiónu z prostriedkov EÚ by 
malo byť zmiernenie prudkého nárastu cien energie (48 %). Pokiaľ ide o 
dlhodobé hľadisko, 38 % respondentov sa domnieva, že hlavnými cieľmi 
financovania budúceho rozvoja ich mesta alebo regiónu z prostriedkov 
EÚ by mal byť boj proti nezamestnanosti, vytváranie pracovných miest 
a modernizácia pracovnej sily.

Znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí a boj proti chudobe 
detí zostávajú kľúčovými výzvami na miestnej a regionálnej úrovni. 
Vytvorenie Európskej záruky pre deti, ktorú podporuje aj Európsky 
výbor regiónov, je správnym riešením.

Riziko chudoby  
a sociálneho vylúčenia, 

2020

Eurostat, konzultované v máji 2022.

77%

Dovedna 77 % respondentov si myslí, že sociálne 
a hospodárske dôsledky vojny na Ukrajine si 

vyžadujú prispôsobenie politík a financovania EÚ.

Regionálny a miestny 
barometer

Aké by podľa Vás 
mali byť hlavné ciele 
financovania budúceho 
rozvoja Vášho mesta 
alebo regiónu  
z prostriedkov EÚ?

Zdroj: Výročný regionálny a miestny 
barometer.

V roku 2020 bolo takmer 18 miliónov detí 
ohrozených chudobou. Takmer deväť z desiatich 

miest má vyšší podiel chudoby detí, než je 
celoštátny priemer.

Príklad z praxe
La Rioja, (Španielsko) 

Autonómne spoločenstvo La Rioja si za jednu zo 
svojich priorít stanovilo dosiahnutie skutočnej 

rodovej rovnosti a týmto svojím záväzkom sa tak 
dostalo o 6,4 bodu nad priemer EÚ. Rodová rovnosť 

sa zohľadňuje nielen na politickej  
a administratívnej úrovni alebo v rozpočtových 

rozhodnutiach, ale aj vytváraním plánov na 
podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 

životom a podnecovaním podnikov, aby sa zlepšil 
prístup žien k zamestnaniu a odbornej príprave.

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%

Prečítajte si celú správu
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Kapitola 6

V skratke

V ďalšej kapitole európskej demokracie musí Európsky výbor 
regiónov ako hlas viac než jedného milióna regionálnych  
a miestnych zástupcov zohrávať novú úlohu
Rok trvajúca Konferencia o budúcnosti Európy sa skončila v máji 2022 a vzišlo z nej niekoľko odporúčaní na 
posilnenie demokracie v celej EÚ. Jeden z hlavných záverov sa týka reformy Európskeho výboru regiónov 
„tak, aby sa posilnila jeho úloha v inštitucionálnej štruktúre, ak ide o záležitosti s územným vplyvom“. Tento 
návrh sa stretol s úplnou podporou v regionálnom a miestnom barometri VR. Celkovo 89 % respondentov 
súhlasilo s tvrdením, že regióny a mestá by mali mať väčší vplyv na budúcnosť Európskej únie.

Viac ako šesť z desiatich respondentov prieskumu barometra je presvedčených, že regióny a mestá by 
mohli byť najúčinnejšie zapojené do diskusie o budúcnosti Európy, ak by na regionálnej a miestnej úrovni 
prebiehala nepretržitá diskusia na túto tému (65 %). Viac ako štvrtina respondentov uviedla, že by sa to dalo 
dosiahnuť účasťou na diskusii o ústave a/alebo prostredníctvom budúceho konventu na účel revízie zmlúv 
EÚ (26 %) alebo podporením vytvorenia stálych zhromaždení občanov, ktoré by slúžili ako podklad pre 
diskusiu (27 %).

V záujme väčšej inkluzívnosti demokracie budú musieť inštitúcie na všetkých úrovniach zabezpečiť 
lepšie spôsoby účasti mladých ľudí a mládežníckych organizácií, ale aj odstrániť všetky prekážky brániace 
skutočnému zapojeniu žien 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

Ako miestny alebo 
regionálny zástupca 
súhlasíte alebo 
nesúhlasíte s tým, že 
regióny a mestá by 
mali mať väčší vplyv na 
budúcnosť Európskej 
únie?

Zdroj: Výročný regionálny a miestny 
barometer.

89%

Až 89 % respondentov súhlasí s tým, že regióny 
a mestá nemajú dostatočný vplyv na budúcnosť 

Európskej únie.

Regionálny a miestny 
barometer

Príklad z praxe
Poitiers, (Francúzsko)

Mesto Poitiers zriadilo zhromaždenie občanov 
zložené zo 100 osôb zastupujúcich nájomcov 

sociálneho bývania, dobrovoľníkov, zástupcov 
miestnych podnikov a občianskej spoločnosti  

s cieľom identifikovať nápady v prospech celého 
mesta a predkladať ich primátorovi/primátorke 
a mestskému zastupiteľstvu. Snahou je vytvoriť 

participatívnejšiu demokraciu a prinášať podnety, 
ktoré možno realizovať prostredníctvom právnych 

aktov a s merateľným vplyvom.

Prečítajte si celú správu

V EÚ je vo funkcii starostu len 15 % žien, na čele 
samosprávnych regiónov ich je len  

21 % a v poslaneckých kreslách regionálnych 
parlamentov ich sedí len 35 %.
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Európsky výbor regiónov (VR) je politické zhromaždenie EÚ združujúce 329 regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 27 členských štátov 
Európskej únie. Naši členovia sú volení predsedovia regiónov, poslanci regionálnych zastupiteľstiev, primátori, starostovia a poslanci obecných 
zastupiteľstiev, ktorí sa demokraticky zodpovedajú viac ako 446 miliónom európskych občanov. Hlavným cieľom VR je zapojiť regionálne a 
miestne samosprávy, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, do rozhodovacieho procesu EÚ a informovať ich o európskej politike. Európska 
komisia, Európsky parlament a Rada musia výbor požiadať o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. V prípade 
porušenia zásady subsidiarity alebo nerešpektovania regionálnych alebo miestnych samospráv môže výbor ako prostriedok na dodržiavanie 
práva EÚ podať žalobu na Súdnom dvore Európskej únie.
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