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EU:s östligaste regioner står under hård press till följd av Rysslands 
krig mot Ukraina men solidariteten i unionen väger tyngst 
Konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina är mångfacetterade och kräver komplexa lösningar. Lokala och 
regionala myndigheter har visat prov på såväl solidaritet som motståndskraft genom att välkomna den högsta 
andelen flyktingar samt genom att anpassa sin energianvändning och ge stöd till såväl sina invånare som små 
och medelstora företag.

Rysslands krig mot Ukraina har gett efterverkningar på lokal och regional nivå i hela EU men det går en tydlig 
skiljelinje mellan öst och väst.  Från Finland i norr till Grekland i söder – i nästan alla regioner i länderna längs EU:s 
östra gräns, samt i Tjeckien – är konsekvenserna av kriget mycket kännbara. Konsekvenserna är relativt kännbara 
i regioner i Medelhavsområdet, såsom i Cypern, större delen av Italien, i stora delar av Spanien och Portugal, men 
även i Tyskland.

Med blick på framtiden har Europeiska regionkommittén lanserat den europeiska alliansen av kommuner och 
regioner för att återuppbygga Ukraina, som kommer att bygga på erfarenheterna från partnerskap mellan 
enskilda regioner respektive kommuner i EU och Ukraina.

De medlemsstater och regioner 
som ligger närmast Ukraina är 
de som kommer att uppleva 
de största minskningarna av sin 
bruttonationalprodukt (BNP) till följd 
av kriget, även om det finns uppgifter 
som tyder på att också Irland och 
regioner i centrala EU kommer att 
påverkas i liknande mån. Samma 
regioner som gränsar till Ukraina samt 
Spanien och Portugal (inklusive deras 
mest avlägsna områden) kommer 
även att vara de som påverkas mest av 
inflationen.

Kapitel 1

Regionala konsekvenser av 
kriget mot Ukraina 

Källa: 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, juni 2022

Följder av konflikten i 
Ukraina

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

seminar – Stronger together: recovering 
through crises, Lille, 1-2 juni 2022

Läs hela rapporten
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Gränspassager av flyktingar 
från Ukraina direkt till 
angränsande EU-länder

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

Vilken typ av åtgärder har 
din lokala eller regionala 

myndighet vidtagit med 
anledning av kriget mot 

Ukraina?

Källa: Den regionala och lokala 
barometern

De länder som gränsar till Ukraina är även de som 
har upplevt de största migrationsströmmarna 
till följd av kriget. Mer än tio miljoner människor 
har passerat gränserna mellan Ukraina och dess 
grannländer. Enligt uppgifter från slutet av juni 
är Polen den vanligaste destinationen med 
4,3 miljoner inresor, följt av Ungern (861 000), 
Rumänien (736 000), Slovakien (548 000) och 
Tjeckien (383 000).

Lokala och regionala myndigheter har stått i första 
ledet när det gäller att ta emot flyktingar från kriget. 
Mer än tre fjärdedelar (76 %) av de lokala och 
regionala företrädare som svarade i ReK:s regionala och lokala barometer sade att deras regionala eller lokala 
myndighet hade tagit emot flyktingar från Ukraina. 50 % uppgav att deras regionala eller lokala myndighet hade 
skickat materiellt bistånd till Ukraina, medan 53 % sade att de hade gett aktivt stöd till medborgare och lokala 
organisationer i det civila samhället. 57 % uppgav att de hade visat politisk solidaritet med Ukraina. EU-
finansiering bidrog till många av dessa insatser: 39 % av de svarande uppgav att sammanhållningsmedel 
användes av deras region eller kommun till stöd för flyktingar från kriget mot Ukraina, 8 % av de svarande sade 
att EU-finansiering utgjorde den enda finansieringskällan medan 21 % sade att de använde EU-finansiering i 
kombination med andra källor.

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

Lokal berättelse 
Warszawa, Polen

Den regionala och  
lokala barometern

av de svarande uppger att återuppbyggnaden av 
Ukraina blir mest effektiv om EU:s regioner och 

kommuner involveras i återuppbyggnadsplanen.

Sedan kriget bröt ut i Ukraina har Warszawas 
befolkning ökat med 15 %. Enbart i själva staden 

och dess omnejd har 240 000 flyktingar tagits emot, 
vilket är nästan lika många som Italien och Frankrike 

tagit emot tillsammans.

Warszawa tog emot 10 % av de flyktingar som 
registrerades i Polen. Genom att samordna 14 000 
volontärer kunde kommunen tillhandahålla logi, 

sjukvård, psykologiskt stöd samt språkligt och juridiskt 
bistånd. Åtgärder har vidtagits för att möjliggöra 

deltagande på distans i den ukrainska skolan, så att 
ukrainska barn kan hänga med i undervisningen 

därhemma.

Viktiga fakta

1 av 2
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Kapitel 2

Om inte regionala och lokala myndigheter involveras i återhämt-
ningsplanen riskerar den territoriella klyftan i Europa att vidgas  
Uppgifter visar att covid-19-pandemin fick större ekonomiska konsekvenser i EU:s södra regioner än i de norra 
och östra delarna av EU. De länder som vidtog de mest effektiva åtgärderna var de kring Östersjön samt 
Nederländerna, Irland, Luxemburg, Rumänien, men även några regioner i Bulgarien.

EU:s insatser för att hjälpa medlemsstaterna att återhämta sig från de långtgående konsekvenserna av covid-19-
pandemin bestod i faciliteten för återhämtning och resiliens – ett stöd på en aldrig tidigare skådad nivå för att 
bemöta en utmaning utan motstycke för länderna. Men faciliteten har ingen territoriell infallsvinkel och 
kommuner och regioner deltar föga eller inte alls i planeringen och genomförandet av den. De första 
bedömningarna av utgiftsmönstren visar att finansieringen från faciliteten  till och med skulle kunna förvärra de 
territoriella skillnaderna i EU och därmed i viss mån undergräva den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen. 

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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48

41
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40
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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

I vilken mån deltog 
din kommun/region i 
utarbetandet av ditt lands 
plan för återhämtning och 
resiliens?

Källa: Den regionala och lokala 
barometern

Förändring av regionalt 
bruttoförädlingsvärde 

2019–2020

Eurostat, ”Gross value added decreased in 
all regions but four”, 2022

Läs hela rapporten
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De första bedömningarna av faciliteten för 
återhämtning och resiliens tyder på att dess 

utgiftsmönster skulle kunna förvärra de territoriella 
skillnaderna i EU och i viss mån undergräva 

sammanhållningsmedlens ändamålsenlighet.

Viktiga fakta

De lokala och regionala myndigheterna deltog i liten utsträckning i utarbetandet av de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens. ReK:s regionala och lokala barometer visar att endast 1 % av de svarande deltog till 
fullo och endast 9 % deltog i viss mån i utarbetandet av planerna. Mer än fyra av tio svarande uppgav att de inte 
deltog alls men att de hade informerats av den nationella regeringen om de antagna planerna (41 %), medan 
en liknande andel uppgav att de varken hade informerats eller deltagit (45 %). Andelen svarande som varken 
informerats om eller deltagit i planen varierar från 12 % i Italien till 77 % i Danmark.

Den största risken med denna övercentraliserade strategi är att de mål som fastställs i planerna inte i praktiken 
svarar mot de vitt skilda behoven på fältet. Av ett 
separat samråd med ReK-ledamöterna framgick att 
de flesta såg en risk för att planernas mål och delmål 
inte uppnås och en betydande risk för att medel inte 
tilldelas på ett lämpligt sätt. Mer än hälften av de 
tillfrågade ansåg att det på grund av förhållningssättet 
i faciliteten föreligger en hög eller medelhög risk för 
ökade territoriella skillnader samt överlappningar och 
bristande samordning med andra EU-fonder.

Den regionala och lokala barometern visar att 
sammanhållningspolitiken gör skillnad för många 
regioner när det gäller att hantera pandemins 
efterdyningar trots dessa berättigade farhågor om 
ändamålsenligheten hos facilitetens medel på lång sikt.

Hälso- och sjukvården i regioner och kommuner drabbades också hårt av pandemin, bland annat när det gäller 
cancerbehandling. Vidare håller man fortfarande på att utvärdera inverkan på européernas psykiska hälsa, och 
åtgärder krävs på alla nivåer. 

svarande uppgav att de antingen deltog fullt ut (1 
%) eller delvis (9 %) i utarbetandet av de nationella 

planerna för återhämtning och resiliens.

Den regionala och  
lokala barometern

Föreligger det på grundval av 
den förväntade omfattningen 
av din kommuns/regions 
deltagande några risker 
för genomförandet av 
den nationella planen för 
återhämtning och resiliens i 
ert land?

Slutsatser från ReK:s och CEMR:s riktade 
samråd, ”Implementation of the Recovery 
and Resilience Facility: The Perspective of 
Local and Regional Authorities”, april 2022

Hur bidrar stödet från EU 
till återhämtningen från 
covid-19-pandemin i din 
kommun eller region?

Källa: Den regionala och lokala 
barometern

Lokal berättelse
Antwerpen, Belgien

Pandemins inverkan på psykisk hälsa förbises ofta. 
Så tidigt som i mars 2020 inledde Antwerpen stad 

ett samarbete med stadens universitet om att titta 
på psykisk hälsa genom att ställa frågor till cirka 6 

000 lokalinvånare. Slutsatserna visar att isoleringen 
och karantänen slog hårt mot sårbara grupper, 

såsom unga och personer med kronisk sjukdom eller 
socioekonomiska nackdelar.

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 av 10
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Underlåtenhet att agera gentemot klimatkrisen ökar risken för 
naturkatastrofer i EU:s lokalsamhällen  
Underlåtenhet att agera snabbt eller effektivt för att stävja klimatkrisen kan få förödande konsekvenser för 
kommuner och regioner i hela EU. Kostnaderna för skador på grund av översvämningar, skogsbränder och 
extrem värme förväntas uppgå till 170 miljarder euro om året i EU. Dessa klimatrelaterade händelser kommer 
att få allt större konsekvenser för infrastrukturen och ekonomin i EU:s regioner och kommuner, i synnerhet på 
platser som redan har höga temperaturer eller ligger vid kusten. 

De ekonomiska följderna av översvämningar uppgår till omkring 8,5 miljarder euro per år, utifrån klimatkrisens 
nuvarande utveckling. De skulle dock kunna öka till 16 miljarder euro per år om den globala temperaturökningen 
överstiger 2 °C eller till 40 miljarder euro per år om temperaturen stiger med mer än 3 °C. Regioner i Skandinavien, 
Tyskland, Polen, Irland och norra Italien skulle drabbas hårdast.

Kapitel 3

Ekonomisk skada till 
följd av översvämningar 
enligt scenariot med en 

uppvärmning på 3 °C, 2100 

Europeiska kommissionen, 
Sammanhållning i Europa på väg mot 

2050, 2022

Läs hela rapporten
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Ytterligare antal dagar per 
år med hög till extremt 
hög risk för bränder i tre 
scenarier för den globala 
uppvärmningen 

Europeiska kommissionen, ”European 
wildfire danger and vulnerability in a 
changing climate: towards integrating 
risk dimensions”, 2020

Viktiga fakta

Inte mycket tyder på att läget 
kommer att förbättras inom en 
snar framtid: antalet dagar per 
år med hög eller extremt hög 
risk för skogsbränder förutsägs 
öka i nästan hela Europa på 
grund av högre temperaturer 
och längre torrperioder. Risken 
kommer att vara högst i de delar 
av södra Europa som redan nu 
är mest drabbade av förödande 
skogsbränder: i en del spanska, 
italienska och grekiska regioner skulle detta kunna innebära ytterligare 30–40 dagar med hög eller extremt hög 
risk för skogsbränder.

EU:s regioner och kommuner är medvetna om detta existentiella hot och går i bräschen för att stävja klimatkrisen: 
de sörjer för mer än 70 % av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna och upp till 90 % av 
klimatanpassningsåtgärderna. Och så kommer det att förbli framöver: nästan hälften av de svarande i den 
regionala och lokala barometern uppgav att EU-finansiering som anslagits till utveckling av deras kommun eller 
region främst bör syfta till att stödja omställningen till en grön ekonomi (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

Vilka anser du bör vara 
de främsta målen för 
EU-finansiering av den 
framtida utvecklingen av 
din kommun eller region? 
Du kan välja upp till tre 
svar

Källa: Den regionala och lokala 
barometern

svarande uppgav att de viktigaste målen för EU:s 
finansiering bör vara att stödja omställningen till en 

grön ekonomi.

Den regionala och  
lokala barometern

Enligt klimatkrisens värsta scenario skulle vissa 
spanska, italienska och grekiska regioner kunna 
drabbas av ytterligare 30–40 dagar per år med 

allvarliga eller extrema skogsbränder.

Lokal berättelse
Villmanstrand, Finland

Sju våtmarker har anlagts i stadsområdet Villmanstrand 
vid sjön Saimens strand. De anlagda våtmarkerna 

fungerar som naturliga filter och samlar in såväl fast 
material som näringsämnen och föroreningar som 
följer med avrinningen på väg till sjön. Denna plan 

för att stödja den biologiska mångfalden är en del av 
stadens strategi för att uppnå klimatneutralitet senast 

2030.

5 av 10
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Sammanhållningspolitiken fungerar och måste förbli en hörnsten 
att bygga EU:s gröna och digitala omställningar på
Sammanhållningspolitiken fungerar effektivt såtillvida att den säkerställer att varken personer eller platser 
hamnar på efterkälken. De 10 länder som gick med i EU 2004 hade det året en genomsnittlig BNP per capita på 
endast 59 % av genomsnittet i EU. År 2019 hade detta genomsnitt stigit till 77 %, vilket innebär en minskning av 
BNP-klyftan med nära hälften.

På regional nivå framträder en mer nyanserad bild. Mindre utvecklade regioner i Östeuropa kommer i kapp, men 
flera medelinkomstregioner och mindre utvecklade regioner i södra EU har fastnat i ett slags utvecklingsfälla och 
har upplevt stagnation eller nedgång. ReK:s beräkningar av BNP per capita under 12-årsperioden 2009–2020 
visar att 109 regioner ökade sin BNP per capita jämfört med EU-genomsnittet, medan 129 regioner såg sin 
BNP per capita minska. Prognoser tyder på att BNP per capita år 2023 kommer att vara 2,6 % högre i mindre 
utvecklade regioner tack vare stöd från sammanhållningspolitiken 2014–2020.

Sammanhållningspolitikens avgörande betydelse för EU:s lokalsamhällen bekräftas till fullo av slutsatserna i 
ReK:s regionala och lokala barometer: 88 % av de svarande höll med om att sammanhållning bör ses som ett 
grundläggande EU-värde.

Ett område där sammanhållningspolitiken emellertid ännu inte har fått någon större genomslagskraft är digital 
teknik. De flesta studier pekar på att pandemin har förvärrat de befintliga digitala klyftorna i EU, i en del fall 
avsevärt. Det finns en tydlig och stor klyfta mellan stad och landsbygd i de flesta EU-länder när det gäller antalet 
människor som aldrig använder internet, utöver den tydliga klyftan i fråga om digital kompetens mellan EU:s 
södra/östra och norra/västra regioner och mellan stads- och landsbygdsområden. Denna klyfta handlar inte 
enbart om konnektivitet utan även om att tillgången till grundläggande digital infrastruktur i många fall är dålig. 

- - -

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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Kapitel 4

Översikt över täckningen 
av digital infrastruktur 

år 2020, totalt och på 
landsbygden i % av 

hushållen  

Europeiska kommissionen, GD 
Kommunikationsnät, innehåll och 

teknik, 2021

Ange om du håller med om 
följande påstående eller 

inte: ”Sammanhållning” bör 
ses som ett grundläggande 

EU-värde

Källa: Den regionala och lokala 
barometern

Läs hela rapporten
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Förändring av antalet 
personer som använder 
internet dagligen 2019–2021 
(procentenheter) 

Karta utarbetad av Progress Consulting 
S.r.l. på grundval av uppgifter från Eurostat, 
hämtade i maj 2022

Har din kommun/region 
kännedom om huruvida EU-
finansiering (inom ramen för 
sammanhållningspolitiken 
eller Next Generation EU) 
har tagits emot av din 
kommun eller region under 
de senaste två åren?

Källa: Den regionala och lokala barometern

83%

Den regionala och  
lokala barometern Viktiga fakta

av de svarande uppger att sammanhållningspolitiska 
medel tillför ett större mervärde till deras kommun 

eller region än andra finansieringsflöden.

Det positiva är att uppgifterna visar på att den dagliga internetanvändningen i nästan alla EU-regioner fick en 
skjuts av nedstängningar och distansarbete till följd av covid-19-pandemin, med betydande ökningar på upp till 
10 % i länder som Rumänien och Slovenien samt i ett antal regioner i Grekland, Portugal och Spanien.

Enligt slutsatserna i den regionala och lokala barometern står EU inför en utmaning när det gäller att få 
finansieringsstödet dit det mest behövs och att öka medvetenheten om dess effektivitet. Endast omkring 35 % 
av de svarande uppgav att de hade kännedom om att EU-finansiering (inom ramen för sammanhållningspolitiken 
eller Next Generation EU) tilldelats deras kommun eller region under de senaste två åren, och spannet gick från 
bara 5 % i Tyskland till 88 % i Spanien.

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%
Prognoser tyder på att BNP per capita år 

2023 kommer att vara 2,6 % högre i mindre 
utvecklade regioner tack vare stöd från 
sammanhållningspolitiken 2014–2020

Lokal berättelse
Mähren-Schlesien, Tjeckien

En snabb och omfattande övergång till eldrivna 
och utsläppsfria transporter är en avgörande del av 

hanteringen av klimatkrisen men man får inte glömma 
de socioekonomiska effekterna av denna omställning. 
Projektet EU-TRAUTOM har en budget på 20 miljoner 
euro och omfattar 88 partner från regionen Mähren-

Schlesien, ett viktigt fordonskluster i Tjeckien. Det 
syftar till att bidra till omskolning av åtminstone 5 000 

personer som arbetar i sektorn.
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Kapitel 5

Viktiga fakta

Den sociala sammanhållningen är i fara: insatser krävs för att ta itu 
med ojämlikhet och fattigdom
Trots de många framgångarna med EU:s sammanhållningspolitik samt andra finansierings- och stödåtgärder 
utgör problem orsakade av ökande ojämlikhet, kraftig inflation, energikrisen, klyftan mellan könen och hög 
ungdomsarbetslöshet fortfarande betydande utmaningar för EU. Pandemin och kriget mot Ukraina har 
ytterligare förvärrat många av dessa befintliga ojämlikheter. Redan 2019 löpte omkring 91 miljoner människor 
(20 % av EU:s befolkning) risk att hamna i fattigdom eller socialt utanförskap. I landsbygdsregionerna gällde detta 
för en något högre procentandel (22 %) än i städer (21 %) och mindre städer och förorter (19 %), även om sifforna 
minskade i alla tre områden mellan 2012 och 2019.

Regionala och lokala myndigheter är nyckelaktörer 
när det gäller att uppnå de mål som fastställts i 
handlingsplanen för den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter – att bekämpa fattigdom, 
utbilda människor och stödja sysselsättningen.  

Konsekvenserna av kriget mot Ukraina och 
stigande energipriser gör dessutom risken för 
energifattigdom större. År 2020 kunde omkring 
36 miljoner européer inte värma upp sina hem 
tillräckligt på vintern eller kyla ner dem nog på 
sommaren, och dessa siffror kommer sannolikt 
att stiga i takt med att krisens effekter gör sig 
kännbara i hela Europa. 

De svarande i ReK:s regionala och lokala barometer 
var i stort eniga om att vi måste ta itu med de utmaningar som uppstått 
på grund av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Av de svarande uppgav 
77 % att de sociala och ekonomiska konsekvenserna av kriget mot Ukraina 
kräver att EU:s politik och finansiering för perioden 2021–2027 anpassas 
och att de främsta målen för EU:s finansiering för utvecklingen av deras 
kommun eller region bör vara att mildra effekterna av energiprisökningen 
(48 %). 38 % av de svarande sade att de viktigaste målen för EU:s finansiering 
för den framtida utvecklingen av deras kommun eller region på längre sikt 
bör vara att bekämpa arbetslöshet, skapa arbetstillfällen och modernisera 
arbetskraften.

Att minska ungdomsarbetslöshet och bekämpa barnfattigdom förblir 
avgörande utmaningar på lokal och regional nivå. Att inrätta en europeisk 
barngaranti med stöd av Europeiska regionkommittén är ett steg i rätt 
riktning.

Risk för fattigdom och 
socialt utanförskap, 2020 

Eurostat, uppgifter hämtade i maj 2022.

77%

av de svarande uppgav att EU:s politik och finansiering 
måste anpassas till följd av de sociala och ekonomiska 

konsekvenserna av kriget (i Ukraina).

Den regionala och  
lokala barometern

Vilka anser du bör vara 
de främsta målen för 
EU-finansiering av den 
framtida utvecklingen av 
din kommun eller region?

Källa: Den regionala och lokala 
barometern

År 2020 riskerade nästan 18 miljoner barn att hamna 
i fattigdom. Nästan 9 av 10 städer har en högre andel 

barnfattigdom än genomsnittet i landet.

Lokal berättelse
La Rioja, Spanien 

La Rioja har gjort faktisk jämställdhet till en 
prioritering och tack vare detta åtagande ligger 

regionen 6,4 procentenheter över EU-genomsnittet. 
Jämställdhet beaktas inte bara på politisk och 

administrativ nivå eller när budgetval träffas, utan 
också genom att planer utarbetas för att främja balans 

mellan arbete och privatliv samt genom att företag 
uppmuntras att ge kvinnor bättre tillgång till arbete 

och utbildning.

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%

Läs hela rapporten
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Kapitel 6

Viktiga fakta

I ett nytt kapitel för den europeiska demokratin måste Europeiska 
regionkommittén få en annan roll, i dess egenskap av språkrör för 
över 1 miljon regionala och lokala företrädare
Den årslånga konferensen om Europas framtid avslutades i maj 2022 och mynnade ut i ett antal rekommendationer 
om hur demokratin kan stärkas i hela EU. En av de främsta slutsatserna rör en reform av Europeiska 
regionkommittén. Kommittén bör ges en mer framträdande roll i EU:s institutionella struktur när det gäller frågor 
av betydelse på lokal och regional nivå. Detta förslag stöds till fullo av de svarande i ReK:s regionala och lokala 
barometer. 89 % av de svarande höll med om att regioner och kommuner borde ha ett större inflytande över 
EU:s framtid.

Mer än 6 av 10 svarande i barometern sade att det bästa sättet att göra regioner och kommuner delaktiga i 
debatten om Europas framtid är att se till att hålla debatten i gång på regional och lokal nivå (65 %). Mer än 
en fjärdedel av de svarande uppgav att detta skulle kunna uppnås genom deltagande i den konstitutionella 
debatten och/eller ett framtida konvent för att se över EU-fördragen (26 %) eller genom att stödja inrättandet av 
permanenta medborgarförsamlingar som kan bidra till debatten (27 %). 

För att demokratin ska bli mer inkluderande måste institutioner på alla nivåer tillhandahålla bättre möjligheter 
för deltagande för unga och ungdomsorganisationer, men även undanröja alla hinder för kvinnors verkliga 
deltagande i politiken..

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

Håller du som företrädare 
på lokal eller regional 
nivå på det stora hela 
med om att regioner och 
kommuner borde ha ett 
större inflytande över EU:s 
framtid?

Källa: Den regionala och lokala 
barometern

89%

av de svarande höll med om att regioner och kommuner 
bör ha ett större inflytande över EU:s framtid.

Den regionala och  
lokala barometern

Lokal berättelse
Poitiers, Frankrike

I Poitiers har en medborgarförsamling inrättats. Den 
består av 100 personer som företräder hyresgäster 

i subventionerade bostäder, volontärer, företrädare 
för lokala företag och det civila samhället och syftar 

till att för borgmästare och kommunfullmäktige 
identifiera och lägga fram idéer som gynnar staden i sin 

helhet. Målet är att utveckla en mer deltagarbaserad 
demokrati, med rättsligt genomförbara idéer vars 

inverkan kan mätas.

Läs hela rapporten

Kvinnor utgör endast 15 % av borgmästarna, 21 % 
av regionpresidenterna och 35 % av ledamöterna i 

regionparlament i EU.
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Europeiska regionkommittén (ReK) är EU:s politiska ledamotsförsamling med 329 regionala och lokala företrädare från EU:s alla 27 medlemsstater. Våra ledamöter 
är folkvalda regionpresidenter, regionfullmäktigeledamöter, borgmästare och kommunfullmäktigeledamöter, som är demokratiskt ansvariga inför över 446 
miljoner EU medborgare. ReK:s huvudsakliga mål är att involvera de regionala och lokala myndigheterna och de grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess 
och att informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet måste rådfråga kommittén på politikområden som berör 
kommuner och regioner. Kommittén kan väcka talan vid Europeiska unionens domstol som ett sätt att upprätthålla EU lagstiftningen när subsidiaritetsprincipen 
eller regionala eller lokala myndigheters rättigheter inte respekteras..
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