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Najvzhodnejše regije EU pod pritiskom zaradi posledic ruske 
vojne proti Ukrajini, vendar je solidarnost v Uniji močnejša
Posledice ruske vojne proti Ukrajini so večplastne in zahtevajo celovite rešitve. Lokalne in regionalne 
oblasti so pokazale solidarnost, saj so sprejele največji delež beguncev, hkrati pa tudi odpornost  
s prilagajanjem porabe energije in podporo ljudem ter malim in srednjim podjetjem.

Ruska vojna proti Ukrajini ima posledice na lokalni in regionalni ravni po vsej EU z jasno ločnico 
med vzhodom in zahodom.  Posledice močno občutijo skoraj vse regije v državah vzdolž vzhodne 
meje EU, od Finske na severu do Grčije na jugu, pa tudi na Češkem. Zmerno jih občutijo regije, ki so 
večinoma v Sredozemlju, vključno s Ciprom, večino Italije, velikimi deli Španije in Portugalske, pa tudi 
v Nemčiji.

Evropski odbor regij je z mislijo na prihodnost ustanovil evropsko zavezništvo mest in regij za obnovo 
Ukrajine, ki bo temeljilo na izkušnjah partnerstev med regijami in med mesti EU in Ukrajine.

Bruto domači proizvod (BDP) se 
bo zaradi vojne najbolj zmanjšal 
v državah članicah in regijah, 
ki so najbližje Ukrajini, čeprav 
podatki kažejo, da se bo podobno 
zmanjšal tudi na Irskem in v 
srednjeevropskih regijah. Inflacija 
bo najbolj prizadela prav regije, ki 
mejijo na Ukrajino, pa tudi Španijo 
in Portugalsko (vključno z njunimi 
najbolj oddaljenimi območji).

Poglavje 1

Občutljivost regij na 
vojno v Ukrajini

Vir: 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 (Stanje  
v regijah, mestih in vaseh na 

področjih socialno-ekonomske 
politike), junij 2022.

Posledice ukrajinskega 
konflikta

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

(Evropsko okrevanje z našimi sosedi 
v vojni, seminar ESPON – Stronger 

together: recovering through crises 
(Skupaj smo močnejši: okrevanje 

med krizo), Lille, 1. in 2 junij 2022.

Preberite celotno 
poročilo
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Čezmejno gibanje ljudi, 
ki bežijo iz Ukrajine  
v sosednje države EU

Dobias, K., in Homem, F., EU cities 
and regions welcoming Ukrainian 
refugees - mapping multilevel 
coordination (Mesta in regije EU, 
ki sprejemajo ukrajinske begunce 
– kartiranje usklajevanja na več 
ravneh), 2022. 

Katere ukrepe je vaša 
lokalna ali regionalna 

oblast sprejela v odziv na 
vojno v Ukrajini?

Vir: letni regionalni in lokalni 
barometer.

Države, ki mejijo na Ukrajino, so bile najbolj 
izpostavljene migracijskim tokovom, ki jih 
je povzročila vojna. Meje med Ukrajino in 
njenimi sosedami je prečkalo več kot 10 
milijonov ljudi. Največ jih je prišlo na Poljsko 
(4,3 milijona), sledijo Madžarska (861.000), 
Romunija (736.000), Slovaška (548.000) in 
Češka (383.000) (podatki s konca junija 2022).

Lokalne in regionalne oblasti so se prve 
odzvale na sprejem vojnih beguncev. Več kot 
tri četrtine (76 %) lokalnih in regionalnih 
predstavnikov, ki so odgovorili na anketo v 
okviru letnega regionalnega in lokalnega barometra OR, je navedlo, da so njihove regionalne ali 
lokalne oblasti sprejele begunce iz Ukrajine, 50 % jih je navedlo, da so Ukrajini poslale materialno 
pomoč, 53 % jih je dejavno podpiralo državljane in lokalne organizacije civilne družbe, 57 % pa jih je 
pokazalo politično solidarnost z Ukrajino. Mnoga od teh prizadevanj finančno podpira EU: 39 % 
anketirancev je navedlo, da njihova regija ali mesto sredstva kohezijske politike uporablja za podporo 
beguncem, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, za 8 % anketirancev je to njihov edini vir financiranja, 21 % 
pa jih je navedlo, da poleg sredstev EU uporabljajo tudi druga sredstva.

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 zgodba
Varšava, Poljska

Letni regionalni in 
lokalni barometer

Vsaki drugi anketiranec meni, da je 
najučinkovitejši način za obnovo Ukrajine 
vključitev regij in mest EU v načrt obnove.

Od začetka vojne v Ukrajini se je število 
prebivalcev Varšave povečalo za 15 %. Samo 

mesto in njegova okolica sta sprejela 240.000 
beguncev, skoraj toliko kot Italija in Francija.

Varšava je sprejela 10 % beguncev, registriranih 
na Poljskem. Mestu je s pomočjo 14.000 

prostovoljcev uspelo zagotoviti nastanitev, 
zdravstveno oskrbo, psihološko podporo ter  
jezikovno in pravno pomoč. Vzpostavljen je 
bil dostop na daljavo do ukrajinskih šol, kar 

ukrajinskim otrokom omogoča, da spremljajo 
pouk v svoji domovini.

Na kratko

1 od 2
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Poglavje 2

Če regionalne in lokalne oblasti ne bodo vključene v načrt za 
okrevanje, se lahko teritorialne razlike v Evropi povečajo 
Podatki kažejo, da so bile gospodarske posledice pandemije COVID-19 večje v južnih regijah EU kot 
na severu in vzhodu. Najučinkoviteje so se odzvale države okoli Baltskega morja, pa tudi Nizozemska, 
Irska, Luksemburg, Romunija in nekatere regije v Bolgariji.

EU je za pomoč državam članicam pri okrevanju po obsežnih posledicah pandemije COVID-19 
vzpostavila mehanizem za okrevanje in odpornost. Gre za zgodovinsko raven podpore državam, ki se 
še nikoli niso soočale s tako velikim izzivom. Vendar ta mehanizem nima ustrezne teritorialne 
razsežnosti, mesta in regije pa so v njegovo načrtovanje in izvajanje vključene le malo ali sploh ne. 
Prve ocene vzorcev porabe kažejo, da bi se lahko s porabo sredstev iz mehanizma celo povečale 
teritorialne razlike v EU, kar bi delno ogrozilo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. 

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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53
61 64 62

31

49

36 41

58

48

41

25

79

15

40
45

37
33

26 27 28
24

44

18

40

39
51 42

21
20 16 20

49 29 46 44 29 39 45
58

12
72 48 46

59
59 66 66 64 71 51 77 55

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

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

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

Don’t know

V kolikšni meri je 
bilo vaše mesto/regija 
vključeno v pripravo 
načrtov za okrevanje in 
odpornost vaše države?

Vir: letni regionalni in lokalni 
barometer.

Sprememba regionalne 
bruto dodane vrednosti  

v letih 2019 in 2020

Eurostat, Gross value added 
decreased in all regions but four 

(Bruto dodana vrednost se je 
zmanjšala v vseh regijah razen  

v štirih), 2022.

Preberite celotno 
poročilo
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Prve ocene mehanizma za okrevanje in 
odpornost kažejo, da bi lahko njegovi vzorci 

porabe povečali teritorialne razlike v EU, kar bi 
delno zmanjšalo učinek kohezijskih sredstev.

Na kratko

Lokalne in regionalne oblasti so bile malo vključene v pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje 
in odpornost. Regionalni in lokalni barometer OR, kaže, da je bilo v njihovo pripravo popolnoma 
vključenih le 1 % anketirancev, 9 % pa samo delno. Več kot štirje od desetih anketirancev so odgovorili, 
da niso bili vključeni, vendar so bili obveščeni o načrtih, ki jih je sprejela nacionalna vlada (41 %), 
podobno število anketirancev pa je odgovorilo, da niso bili niti obveščeni niti vključeni (45 %). Delež 
anketirancev, ki niso bili obveščeni o načrtu niti vključeni vanj, se giblje od 12 % v Italiji do 77 % na 
Danskem.

Glavno tveganje tega preveč centraliziranega 
pristopa je, da cilji, določeni v načrtih, niso 
prilagojeni zelo različnim potrebam v praksi. 
Med ločenim posvetovanjem je večina članov 
OR je izrazila bojazen, da cilji in mejniki v načrtih 
ne bodo doseženi: po njihovem mnenju obstaja 
tudi veliko tveganje, da sredstva ne bodo 
ustrezno dodeljena. Več kot polovica vprašanih 
članov je menila, da zaradi pristopa, na katerem 
temelji mehanizem za okrevanje in odpornost, 
obstaja veliko ali zmerno tveganje večjih 
teritorialnih razlik, težava pa sta tudi prekrivanje 
in pomanjkanje usklajevanja z drugimi skladi EU.

Letni regionalni in lokalni barometer kaže, da kohezijska politika kljub tem upravičenim pomislekom 
glede dolgoročne učinkovitosti financiranja iz mehanizma za okrevanje in odpornost pomaga 
številnim regijam pri spopadanju s posledicami pandemije.

Pandemija je močno vplivala tudi na zdravstvene storitve v regijah in mestih, na primer pri zdravljenju 
raka. Poleg tega se še vedno ocenjujejo posledice za duševno zdravje Evropejcev, za kar je treba 
sprejeti ukrepe na vseh ravneh. 

Vsak deseti anketiranec je odgovoril, da je bil 
v pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje in 

odpornost povsem (1 %) ali delno vključen (9 %).

Letni regionalni in 
lokalni barometer

Ali glede na svojo 
pričakovano raven 
vključenosti predvidevate 
morebitna tveganja pri 
izvajanju nacionalnega 
načrta za okrevanje in 
odpornost v vaši državi?

Evropski odbor regij in Svet evropskih 
občin in regij (CEMR), Implementation 
of the Recovery and Resilience 
Facility: The Perspective of Local and 
Regional Authorities - Results of the 
CoR-CEMR targeted consultation 
(Izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost: vidik lokalnih in regionalnih 
oblasti – Rezultati ciljno usmerjenega 
posvetovanja OR in CEMR), april 2022.

Kako Evropska unija 
pomaga vašemu mestu 
ali regiji pri okrevanju po 
pandemiji COVID-19?

Vir: letni regionalni in lokalni 
barometer.

Lokalna zgodba
Antwerpen, Belgija

Posledice pandemije za duševno zdravje so 
bile pogosto spregledane. Mesto Antwerpen 

se je že marca 2020 povezalo z univerzo, da bi 
opravili raziskavo o duševnem stanju približno 
6000 lokalnih prebivalcev. Ta je pokazala, da 
sta osamitev in karantena resno vplivali na 

ranljive skupine, kot so mladi, osebe s kroničnimi 
boleznimi ali socialno-ekonomsko prikrajšane 

osebe.

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 od 10
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Neukrepanje v zvezi s podnebno krizo povečuje nevarnost 
naravnih nesreč za lokalne skupnosti v EU 
Nepravočasno ali premalo učinkovito ukrepanje za upočasnitev podnebne krize bi lahko imelo 
uničujoče posledice za mesta in regije po vsej EU. Škoda, ki jo povzročajo dogodki, kot so poplave, 
požari v naravi in izjemna vročina, naj bi v EU po pričakovanjih znašala 170 milijard EUR letno. Vpliv teh 
dogodkov, povezanih s podnebno krizo, na infrastrukturo in gospodarstvo regij in mest EU bo vedno 
večji, zlasti na območjih, ki so že izpostavljena visokim temperaturam, in na obali.

Gospodarske posledice poplav glede na sedanjo hitrost podnebnih sprememb znašajo približno 
8,5 milijarde EUR letno, vendar bi se lahko povečale na 16 milijard EUR letno, če bi se globalna 
temperatura zvišala za več kot 2 °C, ali na 40 milijard EUR letno, če bi se zvišala za več kot 3 °C. Najbolj 
bi bile prizadete regije v Skandinaviji in Nemčiji, na Poljskem in Irskem ter v severni Italiji.

Poglavje 3

Gospodarska škoda 
zaradi poplav po 

scenariju segrevanja za 3 
°C do leta 2100

Evropska komisija, poročilo o koheziji 
do leta 2050, 2022.

Preberite celotno 
poročilo
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Dodatno število dni na 
leto z veliko ali izjemno 
nevarnostjo požara za 
tri scenarije globalnega 
segrevanja

Evropska komisija, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions (Tveganje 
gozdnih požarov in ranljivost  
v spreminjajočem se podnebju 
v Evropi - v smeri vključevanja 
razsežnosti tveganja), 2020.

Na kratko

Malo je znakov, da se bo stanje 
v bližnji prihodnosti izboljšalo: 
število dni na leto z veliko ali 
izjemno nevarnostjo požara 
v naravi naj bi se zaradi višjih 
temperatur in daljših sušnih 
obdobij povečalo skoraj povsod 
v Evropi. Tveganje bo največje  
v tistih delih južne Evrope, ki 
jih že zdaj najbolj ogrožajo 
uničujoči gozdni požari:  
v nekaterih španskih, italijanskih 
in grških regijah bi se lahko 
število dni z veliko ali izjemno nevarnostjo požara v naravi povečalo za 30 do 40 na leto.

Regije in mesta EU se zavedajo te eksistencialne grožnje, zato imajo vodilno vlogo pri reševanju podnebne 
krize: odgovorne so za več kot 70 % ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in do 90 % ukrepov za 
prilagajanje nanje. To se bo seveda nadaljevalo tudi v prihodnosti: skoraj polovica anketirancev v anketi, 
opravljeni v okviru letnega regionalnega in lokalnega barometra, je navedla, je navedla, da bi morala biti 
podpora zelenemu prehodu gospodarstva ključni cilj financiranja EU za razvoj njihovih mest ali regij (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

Kateri bi morali biti po 
vašem mnenju ključni 
cilji financiranja EU za 
prihodnji razvoj vašega 
mesta ali regije? Izberete 
lahko največ tri odgovore

Vir: letni regionalni in lokalni 
barometer.

Pet od desetih anketirancev je navedlo, da 
bi morala biti podpora zelenemu prehodu 
gospodarstva ključni cilj financiranja EU.

Letni regionalni in 
lokalni barometer

V najslabšem scenariju podnebne krize bi se 
lahko v nekaterih španskih, italijanskih in 

grških regijah število dni z veliko ali izjemno 
nevarnostjo požara v naravi povečalo za 30 do 

40 na leto.

Lokalna zgodba
Lappeenranta, Finska

Na obalah jezera Pien-Saimaa je bilo na območju 
mesta Lappeenrante zgrajenih sedem mokrišč za 
zbiranje deževnice. Umetna mokrišča delujejo kot 
naravni filtri, ki zadržujejo trdne snovi ter hranila 

in onesnaževala iz odtekajoče se vode, preden 
ta priteče v jezero. Ta načrt za podporo biotski 
raznovrstnosti je del strategije za podnebno 

nevtralnost mesta do leta 2030.

5 od 10
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Kohezijska politika deluje in mora ostati steber prihodnosti 
Evrope za uresničitev zelenega in digitalnega prehoda
Kohezijska politika učinkovito zagotavlja, da nihče in noben kraj nista prezrta. V desetih državah, ki 
so se pridružile EU leta 2004, je povprečni BDP na prebivalca v tem letu znašal le 59 % povprečja 
EU. Do leta 2019 se je to povprečje povečalo na 77 %, s čimer se je vrzel v razmerju do njihovega 
povprečnega BDP zmanjšala za skoraj polovico.

Stanje na regionalni ravni pa je bolj večplastno. Manj razvite regije v vzhodni Evropi dohitevajo 
zaostanek, toda številne regije s srednjimi dohodki in manj razvite regije na jugu EU, ki so se znašle 
v nekakšni razvojni pasti, stagnirajo ali nazadujejo. Izračuni Odbora regij glede BDP na prebivalca  
v 12-letnem obdobju 2009–2020 kažejo, da se je ta v 109 regijah povečal v primerjavi s povprečjem 
EU, v 129 regijah pa zmanjšal. Po napovedih bo BDP na prebivalca v manj razvitih regijah zaradi 
podpore v okviru kohezijske politike v obdobju 2014–2020 leta 2023 višji za 2,6 %.

Ključni pomen kohezije za lokalne skupnosti v EU v celoti potrjujejo rezultati letnega regionalnega in 
lokalnega barometra OR: 88 % anketirancev se je strinjalo, da bi morala biti kohezija med ključnimi 
vrednotami Evropske unije.

Eno od področij, na katerem kohezijska politika še vedno ne dosega dovolj velikega učinka, je 
digitalna tehnologija. Avtorji večine študij se strinjajo, da je pandemija povečala digitalni razkorak  
v EU, ponekod celo močno. V večini držav EU je jasna in velika vrzel med podeželjem in mesti, kar 
zadeva število ljudi, ki nikoli ne uporabljajo interneta. Poleg tega obstaja očiten razkorak v digitalnih 
znanjih in spretnostih med južnimi/vzhodnimi ter severnimi/zahodnimi regijami EU ter med mestnimi 
in podeželskimi območji. Razkorak ni povezan le s povezljivostjo: v številnih primerih je majhen tudi 
dostop do osnovne digitalne infrastrukture. 

- - -

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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Poglavje 4

Pregled pokritosti z 
digitalno infrastrukturo 

leta 2020, skupna 
pokritost in pokritost 

na podeželju (odstotek 
gospodinjstev) 

Evropska komisija, GD CONNECT, 
2021.

Navedite, ali se strinjate 
z naslednjo trditvijo ali 
ne: kohezija bi morala 

biti ena ključnih vrednot 
Evropske unije.

Vir: letni regionalni in lokalni 
barometer.

Preberite celotno 
poročilo
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Sprememba števila 
vsakodnevnih 
uporabnikov interneta v 
letih 2019 in 2020  
(v odstotnih točkah)

Zemljevid, ki ga je pripravil Progress 
Consulting S.r.l. na podlagi podatkov 
Eurostata iz maja 2022.

Ali ste v vašem mestu/
regiji seznanjeni  
s sredstvi EU (v okviru 
kohezijske politike 
ali instrumenta 
NextGenerationEU), ki 
ste jih prejeli v zadnjih 
dveh letih?

Vir: letni regionalni in lokalni 
barometer.

83%

Letni regionalni in 
lokalni barometer Na kratko

anketirancev meni, da sredstva kohezijske politike 
v primerjavi z drugimi viri financiranja njihovemu 
mestu ali regiji prinašajo večjo dodano vrednost

Podatki kažejo, da se je zaradi omejitev gibanja in dela na daljavo, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, 
povečala dnevna uporaba interneta v skoraj vseh regijah EU, kar je pozitivno. V Romuniji in Sloveniji se je njegova 
uporaba povečala za kar 10 %. Znatno se je povečala tudi v številnih regijah v Grčiji, na Portugalskem in v Španiji.

Rezultati letnega regionalnega in lokalnega barometra kažejo, da je izziv za EU usmeriti finančno podporo tja, 
kjer je najbolj potrebna, in ozaveščati o njeni učinkovitosti. Le približno 35 % anketirancev je navedlo, da so 
seznanjeni s sredstvi EU (v okviru kohezijske politike ali instrumenta NextGenerationEU), ki jih je njihovo mesto 
ali regija prejela v zadnjih dveh letih, pri čemer se je ta delež gibal od samo 5 % v Nemčiji do 88 % v Španiji.

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%
Po napovedih bo BDP na prebivalca v manj 

razvitih regijah zaradi podpore v okviru 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 leta 

2023 višji za 2,6 %.

Lokalna zgodba
Moravsko-šlezijska regija, Češka

Hiter in celovit prehod na električni in 
brezemisijski promet je bistvenega pomena 

pri reševanju podnebne krize, vendar je treba 
upoštevati tudi njegove socialno-ekonomske 

posledice. Cilj projekta EU-TRAUTOM v vrednosti 
20 milijonov EUR, ki vključuje 88 partnerjev 

iz moravsko-šlezijske regije, ključnega 
avtomobilskega grozda na Češkem, je pomagati 

pri prekvalifikaciji vsaj 5000 ljudi, ki delajo na tem 
področju.

Letno poročilo EU 
o stanju v regijah in mestih

Informativni pregled za leto 2022
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Poglavje 5

Na kratko

Ogrožena družbena struktura: potrebni ukrepi za odpravo 
neenakosti in revščine
Kljub številnim uspehom kohezijske politike EU ter drugih ukrepov financiranja in podpornih ukrepov 
so problemi, ki jih povzročajo vse večje neenakosti, naraščajoča inflacija, energetska kriza, razlike med 
spoloma in visoka brezposelnost mladih, še vedno resničen izziv za EU. Pandemija in vojna v Ukrajini 
sta številne od teh neenakosti še poglobili. Leta 2019 je revščina ali socialna izključenost grozila 
približno 91 milijonom ljudem (20 % prebivalstva EU). V podeželskih regijah je bil ta odstotek nekoliko 
višji (22 %) kot v mestih (21 %) ter manjših krajih in predmestjih (19 %), v vseh treh primerih pa se je 
med letoma 2012 in 2019 zmanjšal.

Regionalne in lokalne oblasti so ključni akterji 
pri doseganju ciljev glede odprave revščine, 
usposabljanja n podpore zaposlovanju, 
določenih v akcijskem načrtu za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic.  

Vojna v Ukrajini in vpliv naraščajočih cen 
energije povečujeta tveganje energijske 
revščine. Leta 2020 približno 36 milijonov 
Evropejcev pozimi ni moglo ustrezno 
ogrevati svojih domov ali jih ohladiti poleti, 
to število pa se bo verjetno močno povečalo, 
saj se posledice krize čutijo po vsej Evropi.

Anketiranci v anketi v okviru letnega 
regionalnega in lokalnega barometra OR na 

splošno priznavajo, da se je treba spopasti z novimi izzivi zaradi 
posledic vojne v Ukrajini. Približno 77 % anketirancev je navedlo, da 
je treba zaradi njenih socialnih in gospodarskih posledic prilagoditi 
politike in financiranje EU za obdobje 2021–2027 ter da bi morala 
biti ublažitev naraščanja cen energije glavni cilj financiranja EU za 
razvoj njihovih mest ali regij (48 %). Glavni cilji tega financiranja 
z dolgoročnega vidika pa bi morali biti po navedbah 38 % 
anketirancev odpravljanje brezposelnosti, ustvarjanje delovnih 
mest in posodobitev delovne sile.

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in boj proti revščini otrok 
ostajata ključna izziva na lokalni in regionalni ravni. Vzpostavitev 
evropskega jamstva za otroke, ki jo podpira Evropski odbor regij, 
je pot naprej.

Stopnja tveganja revščine 
ali socialne izključenosti 

leta 2020

Eurostat, podatki iz maja 2022.

77%

anketirancev je navedlo, da je treba zaradi 
socialnih in gospodarskih posledic vojne  

(v Ukrajini) prilagoditi politike in financiranje EU.

Letni regionalni in 
lokalni barometer

Kateri bi morali biti po 
vašem mnenju ključni 
cilji financiranja EU za 
prihodnji razvoj vašega 
mesta ali regije?

Vir: letni regionalni in lokalni 
barometer.

Leta 2020 je revščina ogrožala skoraj  
18 milijonov otrok. Skoraj v vsakem devetem 

od desetih mest je delež revščine otrok višji od 
povprečja v njihovi državi.

Lokalna zgodba
La Rioja, Španija 

La Rioja je med svoje prednostne naloge uvrstila 
dejansko doseganje enakosti spolov. S to zavezo 
je presegla povprečje EU za 6,4 odstotnih točk. 
Enakost spolov se ne upošteva le na politični in 
upravni ravni ali pri proračunskih odločitvah, 

temveč se krepi tudi z oblikovanjem načrtov za 
podporo usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja ter s spodbujanjem podjetij k izboljšanju 
dostopa žensk do zaposlitve in usposabljanja.

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%

Preberite celotno 
poročilo
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Poglavje 6

Na kratko

Za nadaljnji razvoj evropske demokracije je treba Evropskemu 
odboru regij kot predstavniku več kot milijona regionalnih in 
lokalnih predstavnikov dati novo, pomembnejšo vlogo
Maja 2022 se je končala enoletna Konferenca o prihodnosti Evrope s številnimi priporočili za krepitev 
demokracije po vsej EU. Ena glavnih ugotovitev se nanaša na reformo Evropskega odbora regij, ki bi 
okrepila njegovo vlogo v institucionalni strukturi EU pri zadevah s teritorialnim učinkom. Ta predlog  
v celoti podpirajo rezultati letnega regionalnega in lokalnega barometra OR. 89 % anketirancev se je 
strinjalo, da bi morale imeti regije in mesta večji vpliv na prihodnost Evropske unije.

Več kot šest od desetih anketirancev v anketi v okviru barometra je menilo, da bi lahko regije in 
mesta najučinkoviteje sodelovali v razpravi o prihodnosti Evrope, če bi na regionalni in lokalni ravni 
potekala stalna razprava o tej temi (65 %). Več kot četrtina anketirancev je menila, da bi bilo to mogoče 
doseči s sodelovanjem v ustavni razpravi in/ali prihodnji konvenciji za revizijo Pogodb EU (26 %) ali  
s podpiranjem ustanovitve stalnih skupščin državljanov, ki bi prispevale k razpravi (27 %).

Za bolj vključujočo demokracijo bodo morale institucije na vseh ravneh zagotoviti boljše načine 
sodelovanja mladih in mladinskih organizacij ter odpraviti vse ovire za resnično vključevanje žensk  
v politiko..

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

Ali se kot lokalni ali 
regionalni predstavnik 
na splošno strinjate ali 
ne strinjate, da bi morale 
imeti regije in mesta 
večji vpliv na prihodnost 
Evropske unije?

Vir: letni regionalni in lokalni 
barometer.

89%

anketirancev se je strinjalo, da bi morale  
imeti regije in mesta večji vpliv na prihodnost  

Evropske unije.

Letni regionalni in 
lokalni barometer

Lokalna zgodba
Poitiers, Francija

Poitiers je ustanovil skupščino državljanov, 
sestavljeno iz stotih članov, ki zastopajo 

najemnike socialnih stanovanj, prostovoljce 
ter predstavnike lokalnih podjetij in civilne 

družbe, da bi zbirali zamisli, ki bi lahko koristile 
celotnemu mestu, in jih predlagali županu 
in občinskemu svetu. Namen je razviti bolj 

participativno demokracijo z zamislimi, ki jih je 
mogoče pravno izvajati in imajo merljiv učinek.

Preberite celotno 
poročilo

V EU je med župani le 15 % žensk, med 
predsedniki regij 21 % in med poslanci 

regionalnih parlamentov 35 %.
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Evropski odbor regij (OR) je politična skupščina EU, ki jo sestavlja 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti iz vseh 27 držav članic. Njegovi 
člani so izvoljeni predsedniki regij, člani regionalnih svetov, župani in člani lokalnih svetov, ki so demokratično odgovorni več kot 446 milijonom 
evropskih državljanov. Glavna naloga OR je lokalne in regionalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja EU 
in jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z njim posvetovati na političnih področjih, ki vplivajo 
na mesta in regije. OR lahko vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, da se zagotovi spoštovanje pravnega reda EU v primeru kršitev načela 
subsidiarnosti ali nespoštovanja pristojnosti lokalnih ali regionalnih oblasti.

Izdajatelj Direkcija za komuniciranje Evropskega odbora regij

Bruselj, oktober 2022
© Evropska unija, 2022


