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Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának hatása 
nyomás alá helyezi az EU keleti határrégióit, a szolidaritás 
azonban Unió-szerte érvényesül 
Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának hatásai sokrétűek, és összetett megoldásokat 
igényelnek. A helyi és regionális önkormányzatok bizonyították szolidaritásukat azáltal, hogy 
a menekültek legnagyobb részét befogadták, rezilienciájukat pedig azáltal, hogy a helyzetnek 
megfelelően átalakították energiafelhasználásukat, és támogatást nyújtottak a helyi lakosságnak és 
kkv-knak.

Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja helyi és regionális szintű következményekkel is járt Unió-
szerte; e téren egyértelmű a kelet-nyugati megosztottság.  Az EU keleti határa mentén fekvő országok 
– északon Finnországtól egészen délig, Görögországig –, valamint Csehország szinte minden régiója 
rendkívül érzékeny a háború hatására. A közepesen érzékeny régiók főként a Földközi-tenger mentén 
helyezkednek el, beleértve Ciprust, Olaszország nagy részét, Spanyolország és Portugália nagy részét, 
de még Németországot is.

A Régiók Európai Bizottsága előretekintve elindította a „Városok és régiók európai szövetsége Ukrajna 
újjáépítéséért” elnevezésű kezdeményezést, amely az EU és Ukrajna közötti regionális és városi szintű 
partnerségek terén eddig gyűjtött tapasztalatokra fog építeni.

A háború következtében az 
Ukrajnához legközelebb eső 
tagállamokban és régiókban 
várható a bruttó hazai termék 
(GDP) legnagyobb mértékű 
csökkenése, bár az adatok alapján 
az írországi és a közép-európai 
régiók esetében is hasonló hatás 
figyelhető meg. Ugyanezeket az 
Ukrajnával szomszédos régiókat 
érinti majd leginkább az infláció is, 

akárcsak Spanyolországot és Portugáliát (beleértve a legtávolabbi területeiket is).

1. fejezet

A régiók érzékenysége az 
Ukrajna elleni háborúval 

szemben 

Forrás: 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, 2022. június.

Az ukrajnai konfliktus 
eredményei

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

ESPON-szeminárium: Stronger 
together: recovering through crises, 

Lille, 2022. június 1–2.

Olvassa el a teljes 
jelentést
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Az Ukrajnából 
menekülők közvetlen 
határokon átnyúló 
mozgása a szomszédos 
uniós országokba

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

Az Ukrajna elleni 
háborúra válaszul 

milyen intézkedéseket 
hozott az Ön helyi 

vagy regionális 
önkormányzata?

Forrás: Regionális és helyi barométer

A háború következtében az Ukrajnával 
szomszédos országokba irányultak a 
legnagyobb migrációs hullámok: több mint 
10 millió ember lépte át a határokat Ukrajna 
és szomszédai között. Lengyelország a 
leggyakoribb célállomás: ide 4,3 millió fő 
érkezett, utána Magyarország következik 
861 000 fővel, majd Románia 736 000 fővel, 
Szlovákia 548 000 fővel és Csehország 383 000 
fővel (2022. június végi adatok).

A helyi és regionális önkormányzatok léptek 
először, amikor a háború elől menekülők 
befogadásáról volt szó. Az RB regionális és helyi barométerére válaszoló helyi és regionális képviselők 
több mint háromnegyede (76%) úgy nyilatkozott, hogy regionális vagy helyi önkormányzata fogadott 
be menekülteket Ukrajnából; 50% nyilatkozott úgy, hogy regionális vagy helyi önkormányzata anyagi 
támogatást küldött Ukrajnának, míg 53%-uk aktívan támogatta a polgárokat és a helyi civil társadalmi 
szervezeteket, 57%-uk pedig politikai szolidaritást tanúsított Ukrajnával. Az uniós finanszírozás ezen 
erőfeszítések közül sokat támogat: a válaszadók 39%-a nyilatkozott úgy, hogy régiója vagy városa 
kohéziós politikai forrásokat használ az Ukrajna elleni háború elől menekülők támogatására; a 
válaszadók 8%-a számára ez volt az egyetlen finanszírozási forrás, 21%-uk pedig úgy nyilatkozott, 
hogy egyéb források mellett uniós forrásokat is felhasznált.

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

Helyi példák
Varsó, Lengyelország

Regionális és helyi 
barométer

Minden második válaszadó úgy nyilatkozott, 
hogy Ukrajna újjáépítésének az a leghatékonyabb 
módja, ha az uniós régiókat és városokat bevonják 

az újjáépítési tervbe.

Az Ukrajna elleni háború kezdete óta Varsó 
lakossága 15%-kal megnőtt. Csak a város 
és környéke 240 000 menekültet fogadott 
be, csaknem annyit, mint Olaszország és 

Franciaország együttvéve.

Varsó a Lengyelországban regisztrált menekültek 
10%-át fogadta be. A városnak 14 000 önkéntes 

koordinálása révén sikerült szállást, orvosi 
ellátást, pszichológiai támogatást, valamint 

nyelvi és jogi segítséget nyújtania. Távoli 
hozzáférést biztosítottak az ukrán iskolákhoz, 

lehetővé téve az ukrán gyerekek számára, hogy 
tovább folytassák az ottani óráikat.

Fontosabb tények

1 out of 2
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2. fejezet

Ha a regionális és helyi önkormányzatokat nem vonják be a 
helyreállítási tervbe, fennáll a veszélye, hogy Európa területi 
megosztottsága tovább nő 
Az adatok szerint a Covid19-világjárvány gazdasági hatása nagyobb volt az Unió déli régióiban, mint 
az északi és keleti régiókban. A leghatékonyabban a Balti-tenger körüli országok, valamint Hollandia, 
Írország, Luxemburg, Románia, továbbá Bulgária egyes régiói reagáltak.

Az Unió a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt kínálta válaszként a tagállamoknak, hogy segítse 
őket a Covid19-világjárvány kiterjedt hatásaiból való kilábalásban. Ez az eszköz történelmi szintű 
támogatást jelent e példa nélküli kihívással szembesülő országok számára. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz azonban nem rendelkezik megfelelő területi dimenzióval, a városok és 
régiók pedig érdemben kevéssé vagy egyáltalán nem vesznek részt annak tervezésében és 
végrehajtásában. A kiadási trendek első értékelései azt mutatják, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz kiadásai tovább mélyíthetik az Unió területi különbségeit, részben aláásva a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. 

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

Milyen mértékben 
vonták be az Ön 
városát/régióját 
országa helyreállítási 
és rezilienciaépítési 
terveinek elkészítésébe?

Forrás: Regionális és helyi barométer

A regionális bruttó 
hozzáadott érték 

változása, 2019–2020

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

2022.

Olvassa el a teljes 
jelentést
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A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
első értékelései azt mutatják, hogy annak 

kiadási trendjei mélyíthetik az Unió területi 
különbségeit, részben aláásva a kohéziós 

finanszírozás eredményeit.

Fontosabb tények

A helyi és regionális önkormányzatokat csekély 
mértékben vonták be a nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elkészítésébe. Az 
RB által készített regionális és helyi barométer 
azt mutatja, hogy a válaszadók mindössze 
1%-át vonták be teljes mértékben, és csak 9%-
ukat vonták be részben a nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek kidolgozásába. Tíz 
válaszadóból több mint négy úgy nyilatkozott, 
hogy nem vonták be, ám a nemzeti kormány 
által elfogadott tervekről tájékoztatást kapott 
(41%), és a válaszadók hasonló része (45%) 
nyilatkozott úgy, hogy tájékoztatást sem kapott 
és nem is vonták be. Azon válaszadók aránya, akik a tervvel kapcsolatban nem kaptak tájékoztatást és 
nem is vonták be őket, 12% (Olaszország) és 77% (Dánia) között mozgott.

E túlközpontosított megközelítés fő kockázata, hogy a tervekben meghatározott célkitűzések 
nem a valóságban nem felelnek meg a rendkívül eltérő helyi igényeknek. Az RB tagjaival folytatott 
külön konzultáció kimutatta, hogy a legtöbb válaszadó szerint fennáll annak a kockázata, hogy a 
tervekben „nem sikerül elérni a célokat és a mérföldköveket”, valamint hogy jelentős a finanszírozás 
nem megfelelő elosztásának kockázata. A megkérdezettek több mint fele úgy nyilatkozott, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében alkalmazott megközelítés eredményeként magas 
vagy közepes a kockázata a területi egyenlőtlenségek növekedésének, valamint az átfedéseknek és a 
más uniós alapokkal való koordináció hiányának.

A regionális és helyi barométer azt mutatja, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nyújtotta 
finanszírozás hosszú távú hatékonyságával kapcsolatos jogos aggályok ellenére a kohéziós politika 
számos régió számára jelentős segítséget nyújt a világjárvány utóhatásaink kezelésében.

A világjárvány súlyosan 
érintette a régiók és városok 
egészségügyi szolgáltatásait 
is, például a rákkezelés terén. 
Továbbá folyamatban van az 
európaiak mentális egészségét 
érintő következmények 
vizsgálata, amelyek minden 
szinten intézkedéseket tesznek 
szükségessé. 

A válaszadók egytizede úgy nyilatkozott, hogy teljes 
mértékben (1%) vagy részlegesen (9%) bevonták 

a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
kidolgozásába.

Regionális és helyi 
barométer

Annak alapján, hogy 
az Ön által képviselt 
szervezetet milyen 
mértékben vonják be, 
Ön szerint az alábbiak 
mennyire jelentenek 
kockázatot a nemzeti 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
végrehajtását illetően?

RB-CEMR, Implementation of the 
Recovery and Resilience Facility: The 
Perspective of Local and Regional 
Authorities – Az RB és a CEMR célzott 
konzultációjának eredményei, 2022. 
április.

Hogyan segíti az Európai 
Unió által nyújtott 
támogatás az Ön városát 
vagy régióját a Covid19-
világjárványból való 
kilábalásban?

Forrás: Regionális és helyi barométer

Helyi példák
Antwerpen, Belgium

A világjárvány mentális egészségre gyakorolt hatását 
gyakran figyelmen kívül hagyták. Antwerpen 

városa már 2020 márciusában összefogott a város 
egyetemével, és mintegy 6000 helyi lakos mentális 

egészségi állapotát mérte fel. A felmérés kimutatta, 
hogy az elszigeteltség és a karantén milyen súlyos 

hatást gyakorol a kiszolgáltatott csoportokra, 
például a fiatalokra, illetve a krónikus betegségekkel 
élő vagy társadalmi-gazdasági hátrányokkal küzdő 

emberekre.

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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Ha nem cselekszünk az éghajlati válsággal szemben, az 
növeli a természeti katasztrófák veszélyét az Unió helyi 
közösségei számára 
Ha nem lépünk fel gyorsan és hatékonyan az éghajlati vészhelyzet lassítása érdekében, az Unió-szerte 
pusztító hatással lehet a városokra, nagyvárosokra és régiókra. Az árvizek, erdőtüzek, szélsőséges 
hőség és hasonló események által okozott károk az Unióban várhatóan elérik az évi 170 milliárd eurót. 
Az éghajlati válsággal kapcsolatos események egyre súlyosabb hatással lesznek az uniós régiókra és 
a városok infrastruktúrájára és gazdaságára, különösen a már amúgy is magas hőmérsékletnek kitett 
területeken, valamint a partvidékeken. 

Az éghajlati vészhelyzet alakulásának jelenlegi üteme mellett az áradások gazdasági hatása mintegy 
évi 8,5 milliárd euró, ez azonban a globális hőmérséklet több mint 2 °C-os növekedésével évi 16 
milliárd euróra, 3 °C-ot meghaladó hőmérséklet-növekedés esetén pedig évi 40 milliárd euróra 
emelkedhet. A skandináv régiók, valamint Németország, Lengyelország, Írország és Észak-Olaszország 
régiói lennének a legsúlyosabban érintettek.

3. fejezet

Az áradások okozta 
gazdasági károk a 

3  C-os felmelegedési 
forgatókönyv esetén 

2100-ig 

Európai Bizottság, Kohéziós jelentés 
2050-ig, 2022.

Olvassa el a teljes 
jelentést
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A nagy vagy rendkívül 
nagy tűzveszéllyel 
járó napok számának 
évenkénti többlete három 
globális felmelegedési 
forgatókönyv esetén 

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

Fontosabb tények

A közeljövőben azonban 
kevés jele van a javulásnak: 
az előrejelzések szerint a 
magasabb hőmérséklet és az 
egyre több aszályos időszak 
miatt Európában szinte 
mindenhol nőni fog azoknak a 
napoknak a száma, amelyeken 
nagy vagy rendkívül nagy az 
erdőtüzek veszélye. A kockázat 
Dél-Európa azon részein lesz a 
legnagyobb, amelyek már most is a leginkább ki vannak téve a pusztító erdőtüzeknek: egyes spanyol, 
olasz és görög régiókban ez évente további 30–40 olyan napot eredményezhet, amelyeken nagy 
vagy rendkívül nagy az erdőtüzek kialakulásának veszélye.

Az uniós régiók és városok tisztában vannak ezzel az egzisztenciális fenyegetéssel, és élen járnak az 
éghajlati válság kezelésében: a régiók és a városok felelősek az éghajlatváltozás mérséklését célzó 
intézkedések több mint 70%-áért és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedések 
akár 90%-áért. És ez a jövőben is egyértelműen folytatódni fog: a regionális és helyi barométer 
válaszadóinak közel fele nyilatkozott úgy, hogy a városa vagy régiója fejlesztését célzó uniós 
finanszírozás fő célkitűzéseinek a gazdaság zöld átállását kell támogatniuk (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

Ön szerint melyek legyenek az Ön városának 
vagy régiójának jövőbeli fejlesztésére 
irányuló uniós finanszírozás fő célkitűzései? 
Legfeljebb három választ jelölhet meg

Forrás: Regionális és helyi barométer

A válaszadók fele úgy nyilatkozott, hogy az uniós 
finanszírozás fő célkitűzéseinek a gazdaság zöld 

átállását kell támogatniuk.

Regionális és helyi 
barométer

Az éghajlati válság legkedvezőtlenebb 
forgatókönyve szerint egyes spanyol, olasz és 
görög régiókban évente további 30–40 napon 
lehet nagy vagy rendkívül nagy az erdőtüzek 

kialakulásának veszélye.

Helyi példák
Lappeenranta, Finnország

A Pien-Saimaa tó partján, Lappeenranta város 
területén hét esővíz táplálta vizes élőhely épült. 

A mesterséges vizes élőhelyek természetes 
szűrőként működnek, összegyűjtve a szilárd 

anyagokat, valamint a lefolyó víz által szállított 
tápanyagokat és szennyező anyagokat, mielőtt 

azok elérnék a tavat. Ez a terv a biológiai 
sokféleséget támogatja, és annak a stratégiának 

a részét képezi, amelynek célja, hogy 2030-ra 
megvalósítsa a város klímasemlegességét.

5 in 10
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A kohéziós politika Európa jövőjének egyik pillére, és a zöld 
és digitális átállás kezelése érdekében ennek így is kell 
maradnia
A kohéziós politika hatékonyan biztosítja, hogy egyetlen embert vagy helyet se hagyjanak lemaradni. 
Az Unióhoz 2004-ben csatlakozott 10 országban csatlakozásuk évében az egy főre jutó átlagos GDP 
csak az uniós átlag 59%-át érte el. 2019-re ez az átlag 77%-ra emelkedett, majdnem megfelezve az 
átlagos GDP-k közötti különbséget.

A regionális szintű kép ennél árnyaltabb. Kelet-Európa kevésbé fejlett régiói felzárkóznak, ám az Unió 
déli részén számos közepes jövedelmű és kevésbé fejlett régió egyfajta fejlődési csapdába került, így 
ott stagnálás vagy hanyatlás figyelhető meg. A Régiók Bizottsága számításokat végzett az egy főre 
jutó GDP 2009 és 2020 közötti 12 éves időszak során történt alakulására vonatkozóan. E számítások 
azt mutatják, hogy 109 régió növelte az egy főre jutó GDP-jét az uniós átlaghoz képest, míg 129 
régióban csökkent az egy főre jutó GDP. Az előrejelzések szerint 2023-ban az egy főre jutó GDP 2,6%-
kal magasabb lesz a kevésbé fejlett régiókban a kohéziós politika keretében 2014 és 2020 között 
nyújtott támogatásoknak köszönhetően.

Az RB regionális és helyi barométerének eredményei teljes mértékben megerősítik, hogy a kohézió 
kiemelten fontos az Unió helyi közösségei számára: a válaszadók 88%-a egyetértett azzal, hogy a 
kohéziónak az Európai Unió kulcsfontosságú értékei közé kell tartoznia.

A digitális technológia azonban az egyik olyan terület, ahol a kohéziós politika még mindig nehezen 
tud komolyabb hatást kifejteni. A legtöbb tanulmány egyöntetűen azt mutatja, hogy a világjárvány 
– egyes esetekben jelentős mértékben – elmélyítette az Unión belüli digitális szakadékokat. Az uniós 
országok többségében egyértelmű és jelentős különbség van a vidéki és a városi területek között az 
olyan emberek száma tekintetében, akik soha nem használják az internetet. Egyértelmű a szakadék 
továbbá a digitális készségek terén az Unió déli/keleti és északi/nyugati régiói, valamint a városi és 
vidéki területek között. A szakadék azonban nem csak a konnektivitás kapcsán áll fenn: sok esetben 
az alapvető digitális infrastruktúrához is kevesen férnek hozzá. 

- - -

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

4. fejezet

Áttekintés a digitális 
infrastruktúrák 

általi lefedettségről 
(összességében, illetve 

a vidéki területeken 
2020-ban, a háztartások 

%-ában)  

Európai Bizottság, DG CONNECT, 2021

Kérjük, jelezze, 
hogy egyetért-e a 

következő állítással: A 
„kohéziónak” az Európai 

Unió kulcsfontosságú 
értékei közé kell 

tartoznia.

Forrás: Regionális és helyi barométer

Olvassa el a teljes 
jelentést
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Az EU éves jelentése a régiók
és a városok helyzetéről

Tájékoztató (2022)

Az internetet naponta 
használó személyek 
számának változása 
(2021–2019) 
(százalékpont) 

A Progress Consulting S.r.l. által 
a 2022 májusában hozzáférhető 
Eurostat-adatok alapján létrehozott 
térkép.

Tisztában van-e az Ön 
városa/régiója az elmúlt 
két évben az Ön városa 
vagy régiója által (a 
kohéziós politika vagy 
a Next Generation EU 
keretében) kapott uniós 
finanszírozással?

Forrás: Regionális és helyi barométer

83%

Regionális és helyi 
barométer Fontosabb tények

A válaszadók 83%-a szerint a kohéziós politika 
keretében nyújtott finanszírozás más finanszírozási 

forrásokhoz képest nagyobb hozzáadott értéket 
képvisel városa vagy régiója számára.

Pozitívum, hogy az adatok szerint a Covid19-világjárvány okozta lezárások és a távmunka miatt 
szinte valamennyi uniós régióban nőtt a napi rendszerességű internethasználók száma, és jelentős, 
akár 10%-os növekedés is tapasztalható olyan országokban, mint Románia és Szlovénia, valamint 
Görögország, Portugália és Spanyolország számos régiójában.

A regionális és helyi barométer eredményei rávilágítanak arra, hogy az Unió számára kihívást jelent, 
hogy a finanszírozási támogatást eljuttassa oda, ahol arra a legnagyobb szükség van, és felhívja a 
figyelmet annak hatékonyságára. A válaszadók mindössze 35%-a nyilatkozott úgy, hogy tud arról, 
hogy városa vagy régiója az elmúlt két évben (a kohéziós politika vagy a Next Generation EU 
keretében) uniós finanszírozást kapott. Ez az arány igen változó: Németországban alig 5%, 
Spanyolországban pedig 88%.

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%
Az előrejelzések szerint 2023-ban az egy főre 
jutó GDP 2,6%-kal magasabb lesz a kevésbé 

fejlett régiókban a kohéziós politika keretében 
2014 és 2020 között nyújtott támogatásoknak 

köszönhetően.

Helyi példák
Morva-Szilézia megye, Csehország

Az elektromos és kibocsátásmentes közlekedésre 
való gyors és átfogó átállás az éghajlati válság 

kezelésének kulcsfontosságú eleme, azonban ezen 
átállás társadalmi-gazdasági hatását is figyelembe 

kell venni. Az EU-TRAUTOM elnevezésű 20 millió 
eurós projekt Csehország Morva-Szilézia megyéjében 

– amely Csehország egyik kulcsfontosságú 
gépjárműipari klasztere – 88 partner bevonásával 

legalább 5000 olyan ember átképzését hivatott 
elősegíteni, akik ezen a területen dolgoznak.
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5. fejezet 

Fontosabb tények

Veszélyben a társadalom szövete: fel kell lépni az 
egyenlőtlenségek és a szegénység kezelése érdekében
Az uniós kohéziós politika és az egyéb finanszírozási és támogatási intézkedések számos sikere ellenére a 
növekvő egyenlőtlenségek, a megugró infláció, az energiaválság, a nemek közötti egyenlőtlenségek és a 
magas ifjúsági munkanélküliség okozta problémák továbbra is valódi kihívást jelentenek az Unió számára. 
A világjárvány és az Ukrajna elleni háború tovább súlyosbította e meglévő egyenlőtlenségek nagy részét. 
2019-ben már mintegy 91 millió ember (az Unió népességének 20%-a) volt kitéve a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztődés kockázatának. A vidéki régiókban ez az arány valamivel magasabb volt (22%), 
mint a nagyvárosokban (21%) vagy a kisebb városokban és elővárosokban (19%), bár az arány 2012 és 2019 
között mindhárom kategória esetében csökkent.

A regionális és helyi önkormányzatok 
kulcsszerepet játszanak a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására irányuló cselekvési 
tervben meghatározott célkitűzések – a 
szegénység elleni küzdelem, az emberek képzése 
és a foglalkoztatás támogatása – elérésében. 

Az Ukrajna elleni háború és az emelkedő 
energiaárak hatása szintén növeli az 
energiaszegénység kockázatát. 2020-ban mintegy 
36 millió európai nem tudta télen megfelelően 
fűteni, nyáron pedig hűteni otthonát. Ezek a 
számok pedig valószínűleg emelkedtek, mivel a 
válság Európa-szerte érezteti hatását. 

Az RB regionális és helyi barométerének 
válaszadói széles körben elismerik, hogy foglalkozni kell az Ukrajna elleni háború hatásai által okozott 
új kihívásokkal. A válaszadók mintegy 77%-a nyilatkozott úgy, hogy az Ukrajna elleni háború társadalmi 
és gazdasági hatásai miatt ki kell igazítani a 2021–2027-es időszakra vonatkozó uniós szakpolitikákat és 

finanszírozást, valamint hogy a városuk vagy régiójuk fejlesztésére 
irányuló uniós finanszírozás fő célkitűzéseinek az energiaár-emelkedés 
mérséklésére kell irányulniuk (48%). A válaszadók 38%-a nyilatkozott 
úgy, hogy hosszú távon a városa vagy régiója jövőbeli fejlődéséhez 
nyújtott uniós finanszírozásnak a munkanélküliség elleni küzdelmet, a 
munkahelyteremtést és azt kell céloznia, hogy a munkaerő megfeleljen 
az aktuális igényeknek.

Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése és a gyermekszegénység 
elleni küzdelem továbbra is jelentős kihívást jelentenek helyi és 
regionális szinten. Előremutató e téren a Régiók Európai Bizottsága 
által is támogatott európai gyermekgarancia létrehozása. 

A szegénység 
és társadalmi 

kirekesztettség 
kockázatának kitett 

emberek, 2020 

Eurostat, hozzáférés: 2022. május.

77%

A válaszadók 77%-a nyilatkozott úgy, hogy 
az (Ukrajnában zajló) háború társadalmi és 

gazdasági hatása miatt ki kell igazítani az uniós 
szakpolitikákat és finanszírozást.

Regionális és 
helyi barométer

Ön szerint melyek 
legyenek az Ön 
városának vagy 
régiójának jövőbeli 
fejlesztésére irányuló 
uniós finanszírozás fő 
célkitűzései?

Forrás: Regionális és helyi barométer

2020-ban közel 18 millió gyermek volt 
kitéve a szegénység kockázatának. A 

városok közel kilenctizedében magasabb a 
gyermekszegénység aránya az adott ország 

átlagánál.

Helyi példák
La Rioja, Spanyolország

La Rioja a nemek közötti tényleges egyenlőséget 
prioritásként kezelte, e kötelezettségvállalás 

eredményeképpen pedig a régió 6,4 ponttal felülteljesít 
az uniós átlaghoz képest. A nemek közötti egyenlőséget 

nemcsak politikai és közigazgatási szinten vagy a 
költségvetési döntésekben veszik figyelembe, hanem 

azáltal is, hogy a munka és a magánélet közötti 
egyensúly támogatására irányuló terveket dolgoznak ki, 

a vállalkozásokat pedig arra ösztönzik, hogy javítsák a 
nők foglalkoztatáshoz és képzéshez való hozzáférését.

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%

Olvassa el a teljes 
jelentést
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6. fejezet

Fontosabb tények

Az európai demokrácia következő fejezetében új szerepet 
kell kapnia a Régiók Európai Bizottságának, amely több 
mint 1 millió regionális és helyi képviselő szószólója
Az Európa jövőjéről szóló, egy éven át tartó konferencia 2022 májusában ért véget, és annak keretében 
számos ajánlást fogalmaztak meg a demokrácia Unió-szerte történő megerősítésére vonatkozóan. A 
konferencia egyik fő következtetése a Régiók Európai Bizottságának reformjával kapcsolatos, és 
„kiemelt szerepet biztosít[ana] számára az Unió intézményi struktúrájában a területi hatással bíró 
ügyek tekintetében”. Ezt a javaslatot az RB regionális és helyi barométere teljes mértékben alátámasztja. 
A válaszadók 89%-a egyetértett azzal, hogy a régióknak és a városoknak nagyobb befolyással kellene 
rendelkezniük az Európai Unió jövőjére.

A válaszadók több mint hatvan százaléka szerint a régiókat és a városokat úgy lehetne a 
leghatékonyabban bevonni az Európa jövőjéről szóló vitába, hogy gondoskodunk a téma folyamatos 
regionális és helyi szintű megvitatásáról (65%). A válaszadók több mint egynegyede szerint ez az 
alkotmányos vitában és/vagy az uniós szerződések felülvizsgálatára irányuló jövőbeli konventben 
való részvétellel (26%), illetve a vitához hozzájáruló állandó polgári közgyűlések létrehozásának 
támogatásával (27%) érhető el. 

A demokrácia inkluzívabbá tétele érdekében az intézményeknek minden szinten javítaniuk kell 
a fiatalok és az ifjúsági szervezetek részvételi lehetőségeit, ugyanakkor fel kell számolniuk a nők 
politikában való tényleges részvétele előtt álló valamennyi akadályt. 

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

Általában véve helyi 
vagy regionális 
képviselőként egyetért-e 
Ön azzal, hogy a 
régióknak és városoknak 
nagyobb befolyással 
kellene rendelkezniük az 
Európai Unió jövőjére?

Forrás: Regionális és helyi barométer

89%

A válaszadók 89%-a egyetért azzal, hogy a 
régióknak és a városoknak nagyobb befolyással 
kellene rendelkezniük az Európai Unió jövőjére.

Regionális és helyi 
barométer

Helyi példák
Poitiers, Franciaország

Poitiers a szociális lakások bérlői, az önkéntesek, 
valamint a helyi vállalkozások és a civil 

társadalom képviselőiből álló 100 fős polgári 
közgyűlést hozott létre. A közgyűlés célja, hogy 

az egész város javát szolgáló elképzeléseket 
fogalmazzon meg, és javasolja azokat a 

polgármesternek és a városi tanácsnak. A cél egy 
jobb részvételi demokrácia kialakítása, amely jogi 
szempontból megvalósítható és mérhető hatású 

elképzeléseket generál.

Olvassa el a teljes 
jelentést

Az Unióban a polgármestereknek csupán 15%-a, 
a regionális elnököknek 21%-a, a regionális 
parlamenti képviselőknek pedig 35%-a nő.
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A Régiók Európai Bizottsága (RB) a 27 európai uniós tagállamból delegált 329 regionális és helyi képviselő európai uniós politikai közgyűlése. 
Tagjaink olyan régióelnökök, regionális közgyűlési képviselők, polgármesterek és helyi képviselő-testületi tagok, akik választással nyerték 
mandátumukat, és a több mint 446 millió európai polgár felé demokratikusan elszámoltathatók. Az RB fő célkitűzése, hogy a regionális és 
helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az EU döntéshozatali folyamatába, és tájékoztassa őket az uniós 
szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai kérdésekben az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell 
kérnie az RB véleményét. A Régiók Európai Bizottsága az Európai Unió Bíróságához fordulhat, hogy érvényt szerezzen az uniós jogszabályoknak, 
ha a szubszidiaritás elvét megsértik, vagy nem veszik figyelembe a regionális és helyi önkormányzatok szempontjait.

Készítette a Régiók Európai Bizottságának Kommunikációs Igazgatósága

Brussels, 2022. október
© Európai Unió, 2022


