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Vyčíslení nákladů, jež vznikly regionům, městům a
vesnicím v EU v souvislosti s pandemií COVID-19

#EURegionalBarometer

Výroční místní a regionální barometr EU

Hospodářský dopad pandemie covid-19 na
regiony a města
Klesající příjmy, vzrůstající výdaje: nebezpečí „efektu rozevírání nůžek“
Veřejné finance obcí, měst a regionů
v EU ohrožuje tzv. „efekt rozevírání
nůžek“, neboli pokles příjmů a nárůst
výdajů. Například jen ve Francii,
Německu a Itálii se pokles příjmů
orgánů na nižší než celostátní úrovni
v roce 2020 odhaduje na zhruba 30
miliard EUR pro tyto tři země celkem,
přičemž ve všech případech jde až o
10 % příslušné celkové částky.
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Více než 90 % regionů a obcí v EU
očekává propad příjmů.
Hospodářský
dopad
onemocnění
COVID-19 byl závažný v celé EU. Zpráva
ukazuje, že některé oblasti jsou obzvláště
zranitelné. K nejvíce zasaženým
regionům patří Île-de-France, španělské
regiony Andalusie, Kastilie a León,
Madrid a Valencie a většina italských
regionů, jakož i pobřežní regiony
Chorvatska, východního Bulharska a
Řecka.
Zpráva poukazuje na vazbu mezi
zdravím a hospodářstvím. Posuzuje
potenciální
hospodářský
dopad
omezení volného pohybu osob, která
byla nařízena s cílem zabránit šíření viru.
Upozorňuje také na „efekt rozevírání
nůžek“, pokud jde o finanční prostředky
místních a regionálních orgánů. Na
jedné straně prudce vzrostly jejich
výdaje na zdravotnictví, sociální služby
a civilní ochranu. Na druhé straně však
rychle klesají jejich příjmy z hospodářské
činnosti.

Dopad na příjmy, který
očekávají místní a
regionální orgán

Potenciální riziko pro regionální ekonomiky,
trhy práce atd., červen 2020
Z odpovědí na společný průzkum
provedený s OECD ve 300 obcích a
regionech vyplývá, že více než polovina
orgánů na nižší než celostátní úrovni
pociťuje v roce 2020 velmi silný dopad
na financování na nižší než celostátní
úrovni (33 % pak pociťuje mírný dopad).
Velká většina regionálních a místních
orgánů EU má za to, že bez náležité
podpory se v roce 2021, a dokonce v roce

grants and subsidies from higher levels of governments

21%

revenue from property (rent, dividents, royalties, etc.)

21%

user charges and fees paid from the use of local public services

moderate decrease

25%

16%
42%

35%

tax revenue

large decrease

2022 bude potýkat se situací ještě horší.
Obzvláště zasažena jsou velkoměsta:
78 % respondentů zastupujících velká
města (nad 250 000 obyvatel) hlásí
silný dopad onemocnění COVID-19 na
finance a fungování těchto měst. 83 %
z nich očekává snížení daňových příjmů
svých měst, přičemž u 53 % má jít o
snížení výrazné.

24%
20%

36%
55%

0%

25%

no change

increase

2% 15%

16% 4% 10%
28%

50%

14%

75%

7% 3%7%

100%

don't know or no answer

Zdroj: průzkum VR a OECD „Dopad pandemie COVID-19 na regiony a města“, červen–červenec 2020
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Celkové výdaje v oblasti cestovního ruchu: EU
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Cestovní ruch představuje více než
10 % celkového HDP Evropské unie a
poskytuje přes 27 milionů pracovních
míst. V důsledku opatření zavedených
v mnoha zemích a regionech – např.

cestovních
omezení,
uzavřených
hranic a omezení volného pohybu
osob – byl cestovní ruch ze všech
hlavních
hospodářských
odvětví
zasažen nejvíce. Podle OECD došlo

Klíčový údaj

83%
53%
2020 2021

v mezinárodních tocích cestovního
ruchu k poklesu o 60 až 80 % v
závislosti na tom, po jak dlouhou dobu
byla uplatňována omezení volného
pohybu osob.

Výzva k přijetí opatření
83 % regionů a obcí očekává snížení
svých daňových příjmů, přičemž podle
53 % z nich půjde o snížení výrazné.

Přidělovat finanční prostředky na
podporu oživení a odolnosti na základě
územního dopadu krize.

Výroční místní a regionální barometr EU

Dopad na pracovní místa a komunity
Musíme předejít tomu, že se objeví „koronavirová ztracená generace“

Podíl potenciálně ohrožených pracovních míst v evropských regionech
Odhad v případě přijetí opatření proti šíření nákazy, OECD, duben 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
„Koronavirová ztracená generace“:
mladí lidé jsou nejzranitelnější
skupinou;
digitální
propast
prohlubuje rozkoly v Evropě.
Hrozí, že pandemie zvýší rozdíly
mezi venkovem a městy a zhorší
situaci, pokud jde o rozdíly mezi
vzdělávacími systémy. Pouze šest
členských států může zajistit vysoce
digitální vyučování pro alespoň 80
% studentů.
Dopad
pandemie
bude
pravděpodobně vyšší u žen, které
tvoří téměř 80 % zdravotnického
personálu v EU a podobné procento
zastávají i v různých funkcích v
oblasti prodeje v první linii.
Zpráva hodnotí podíl potenciálně
ohrožených pracovních míst v
každém regionu. Předložená analýza
potvrzuje, že nejvíce zasaženy jsou
osoby samostatně výdělečně činné,
osoby zaměstnané na dobu určitou

a pracovníci na částečný úvazek.
To znamená, že obzvláště zranitelní
z hlediska dopadů pandemie na
zaměstnanost jsou mladí lidé.
Vzhledem k tomu, že krize způsobená
onemocněním COVID-19 zdaleka
nekončí, hrozí nebezpečí, že se objeví
„koronavirová ztracená generace“,
pokud jde o přístup k digitálnímu
vzdělávání a pracovním příležitostem.
Digitalizace
umožňuje
rychlé
rozšíření práce na dálku, což je
nová zkušenost pro více než třetinu
pracovníků. Nicméně se prohlubují
rozdíly mezi venkovem a městy, co se
týká poskytování širokopásmového
připojení, což znevýhodňuje řídce
osídlené oblasti. Mimoto existuje
také významná digitální propast mezi
jednotlivými vzdělávacími systémy,
přičemž pouze šest členských států
může zajistit vysoce digitální vyučování
pro alespoň 80 % studentů. Postupem
času všechny tyto faktory ještě zhorší

situaci, pokud jde o demografické
změny, které již probíhají v mnoha
regionech a městech na celém
kontinentu.
Zvláštní pozornost byla věnována
dopadu krize na malé a střední
podniky. Zpráva se mimo jiné
zaměřuje na odvětví cestovního ruchu,
jež je obzvláště důležité v okrajových
a přímořských regionech EU, v nichž
je často jedinou významnou oblastí
podnikání a zaměstnanosti.
Zpráva pak rovněž ukazuje, že
dopad onemocnění COVID-19 bude
pravděpodobně vyšší u žen, které tvoří
téměř 80 % zdravotnického personálu
v EU a podobné procento zastávají i v
různých funkcích v oblasti prodeje v
první linii. Mimoto existuje stále více
důkazů o tom, že během omezení
volného pohybu osob narostl počet
případů násilí páchaného na ženách a
dívkách.

#EURegionalBarometer
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Klíčový údaj

Výzva k přijetí opatření
Pouze šest členských států může
zajistit vysoce digitální vyučování
pro alespoň 80 % studentů.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Poskytovat větší podporu
politikám v oblasti prevence se
zaměřením na nejzranitelnější
osoby.

Výroční místní a regionální barometr EU

Asymetrický dopad pandemie na regionální a
místní systémy zdravotní péče
Evropský boj o lůžka: onemocnění
COVID-19 ukazuje, že mezi regiony
panují ohromné rozdíly v oblasti
nemocniční péče.
Většina Evropanů uvádí, že by
regionální a místní orgány měly mít
větší vliv na rozhodování o otázkách
zdraví na úrovni EU.
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Pandemie měla v EU velmi rozdílné
dopady na jednotlivé regionální a
místní orgány. Z toho vyplývá nová
koronavirová mapa, která znázorňuje
značné rozdíly mezi regiony, a to jak
z hlediska jejich odpovědnosti za
zdravotní péči, tak z hlediska jejich
schopnosti tuto péči poskytovat.
Příkladem je třeba skutečnost, že
dostupnost lůžek na jednotkách
intenzivní
péče
i
dostupnost
nemocničního personálu se v rámci EU
liší, což má přímý dopad na schopnost
regionů vypořádat se s nouzovou
situací.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Větší vliv regionů a měst na politiku EU?
Výsledky průzkumu veřejného mínění v EU-27 (průzkum probíhal
3.–17. září 2020)

Klíčový údaj

Výzva k přijetí opatření

Počet lůžek na jednotkách intenzivní péče na 100 000 obyvatel: 4,2 v Portugalsku
oproti 29,2 v Německu.

4,2

Evropanů v něm uvádí, že zdraví
je nejvyšší prioritou, pokud jde o
oblasti politiky, v nichž by místní a
regionální orgány měly mít větší vliv na
rozhodování na úrovni EU.

Asymetrický dopad krize COVID-19 na
systémy zdravotní péče v regionech
ukazuje, že je třeba reagovat podle
potřeb daného místa. V září proběhl
nový průzkum veřejného mínění,
jehož se zúčastnilo více než 26 300
osob ze všech členských států. Většina

29,2

Zvýšit
kapacitu
zdravotnických,
záchranných a pečovatelských systémů
ve všech regionech EU.

#EURegionalBarometer
Počet nemocničních lůžek
na 100 000 obyvatel v
roce 2015, podle regionů
NUTS-2
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Zdravotničtí pracovníci
v regionech EU – v
procentech

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.

Výroční místní a regionální barometr EU

Více věřit, více důvěřovat: Čas na změnu
demokracie v EU
Politika na místní úrovni může
obnovit důvěru v Evropu: více než
polovina Evropanů věří regionálním
a místním orgánům.
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Z nového průzkumu veřejného
mínění pro Evropský výbor regionů
vyplývá, že 52 % dotázaných obvykle
důvěřuje místním a regionálním
orgánům, které tak zůstávají celkově
nejdůvěryhodnější úrovní správy a
kromě toho také jedinou úrovní správy,
které věří většina Evropanů.

Trust in different levels of government
Survey among 27 000 citizens on ”The coronavirus crisis and the role of EU
regions and cities”, Kantar/CoR, October 2020
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Ukazuje se rovněž, jak dokládá
společný průzkum VR a OECD, že je
zapotřebí nový model pro koordinaci
mezi jednotlivými úrovněmi správy.
Údaje z našeho výzkumu naznačují,
že pokud jde o výhled budoucna,
má 67 % Evropanů za to, že místní a
regionální orgány nemají dostatečný
vliv na rozhodnutí přijímaná na úrovni
EU.
Evropští občané by si přáli, aby
regionální a místní orgány měly na
úrovni EU větší vliv v mnoha oblastech:
k nejčastěji zmiňovaným patří
zdravotnictví (45 %), zaměstnanost
a sociální věci (43 %) a vzdělávání,
odborná příprava a kultura (40 %).

THE (NATIONALITY) GOVERNMENT

Total ‘Trust’

43

Total ‘Do not trust’

58 % respondentů (přičemž většina v
každém členském státě) se domnívá, že
posílení vlivu místních a regionálních
orgánů bude mít pozitivní dopad na
schopnost EU řešit problémy. Stále

Don’t know

více lidí si zřejmě uvědomuje, že
budoucnost Evropy musejí utvářet i
regiony, města a vesnice, nejen členské
státy a Brusel.

Koordinace mezi různými úrovněmi správy?

Cooperation between subnational entities and other
stakeholders (businesses, social partners, NGOs, etc.)

17%

33%

Průzkum mezi regionálními a místními orgány,
OECD/VR, červenec 2020

horizontal cooperation between regions, between
intermediate levels or between municipalities

16%

33%

vertical coordinational mechanisms between the different
levels of subnational government (regional and local
governments)

15%

37%

vertical coordinational mechanisms between the
central/federal and subnational governments

12%

Účinnost koordinačních mechanismů při řešení krize
způsobené onemocněním COVID-19
VR-OECD (2020) „Dopad pandemie COVID-19 na regiony a
města“
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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58%

58 % Evropanů se domnívá, že posílení
vlivu regionálních a místních orgánů
bude mít pozitivní dopad na schopnost
EU řešit problémy.

Výzva k přijetí opatření
Zajistit lepší koordinaci mezi všemi
úrovněmi správy a podporovat místní
demokracii v rámci EU i mimo ni.
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Díky této brožuře si můžete udělat
představu o jejích poznatcích
relevantních pro vaši oblast.

Tato první zpráva, zveřejněná 12. října
2020, se zaměřuje na dopad pandemie
COVID-19. Regionální a místní orgány EU

jsou v první linii při zvládání zdravotní
krize a zajišťování bezpečnosti lidí.
Zpráva ukazuje, že jsou rovněž klíčem k
hospodářskému oživení. Zdůrazňujeme
dopad na nejzranitelnější skupiny v našich
komunitách a předkládáme nové údaje
z průzkumu veřejného mínění o těchto
otázkách, který byl proveden méně než
měsíc před zveřejněním zprávy.

Evropský výbor regionů byl zřízen v roce 1994 poté, co vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva. Je shromážděním 329
regionálních a místních představitelů ze všech 27 členských států EU, kteří zastupují více než 446 milionů Evropanů.
Edited by the European Committee of the Regions
Října 2020
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https://cor.europa.eu/
EURegionalBarometer.go

Zpráva o regionálním a místním barometru
EU je iniciativa Evropského výboru regionů.
V roce 2020 je zveřejňována poprvé a jejím
cílem je každoročně v říjnu ukázat stav
regionů, měst, obcí, a venkovských oblastí
Evropské unie. Zpráva je kompilací údajů a
analýz ze široké škály zdrojů, včetně nových
a jedinečných poznatků získaných v rámci
vlastní činnosti Výboru a jeho partnerství s
dalšími subjekty.

