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Въздействието на войната на Русия срещу Украйна оказва натиск 
върху повечето източни региони на ЕС, но солидарността в Съюза 
взема превес
Въздействието на войната на Русия срещу Украйна е многостранно и изисква комплексни решения. Местните 
и регионалните власти демонстрираха солидарност, приемайки най-големия дял бежанци, и устойчивост, 
адаптирайки своето потребление на енергия и оказвайки подкрепа на своите граждани и МСП.

Войната на Русия срещу Украйна води до последици на местно и регионално равнище в целия ЕС, с ясно разделение 
между Изтока и Запада. От Финландия на север до Гърция на юг, почти всеки регион в държавите по източната 
граница на ЕС, както и в Чехия, е силно чувствителен на последиците от войната. Регионите със средновисоко ниво 
на чувствителност са основно по протежението на Средиземно море, включително в Кипър, по-голямата част от 
Италия, големи части от Испания и Португалия, но също и Германия.

С поглед към бъдещето Европейският комитет на регионите стартира Европейския алианс на градовете и регионите 
за възстановяване на Украйна, който ще се основава на натрупания опит в рамките на партньорствата между 
европейски и украински региони и градове.

Държавите членки и регионите, 
които са най-близо до Украйна, ще 
отчетат най-голям спад на брутния 
вътрешен продукт (БВП) в резултат на 
войната, въпреки че данните показват 
подобно равнище на въздействие и 
в Ирландия и регионите в Централна 
Европа. Същите тези региони, които са 
съседни на Украйна, ще бъдат и най-
силно засегнати от инфлацията, както 
и Испания и Португалия (включително 
най-отдалечените им територии)..

В съседните на Украйна държави се наблюдават и най-големите миграционни потоци в резултат на войната. Над 10 

Глава 1

Регионална 
чувствителност 

спрямо войната срещу 
Украйна 

Източник: 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 
(„Състоянието на регионите, 
градовете и селата в сферата 

на социално-икономическите 
политики“), юни 2022 г.

Резултати от 
конфликта в Украйна

Източник: Llano, C., Recovery 
with our neighbourhoods in arms 

(„Възстановяване в съседство 
до бойните действия“), семинар 

на ESPON — Stronger together: 
recovering through crises („По-силни 

заедно: възстановяване помежду 
кризите“), Лил, 1-2 юни 2022 г.

Прочетете пълния 
текст на доклада
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Пряко трансгранично 
движение на хора, 
бягащи от Украйна, 
към съседните 
държави от ЕС

Dobias, K., и Homem, F., EU cities and 
regions welcoming Ukraine Refugees 
— map multilevel coordination 
(„Градовете и регионите в 
ЕС, приемащи украински 
бежанци — картографиране на 
многостепенната координация“), 
2022 г.

Какъв вид действия 
предприе Вашият 

местен или регионален 
орган на властта в 

отговор на войната 
срещу Украйна?

Източник: Регионален и местен 
барометър

милиона души са преминали границите между 
Украйна и съседните ѝ държави; Полша е най-често 
избираната дестинация, в която са пристигнали 4,3 
милиона души, следвана от Унгария — 861 000, 
Румъния — 736 000, Словакия — 548 000 и Чехия — 
383 000 (данни от края на юни 2022 г.).

Местните и регионалните власти бяха първите, които 
приеха бежанци от войната. Над три четвърти (76 %) 
от местните и регионалните представители, които 
бяха анкетирани в рамките на Регионалния и местен 
барометър на КР, заявиха, че техните регионални 
или местни органи на властта са приели бежанци от 
Украйна; 50 % посочиха, че техните регионални или 
местни органи на властта са изпратили материална помощ на Украйна, 53 % активно са подкрепяли гражданите и 
местните организации на гражданското общество, а 57 % са засвидетелствали политическа солидарност с Украйна. 
Финансиране от ЕС в подкрепа на много от тези усилия: 39 % от респондентите заявиха, че финансирането по линия 
на политиката на сближаване се използва от техния регион или град в подкрепа на бежанците, бягащи от войната 
срещу Украйна; при 8 % от респондентите това е единственият източник на финансиране, а 21 % посочиха, че 
използват средства от ЕС в допълнение към други източници.

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

Местен пример
Варшава, Полша

Регионален и местен 
барометър

Един от всеки двама респонденти заявява, че 
най-ефективният начин за възстановяване 
на Украйна е включването на регионите и 

градовете в ЕС в плана за възстановяване.

От началото на войната срещу Украйна 
населението във Варшава се е увеличило 
с 15 %. Само в града и околностите му са 

настанени 240 000 бежанци, почти колкото в 
Италия и Франция, взети заедно.

Варшава прие 10 % от бежанците, 
регистрирани в Полша. Координирайки 

14 000 доброволци, градът успя да 
осигури настаняване, медицински грижи, 

психологическа подкрепа, езикова и правна 
помощ. Беше въведен дистанционен достъп 
до украинските училища, който позволява на 

украинските деца да продължат да се обучават 
по програмите на родната си страна.

Основен факт

1 out of 2
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Глава 2

Ако регионалните и местните власти нямат участие в плана 
за възстановяване, това рискува да увеличи териториалното 
разделение в Европа  
Данните показват, че икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 е било по-голямо в южните региони 
на ЕС, отколкото в северните и източните региони. Държавите, които реагираха най-ефективно, бяха тези около 
Балтийско море, както и Нидерландия, Ирландия, Люксембург, Румъния и някои региони в България.

Отговорът на ЕС в подкрепа на усилията на държавите членки да се възстановят от мащабното въздействие на 
пандемията от COVID-19 беше Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ), който предлага невиждано 

досега равнище на подкрепа за държавите, изправени пред безпрецедентно предизвикателство. МВУ обаче не 
включва подходяща териториална перспектива и предвижда само слабо или незначително участие на градовете и 
регионите в планирането и изпълнението. Първите оценки на моделите на изразходване на средствата показват, че 
разходите по МВУ биха могли дори да увеличат териториалните различия в ЕС, като отчасти подкопаят 
икономическото, социалното и териториалното сближаване. 

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

25
22

32

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

До каква степен 
Вашият град/
регион участва 
в изготвянето 
на плановете за 
възстановяване и 
устойчивост на 
Вашата държава?

Източник: Регионален и местен 
барометър

Промяна в 
регионалната брутна 

добавена стойност в 
периода 2019 г.—2020 

г.

Евростат, Gross value added 
decreased in all regions but four 

(„Брутната добавена стойност е 
намаляла във всички региони с 
изключение на четири“), 2022 г.

Прочетете пълния 
текст на доклада
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Първите оценки на Механизма за 
възстановяване и устойчивост (МВУ) 

показват, че неговите модели на 
изразходване на средствата биха могли да 

увеличат териториалните различия в ЕС, 
като отчасти подкопаят ефективността на 

финансирането за сближаване.

Основен факт

Участието на местните и регионалните власти в изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост 
(НПВУ) беше слабо. Проведеният от КР Регионален и местен барометър показва, че едва 1 % от респондентите са 
участвали пълноценно и само 9 % са участвали частично 
в изготвянето на НПВУ. Повече от четирима от всеки десет 
респонденти заявиха, че не са участвали, но са били 
информирани за приетите планове от националното 
правителство (41 %), а подобен процент от тях посочиха, 
че не са били нито информирани, нито привлечени за 
участие (45 %). Делът на респондентите, които нито са 
били информирани, нито са участвали в изготвянето на 
плана, варира от 12 % в Италия до 77 % в Дания.

Основният риск от този свръхцентрализиран подход 
е, че заложените в плановете цели не отговарят 
ефективно на силно различаващите се нужди по места. 
Отделна консултация с членовете на КР показа, че 
повечето респонденти виждат риск от „неизпълнение 
на крайните и междинните цели“ на плановете, както и 
значителен риск от лошо разпределение на средствата. Повече от половината от запитаните посочиха, че виждат 
висок или средновисок риск от увеличаване на териториалните различия, както и от припокривания и липса на 
координация с други фондове на ЕС в резултат на подхода, следван от МВУ.

Регионалният и местен барометър показа, че въпреки тези основателни опасения относно дългосрочната 
ефективност на финансирането по МВУ, политиката на сближаване помага на много региони да се справят с 
последиците от пандемията.

Пандемията засегна сериозно и здравните услуги в регионите и градовете, например при лечението на ракови 
заболявания. Освен това последиците за психичното здраве на европейците все още се оценяват и изискват 
действия на всички равнища. 

Един от всеки десет респонденти заявява, че 
участието им в изготвянето на НПВУ е било 

пълно (1 %) или частично (9 %).

Регионален и местен 
барометър

Въз основа на 
очакваното равнище 
на Вашето участие 
предвиждате ли 
някакви рискове за 
изпълнението на 
националния план 
за възстановяване 
и устойчивост във 
Вашата държава?

КР-СЕОР, „Изпълнение на 
Механизма за възстановяване 
и устойчивост: Перспективата 
на местните и регионалните 
власти — Резултати от целевата 
консултация на КР и Съвета на 
европейските общини и региони“, 
април 2022 г.

Как подкрепата от 
Европейския съюз 
помага на Вашия 
град или регион да 
се възстанови от 
пандемията от 
COVID-19?

Източник: Регионален и местен 
барометър

Местен пример
Антверпен, Белгия

Въздействието на пандемията върху психичното 
здраве често беше пренебрегвано. Още през 

март 2020 г. град Антверпен проведе съвместно 
с местния университет анкета сред близо 6 
000 местни жители относно състоянието на 

психичното им здраве, което разкри сериозното 
въздействие на изолацията и карантината върху 
уязвимите групи, като младите хора или хората 
с хронични заболявания или в неравностойно 

социално-икономическо положение.

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 in 10
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Непредприемането на действия в отговор на кризата, свързана с 
климата, увеличава заплахата от природни бедствия за местните 
общности в ЕС  
Непредприемането на бързи или ефективни действия за намаляване на темпа, с който се развива извънредната 
ситуация в областта на климата, би могло да има опустошително въздействие върху градовете и регионите в 
целия ЕС. Щетите в ЕС, причинени от бедствия като наводнения, горски пожари и екстремни горещини, се очаква 
да достигнат 170 милиарда евро годишно. Въздействието на тези свързани с климатичната криза събития върху 
инфраструктурата и икономиката на регионите и градовете в ЕС ще продължи да се влошава, особено на местата, 
които вече са изложени на високи температури, и по крайбрежието. 

Икономическото въздействие на наводненията е около 8,5 милиарда евро годишно при настоящия темп на 
извънредната ситуация в областта на климата, но би могло да се увеличи до 16 милиарда евро годишно, ако 
покачването на температурата в световен мащаб надвиши 2 C, и до 40 милиарда евро годишно, ако то е над 3 C. 
Най-тежко засегнати ще бъдат регионите в скандинавските страни, Германия, Полша, Ирландия и Северна Италия.

Глава 3

Икономически 
щети вследствие 

на наводнения при 
сценария за затопляне 

с 3 C, 2100 г.

Европейска комисия, Доклад за 
сближаването в периода до 2050 

г., 2022 г.

Прочетете пълния 
текст на доклада
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Допълнителен 
брой дни годишно с 
висока до екстремна 
опасност от пожари 
при трите сценария 
на глобално затопляне 

Европейска комисия, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions 
(„Опасност и уязвимост на горски 
пожари в Европа в условията 
на променящ се климат: към 
интегриране на измеренията на 
риска“), 2020 г.

Основен факт

Има обаче малко признаци за 
подобрение в близко бъдеще: 
според прогнозите броят дни 
годишно с висока до екстремна 
опасност от горски пожари 
ще нарасне почти навсякъде в 
Европа в резултат на по-високите 
температури и нарастващите вълни 
от суша. Рискът ще бъде най-висок в 
онези части на Южна Европа, които 
вече са изложени на най-голям 
риск от опустошителни горски 
пожари: в някои испански, италиански и гръцки региони може да има допълнително 30 до 40 дни годишно с висока 
до екстремна опасност от горски пожари.

Тъй като осъзнават тази екзистенциална заплаха, регионите и градовете на ЕС са начело на усилията за борба с кризата 
в областта на климата: те са отговорни за над 70 % от мерките за смекчаване на последиците от изменението на 
климата и за до 90 % от действията за адаптиране към него. И това очевидно ще продължи и в бъдеще: почти половината 
от респондентите на Регионалния и местен барометър заявиха, че основните цели на финансирането от ЕС за развитие 
на техния град или регион следва да бъдат подпомагане на екологичния преход на икономиката (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

Кои според Вас трябва 
да бъдат основните 
цели на финансирането 
от ЕС за бъдещото 
развитие на Вашия 
град или регион? 
Можете да изберете до 
три отговора

Източник: Регионален и местен 
барометър

Петима от всеки десет респонденти заявиха, че 
основните цели на финансирането от ЕС следва 
да бъдат подпомагане на екологичния преход 

на икономиката.

Регионален и местен 
барометър

При най-лошия сценарий за кризата в 
областта на климата в някои испански, 

италиански и гръцки региони броят на дните 
с висока до екстремна опасност от горски 

пожари годишно може да достигне 30 до 40.

Местен пример
Лапеенранта, Финландия

На бреговете на езерото Пиен-Саймаа в градската 
зона на Лапеенранта са изградени седем 

влажни зони, при които се използва дъждовна 
вода. Изкуствените влажни зони действат 

като естествени филтри, като събират твърди 
материали, хранителни вещества и замърсители, 
пренасяни чрез водния отток, преди да достигнат 

езерото. Този план в подкрепа на биологичното 
разнообразие е част от стратегията на града 

за постигане на неутралност по отношение на 
климата до 2030 г.

5 in 10
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Политиката на сближаване работи и трябва да продължи да бъде 
стълб на бъдещето на Европа с оглед на справянето с екологичния 
и цифровия преход
Политиката на сближаване гарантира ефективно, че нито един човек или място няма да бъдат пренебрегнати. 
Десетте държави, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., същата година имаха среден БВП на глава от 
населението от едва 59 % от средния за ЕС. До 2019 г. тази средна стойност нарасна до 77 %, намалявайки почти 
наполовина разликата в средния БВП.

Ситуацията на регионално равнище е по-нюансирана. По-слабо развитите региони в Източна Европа наваксват 
изоставането си, но в няколко региона със средни доходи и по-слабо развити региони в южната част на ЕС, 
попаднали в капан по отношение на развитието, се отчита стагнация или спад. Изчисленията на Комитета на 
регионите за БВП на глава от населението за 12-годишния период между 2009 г. и 2020 г. показват, че 109 региона са 
увеличили своя БВП на глава от населението спрямо средния за ЕС, а 129 региона са отчели спад на този показател. 
Прогнозите сочат, че през 2023 г. БВП на глава от населението ще бъде с 2,6 % по-висок в по-слабо развитите 
региони благодарение на подкрепата на политиката на сближаване за периода 2014 г.—2020 г.

Решаващото значение на сближаването за местните общности в ЕС се потвърждава изцяло от резултатите от 
Регионалния и местен барометър на КР: 88 % от респондентите споделят мнението, че сближаването следва да бъде 
една от основните ценности на Европейския съюз.

Област, в която политиката на сближаване обаче все още не оказва голямо въздействие, са цифровите технологии. 
Повечето проучвания споделят констатацията, че пандемията е задълбочила, в някои случаи значително, 
съществуващото цифрово разделение в ЕС. В повечето държави от ЕС съществува ясно изразено значително 
разделение между селските и градските райони по отношение на броя на хората, които никога не ползват интернет, 
наред с ясно изразеното разделение по отношение на цифровите умения между южните/източните и северните/
западните региони на ЕС и между градските и селските райони. Разделението обаче не се отнася само до 
свързаността: в много случаи достъпът до основна цифрова инфраструктура също е ограничен. 

- - -

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

79

59

74

63

28

68

60 59
64 67

56

32 33

55

37

62

69

52
58

42
49

62

39

27 30 31 31
25

21 39 23 32 67 27 34 35 30 26 36 59 59 37 53 28 21 36 30 47 37 23 45
52

45 43
39 42

0 0 2 2 2 3 2 3 5 4 3 2
7

3 5 8
2 5 4 6 9 8 11

4 10
8 12

10

0 0 1 2 2 3
1 2 0 0 2 2

2
3 3 1

2 3 5 1
4 3 3

6
0 6

12
12

0 2 1 1 2 0 3 2 2 4 3 5 0 3 2 2 6 4 3 5 1 3 3 11 15 14 6 10

Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

Глава 4

Преглед на 
покритието 

на цифровата 
инфраструктура 

(както общо, така и в 
селските райони) през 
2020 г. като процент 

от домакинствата  

Европейска комисия, ГД 
„Съобщителни мрежи, 

съдържание и технологии“, 2021 г.

Моля, посочете дали 
сте съгласни със 

следното твърдение: 
„Сближаването“ 

следва да бъде една от 
основните ценности 
на Европейския съюз.

Източник: Регионален и местен 
барометър

Прочетете пълния 
текст на доклада
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Годишен доклад на ЕС за състоянието
на регионите и градовете

Информационен фиш за 2022 г.

Промяна в броя на 
хората, ползващи 
интернет ежедневно в 
периода 2021 г.—2019 г. 
(процентни пунктове) 

Карта, създадена от Progress 
Consulting S.r.l. въз основа на 
данни на Евростат, с които е 
направена справка през май 
2022 г.

Вашият град/
регион запознат ли 
е с финансирането 
от ЕС (по линия 
на политиката 
на сближаване или 
NextGenerationEU), 
получено от Вашия 
град или регион 
през последните две 
години??

Източник: Регионален и местен 
барометър

83%

Регионален и местен 
барометър Основен факт

83 % от респондентите заявиха, че 
финансирането по линия на политиката на 

сближаване носи по-голяма добавена стойност 
за техния град или регион в сравнение с други 

източници на финансиране.

От положителна гледна точка данните показват, че ограниченията на свободата на движение и работата от 
разстояние в резултат на пандемията от COVID-19 са увеличили ежедневното ползване на интернет в почти всички 
региони на ЕС, със значително повишение от до 10 % в държави като Румъния и Словения и в редица региони в 
Гърция, Португалия и Испания.

Резултатите от Регионалния и местен барометър подчертават, че насочването на финансовата подкрепа към местата, 
където тя е най-необходима, и повишаването на осведомеността за нейната ефективност са сериозно 
предизвикателство за ЕС. Само около 35 % от респондентите заявиха, че са запознати с финансирането от ЕС (по 
линия на политиката на сближаване или NextGenerationEU), получено от техния град или регион през последните 
две години, като този процент варира от едва 5 % в Германия до 88 % в Испания.

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

88

67

55
50 50

46
40 39 38 36 35 34 33

30 30 29 29
24 22 20 19 18 17 15 14

10 9
5
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15
29 32

39

34

47

34

46
52

43 41
37

56

39

51
44 49

65

35

53

65

58

45
41

80

69

54

3 19 16 18 11 20 13 27 16 13 22 25 30 15 31 20 27 27 13 46 29 17 25 40 45 10 21 41

- - -

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%
Прогнозите сочат, че през 2023 г. БВП на глава 

от населението ще бъде с 2,6 % по-висок в 
по-слабо развитите региони благодарение 
на подкрепата по линия на политиката на 

сближаване през периода 2014 г.—2020 г.

Местен пример
Моравско-Силезийски регион, Чехия

Бързото и всеобхватно преминаване към електрически 
транспорт и транспорт с нулеви емисии е ключов 

аспект от усилията за справяне с кризата в областта на 
климата, но социално-икономическото въздействие 
на този преход също трябва да бъде взето предвид. 
Проектът EU-TRAUTOM на стойност 20 милиона евро, 
включващ 88 партньори от Моравско-Силезийския 

регион, който е ключов автомобилен клъстер в Чехия, 
има за цел да подпомогне преквалифицирането на най-

малко 5 000 души, работещи в тази област.
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Глава 5

Основен факт

Рискове за социалната структура: необходими действия за 
справяне с неравенствата и бедността
Въпреки многобройните успехи на политиката на сближаване на ЕС и другите мерки за финансиране и подкрепа, 
проблемите в резултат на нарастващите неравенства, галопиращата инфлация, енергийната криза, неравенството 
между половете и високата младежка безработица продължават да бъдат истинско предизвикателство за ЕС. 
Пандемията и войната срещу Украйна допълнително изостриха много от тези съществуващи неравенства. През 
2019 г. приблизително 91 милиона души (20 % от населението на ЕС) вече бяха изложени на риск от бедност или 
социално изключване. При селските райони този процент е малко по-висок (22 %) в сравнение с големите градове 
(21 %) и градовете и предградията (19 %), макар че е намалял и в трите случая в периода между 2012 г. и 2019 г.

Регионалните и местните власти са ключови 
действащи лица в усилията за постигане на целите 
(борба с бедността, обучение на хората и подкрепа 
на заетостта), набелязани в плана за действие за 
прилагане на Европейския стълб на социалните 
права.  

Войната срещу Украйна и въздействието на 
нарастващите цени на енергията също изострят 
рисковете от енергийна бедност. През 2020 г. около 
36 милиона европейци не можеха да поддържат 
домовете си достатъчно топли през зимата или 
хладни през лятото; тези цифри вероятно ще 
нараснат, като се има предвид, че последиците от 
кризата се усещат в цяла Европа. 

Необходимостта да се потърси решение на 
новите предизвикателства, произтичащи от въздействието на войната срещу Украйна, се признава широко от 

респондентите на Регионалния и местен барометър. Около 77 % от тях 
заявиха, че социалното и икономическото въздействие на войната срещу 
Украйна изисква адаптиране на политиките и финансирането на ЕС за 
периода 2021 г.—2027 г., и че основните цели на финансирането от ЕС за 
развитието на техния град или регион следва да бъдат смекчаване на скока 
на цените на енергията (48 %). В дългосрочен план 38 % от респондентите 
посочиха, че основните цели на финансирането от ЕС за бъдещото развитие 
на техния град или регион следва да бъдат борбата с безработицата, 
създаването на работни места и модернизирането на работната сила.

Намаляването на младежката безработица и борбата с детската бедност 
продължават да бъдат основни предизвикателства на местно и регионално 
равнище. Създаването на Европейска гаранция за децата, което се подкрепя 
от Европейския комитет на регионите, е едно от възможните решения.

Лица, изложени на 
риск от бедност и 

социално изключване, 
2020 г. 

Евростат, справка през май 2022 г.

77%

77 % от респондентите посочиха, че 
социалното и икономическото въздействие 

на войната (в Украйна) изисква адаптиране на 
политиките и финансирането на ЕС.

Регионален и местен 
барометър

Кои според Вас 
трябва да бъдат 
основните цели на 
финансирането от ЕС 
за бъдещото развитие 
на Вашия град или 
регион?

Източник: Регионален и местен 
барометър

През 2020 г. почти 18 милиона деца са били 
изложени на риск от бедност. В почти 9 от 

всеки 10 града делът на детската бедност е 
по-висок от средния за тяхната държава.

Местен пример
Ла Риоха, Испания

Ла Риоха превърна ефективното равенство между 
половете в приоритет — ангажимент, който постави 

региона над средното за ЕС равнище с 6,4 пункта. 
Равенството между половете се взема предвид не 
само на политическо и административно равнище 

или при вземането на решения за бюджета, но и 
посредством изготвянето на планове в подкрепа 

на равновесието между професионалния и личния 
живот и мерки, които да насърчат предприятията да 
подобрят достъпа на жените до заетост и обучение.

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%

Прочетете пълния 
текст на доклада
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Глава 6

Основен факт

Следващата глава от историята на европейската демокрация 
изисква Европейският комитет на регионите да поеме нова 
роля като изразител на вижданията на над 1 милиона местни и 
регионални представители
Продължилата една година Конференция за бъдещето на Европа приключи през май 2022 г. с редица препоръки за 
укрепване на демокрацията в целия ЕС. Едно от основните заключения се отнася до реформата на Европейския 
комитет на регионите, която да му предостави „засилена роля в институционалната структура на ЕС, когато става 
дума за въпроси с териториално въздействие“. Това предложение получи пълна подкрепа в Регионалния и местен 
барометър на КР. 89 % от респондентите споделиха мнението, че регионите и градовете следва да имат по-голямо 
влияние върху бъдещето на Европейския съюз.

Повече от шестима от всеки 10 респонденти на барометъра заявиха, че регионите и градовете биха могли да участват 
най-ефективно в дебата за бъдещето на Европа, като поддържат непрекъснат дебат по темата на регионално 
и местно равнище (65 %). Над една четвърт от респондентите посочиха, че това може да бъде постигнато чрез 
участие в конституционалния дебат и/или в бъдещ конвент за преразглеждане на Договорите на ЕС (26 %), или 
чрез подкрепа за създаването на постоянни граждански асамблеи, на чиято работа да се основава дебатът (27 %). 

За да стане демокрацията по-приобщаваща, институциите на всички равнища ще трябва да осигурят по-добри 
начини за участие на младите хора и младежките организации, както и да премахнат всички пречки пред реалното 
участие на жените в политиката. 

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

Като цяло, в 
качеството си на 
местен или регионален 
представител, 
споделяте ли 
мнението, че 
регионите и градовете 
следва да имат 
по-голямо влияние 
върху бъдещето на 
Европейския съюз?

Източник: Регионален и местен 
барометър

89%

89 % от респондентите споделят мнението, 
че регионите и градовете следва да имат 

по-голямо влияние върху бъдещето на 
Европейския съюз.

Регионален и местен 
барометър

Местен пример
Поатие, Франция

Поатие създаде гражданска асамблея от 100 
души — представители на наемателите на 

социални жилища, доброволци, представители 
на местните предприятия и гражданското 

общество — която да набелязва и предлага 
идеи на кмета и общинския съвет в полза на 

града като цяло. Целта е да се развие по-силна 
демокрация на участието, с идеи, които да 

могат да бъдат приложени по законов път и да 
имат измеримо въздействие.

Прочетете пълния 
текст на доклада

В ЕС едва 15 % от кметовете, 21 % от 
председателите на регионални съвети и 35 
% от членовете на регионални парламенти 

са жени.
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Европейският комитет на регионите (КР) е асамблея на 329 представители на регионалните и местните власти в ЕС от 27-те държави 
членки. Нашите членове са избрани председатели на региони, регионални съветници, кметове и местни съветници, които се отчитат 
демократично пред над 446 милиона европейски граждани. Главните цели на КР са да приобщава към процеса на вземане на решения 
в Европейския съюз органите на регионална и местна власт и представляваните от тях общности и да ги информира за политиките 
на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът трябва да се консултират с Комитета относно политики, които имат 
отражение върху регионите и градовете. Комитетът може да се обръща към Съда на Европейския съюз като средство за спазване 
на правото на ЕС, когато са налице нарушения на принципа на субсидиарност или незачитане на правомощията на местните и 
регионалните власти.

Издание на дирекция „Комуникация“ на Европейския комитет на регионите

Брюксел, Октомври 2022
© Европейски съюз, 2022


