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Rusijos karo prieš Ukrainą poveikis daro spaudimą ES labiausiai į rytus 
nutolusiems regionams, tačiau visoje Sąjungoje toliau vyrauja solidarumas 
Rusijos karo prieš Ukrainą poveikis yra daugialypis ir reikalauja sudėtingų sprendimų. Vietos ir regionų 
valdžios institucijos pademonstravo solidarumą priimdamos didžiausią dalį pabėgėlių ir atsparumą 
pritaikydamos energijos vartojimą bei teikdamos paramą savo gyventojams ir MVĮ.

Rusijos karas prieš Ukrainą turėjo padarinių vietos ir regionų lygmeniu visoje ES, tačiau esama aiškios rytų 
ir vakarų regionų atskirties. Nuo Suomijos šiaurėje iki Graikijos pietuose, beveik kiekvienas rytinės ES sienos 
šalių, taip pat ir Čekijos, regionas labai jautriai jaučia karo poveikį. Vidutiniškai karą jaučiantys regionai 
daugiausia yra Viduržemio jūros regione, įskaitant Kiprą, didžiąją Italijos dalį, didelę Ispanijos ir Portugalijos 
dalį, taip pat Vokietiją.

Žvelgdamas į ateitį, Europos regionų komitetas įsteigė Europos miestų ir regionų aljansą už Ukrainos 
atstatymą, kuris remsis esama patirtimi, sukaupta vykdant ES ir Ukrainos regionų tarpusavio ir miestų 
tarpusavio partnerystes.

Bendrasis vidaus produktas (BVP) dėl 
karo labiausiai sumažės arčiausiai 
Ukrainos esančiose valstybėse 
narėse ir regionuose, nors Airijoje 
ir Vidurio Europos regionuose 
duomenys rodo panašų poveikio 
lygį. Infliacija taip pat labiausiai 
paveiks tuos pačius regionus, kurie 
ribojasi su Ukraina, bei Ispaniją ir 
Portugaliją (įskaitant jų atokiausias 
teritorijas).

Skyrius 1

Regioninis jautrumas 
karui prieš Ukrainą 

Šaltiniai: Böhme, K., Mäder Furtado, 
M., Toptsidou, M., Hans, S., Münch, 

A., Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 
C., Valenza, A., Iacobucci, E., Iacob, 

A. „Regionų, miestų ir kaimų padėtis 
socialinės ir ekonominės politikos 

srityse“, 2022 m. birželis.

Ukrainos konflikto 
rezultatai

Šaltinis: Llano, C., Europos 
ekonomikos atsigavimas 

kaimynystėje su ginklais, ESPON 
seminaras „Stipresni kartu: 

atsigavimas po krizių“, 2022 m. 
birželio 1–2 d., Lilis.

Skaitykite visą ataskaitą
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Tiesioginis 
tarpvalstybinis iš 
Ukrainos į kaimynines 
ES šalis bėgančių asmenų 
judėjimas

Dobias, K., ir Homem, F., ES miestai 
ir regionai, priimantys Ukrainos 
pabėgėlius – daugiapakopio 
koordinavimo žemėlapis, 2022 m. 

Kokių veiksmų ėmėsi 
jūsų vietos ar regiono 

valdžios institucija, 
reaguodama į karą prieš 

Ukrainą?

Šaltinis: regionų ir vietos barometras.

Be to, kaimyninėse Ukrainos šalyse dėl 
karo susidarė ir didžiausi migracijos srautai. 
Daugiau kaip 10 mln. žmonių kirto Ukrainos 
ir jos kaimyninių šalių sienas: į Lenkiją atvyko 
daugiausia pabėgėlių – 4,3 mln. žmonių, į 
Vengriją – 861 000, Rumuniją – 736 000, Slovakiją 
– 548 000 ir Čekiją – 383 000 (2022 m. birželio 
mėn. pabaigos duomenys).

Vietos ir regionų valdžios institucijos buvo 
pirmosios reaguotojos į pabėgėlių nuo karo 
priėmimą. Daugiau kaip trys ketvirtadaliai (76 
proc.) vietos ir regionų atstovų, dalyvavusių RK 
regionų ir vietos barometro apklausoje, teigė, kad jų regionų ar vietos valdžios institucijos priėmė 
pabėgėlius iš Ukrainos: 50 proc. nurodė, kad jų regionų ar vietos valdžios institucijos siuntė Ukrainai 
materialinę pagalbą, 53 proc. aktyviai rėmė piliečius ir vietos pilietinės visuomenės organizacijas, o 57 proc. 
parodė politinį solidarumą su Ukraina. ES finansavimas, kuriuo remiama daugelis šių pastangų: 39 proc. 
respondentų nurodė, kad sanglaudos politikos finansavimą naudoja jų regionas ar miestas pabėgėliams 
nuo karo Ukrainoje remti, 8 proc. respondentų teigė, kad tai buvo vienintelis finansavimo šaltinis, o 21 proc. 
pažymėjo, kad ES lėšas naudoja kartu su kitais šaltiniais..

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

Vietos istorija 
Varšuva, Lenkija

Regionų ir vietos 
barometras

1 iš 2 respondentų teigia, kad veiksmingiausias 
būdas atkurti Ukrainą yra įtraukti ES regionus ir 

miestus į rekonstrukcijos planą.

Nuo karo su Ukraina pradžios Varšuvos 
gyventojų skaičius išaugo 15 proc. Vien 

tik miestas ir jo apylinkės priėmė 240 000 
pabėgėlių, beveik tiek pat, kiek pabėgėlių 
priėmė Italija ir Prancūzija kartu sudėjus.

Varšuva priėmė 10 proc. Lenkijoje užregistruotų 
pabėgėlių. Padedant 14 000 savanorių, 

koordinuojant veiklą pavyko mieste pabėgėliams 
suteikti apgyvendinimą, medicininę priežiūrą, 

psichologinę pagalbą, kalbinę ir teisinę paramą. 
Buvo sudarytos sąlygos nuotolinei prieigai prie 

mokyklų Ukrainoje, todėl ukrainiečių vaikai galėjo 
dalyvauti jų šalyje vykstančiose pamokose.

Svarbus faktas

1 iš 2
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Skyrius 2

Regionų ir vietos valdžios institucijų nedalyvavimas įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo planą gali padidinti teritorinį atotrūkį Europoje  
Iš duomenų matyti, kad ekonominis COVID-19 pandemijos poveikis pietiniuose ES regionuose buvo 
didesnis nei šiaurės ir rytų regionuose. Veiksmingiausiai reagavo Baltijos jūros regiono šalys, taip pat 
Nyderlandai, Airija, Liuksemburgas, Rumunija ir kai kurie Bulgarijos regionai..

TES 

atsakas siekiant padėti valstybėms narėms atsigauti po plataus masto COVID-19 pandemijos poveikio 
buvo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP) – istorinio lygio parama šalims, 
susiduriančioms su precedento neturinčiu iššūkiu. Tačiau ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonei trūksta tinkamo teritorinio aspekto, o miestai ir regionai jos planavime ir įgyvendinime dalyvauja 
menkai arba visai nedalyvauja. Pirmieji išlaidų modelių vertinimai rodo, kad EGADP išlaidos galėtų netgi 
padidinti teritorinius skirtumus ES, iš dalies pakenkdamos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai. . 

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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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

Kokiu mastu jūsų 
miestas ir (arba) 
regionas dalyvavo 
rengiant jūsų šalies 
ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo 
planus?

Šaltinis: regionų ir vietos barometras.

2019–2020 m. regiono 
bendrosios pridėtinės 

vertės pokytis

Eurostatas, „Bendroji pridėtinė 
vertė sumažėjo visuose regionuose, 

išskyrus keturis“, 2022 m.

Skaitykite visą ataskaitą
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Iš pirmųjų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės vertinimų matyti, kad jos 

išlaidų modeliai galėtų padidinti ES teritorinius 
skirtumus ir iš dalies pakenkti sanglaudos 

finansavimo veiklai.

Svarbus faktas

Vietos ir regionų valdžios institucijų įsitraukimas rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus buvo menkas. Regionų ir vietos barometras, kurį atliko RK, rodo, kad tik 1 
proc. respondentų visapusiškai dalyvavo ir tik 9 proc. iš dalies dalyvavo rengiant nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Daugiau nei keturi iš dešimties respondentų (41 proc.) teigė, kad 
jie nedalyvavo, bet buvo informuoti apie nacionalinės vyriausybės priimtus planus, o panaši dalis (45 proc.) 
nurodė, kad jie nei dalyvavo, nei buvo informuoti. Respondentų, kurie nebuvo nei informuoti apie planą, 
nei dalyvavo, dalis svyruoja nuo 12 proc. Italijoje iki 77 proc. Danijoje.

Pagrindinė šio pernelyg centralizuoto metodo 
grėsmė yra ta, kad planuose nustatyti tikslai iš esmės 
neatitinka labai skirtingų vietos poreikių. Atskira 
konsultacija su RK nariais parodė, kad dauguma 
respondentų įžvelgė grėsmę, kad „nepavyks 
įgyvendinti tikslų ir gairių“, taip pat didelę riziką, 
kad finansavimas bus netinkamai paskirstytas. 
Daugiau nei pusė respondentų, su kuriais 
konsultuotasi, teigė, kad dėl EGADP metodo kyla 
didelė arba vidutinė rizika, jog padaugės teritorinių 
skirtumų, taip pat kad veiksmai dubliuosis ir bus 
nepakankamai koordinuojami su kitais ES fondais.

Regionų ir vietos barometro duomenys rodo, kad, 
nepaisant šių pagrįstų susirūpinimų dėl ilgalaikio EGADP finansavimo veiksmingumo, daugelyje regionų 
sanglaudos politika padeda kovoti su pandemijos padariniais.

Pandemija taip pat smarkiai paveikė sveikatos priežiūros paslaugas visuose regionuose ir miestuose, 
pavyzdžiui, vėžio gydymo srityje. Be to, vis dar vertinamos europiečių psichikos sveikatos pasekmės, todėl 
veiksmai visais lygmenimis yra reikalingi. 

1 iš 10 respondentų teigia, kad jie arba 
visapusiškai (1 proc.), arba iš dalies (9 proc.) 
dalyvavo rengiant nacionalinius ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Regionų ir vietos 
barometras

Ar, remdamasis numatomu 
jūsų dalyvavimo lygiu, 
įžvelgiate kokią nors 
grėsmę nacionalinio 
ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimui jūsų šalyje?

RK–CEMR, Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonės 
įgyvendinimas: vietos ir regionų valdžios 
institucijų perspektyvos – RK–CEMR 
tikslinių konsultacijų rezultatai, 2022 m. 
balandžio mėn

Kaip Europos Sąjungos 
parama padeda jūsų 
miestui ar regionui 
atsigauti po COVID-19 
pandemijos?

Šaltinis: regionų ir vietos barometras.

Vietos istorija
Antverpenas, Belgija

Dažnai į pandemijos poveikį psichikos sveikatai 
nebuvo atsižvelgiama. Dar 2020 m. kovo mėn. 
Antverpeno miestas kartu su savo universitetu 

atliko maždaug 6 000 vietos gyventojų 
apklausą apie jų psichinės sveikatos būklę, 
parodydamas didelį izoliacijos ir karantino 

poveikį pažeidžiamoms grupėms, pvz., jaunimui 
ar žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis arba 

gyvenantiems nepalankiomis socialinėmis ir 
ekonominėmis sąlygomis.

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 iš 10
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Nesugebėjimas imtis veiksmų dėl klimato krizės didina gaivalinių nelaimių 
grėsmę ES vietos bendruomenėms  
Nesugebėjimas greitai arba veiksmingai sulėtinti kritišką klimato padėtį gali turėti pražūtingą poveikį visos 
ES miesteliams, miestams ir regionams. Numatoma, kad tokių įvykių, kaip potvyniai, gamtos gaisrai ir 
didelis karštis daroma žala ES pasieks 170 mlrd. EUR per metus. Šių su klimato krize susijusių įvykių poveikis 
ES regionų ir miestų infrastruktūrai bei ekonomikai toliau didės, ypač pakrantėse ir vietovėse, kuriose 
temperatūra jau yra aukšta. 

Potvynių poveikis ekonomikai siekia apie 8,5 mlrd. EUR per metus esant dabartinei kritinei klimato situacijai, 
tačiau jis galėtų padidėti iki 16 mlrd. EUR per metus, jei pasaulinė temperatūra viršytų 2 °C, arba iki 40 mlrd. 
EUR per metus, jei ji pakiltų daugiau kaip 3 °C. Labiausiai nukentėtų Skandinavijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Airijos ir Šiaurės Italijos regionai.

Skyrius 3

Economic damage due to 
flooding under the 3o C 

warming scenario, 2100

European Commission, Cohesion 
report towards 2050, 2022

Skaitykite visą ataskaitą
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Ekonominė žala dėl 
potvynių pagal 3 °C 
atšilimo scenarijų iki 
2100 m.

Europos Komisija, „Sanglauda 
Europoje iki 2050 m.“, 2022 m.

Svarbus faktas

Tačiau nėra ženklų, kad 
artimiausioje ateityje padėtis 
pagerėtų: prognozuojama, 
kad dienų, kai gamtos gaisrų 
rizika yra didelė arba itin didelė, 
skaičius per metus tik didės 
visoje Europoje dėl aukštesnės 
temperatūros ir ilgesnio sausros 
laikotarpio. Didžiausia rizika 
bus tose Pietų Europos dalyse, 
kurioms jau dabar yra būdingi 
pražūtingi miškų gaisrai: kai 
kuriuose Ispanijos, Italijos ir Graikijos regionuose didelis ar itin didelis gamtos gaisringumas per metus gali 
trukti 30–40 dienų ilgiau.

Suvokdami šią egzistencinę grėsmę, ES regionai ir miestai pirmauja kovoje su klimato krize: jie įgyvendina 
daugiau kaip 70 proc. klimato kaitos švelninimo priemonių ir iki 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos 
veiksmų. Ir tai neabejotinai tęsis ateityje: pusė (51 proc.) regionų ir vietos barometro apklausos dalyvių 
teigė, kad pagrindiniai ES finansavimo jų miesto ar regiono plėtrai tikslai turėtų būti remti perėjimą prie 
žaliosios ekonomikos.

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

Kokie, jūsų nuomone, 
turėtų būti pagrindiniai 
ES finansavimo būsimai 
jūsų miesto ar regiono 
plėtrai tikslai? Galite 
pasirinkti ne daugiau 
kaip tris atsakymus

Šaltinis: regionų ir vietos barometras.

5 iš 10 respondentų teigė, kad pagrindiniai ES 
finansavimo tikslai turėtų būti remti perėjimą prie 

žaliosios ekonomikos.

Regionų ir vietos 
barometras

Pagal blogiausią klimato krizės scenarijų 
kai kuriuose Ispanijos, Italijos ir Graikijos 
regionuose didelis ar itin didelis gamtos 

gaisringumas per metus gali trukti 30–40 dienų 
ilgiau.

Vietos istorija
Lapenranta, Suomija

Ant Saimos ežero krantų Lapenrantos miesto 
teritorijoje įrengtos septynios lietaus vandens 

šlapynės. Dirbtinės šlapynės veikia kaip natūralūs 
filtrai, surenkantys kietąsias medžiagas, taip 

pat maistingąsias medžiagas ir teršalus, kuriuos 
perneša nuotėkio vandenys prieš jiems patenkant 
į ežerą. Šis biologinės įvairovės rėmimo planas yra 
strategijos, kuria miestas siekia iki 2030 m. pereiti 

prie neutralaus poveikio klimatui, dalis.

5 iš 10
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Sanglaudos politika veikia ir turi išlikti Europos ateities ramsčiu siekiant 
spręsti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos klausimus
Sanglaudos politika yra veiksminga užtikrinant, kad nė vienas žmogus ir nė viena vietovė nebūtų palikti 
nuošalyje. Dešimties 2004 m. į ES įstojusių šalių vidutinis BVP vienam gyventojui tais metais sudarė tik 59 proc. 
ES vidurkio. Iki 2019 m. šis vidurkis padidėjo iki 77 proc., o atotrūkis tarp jų vidutinio BVP sumažėjo beveik 
perpus.

Regioniniu lygmeniu ši situacija yra sudėtingesnė. Mažiau išsivystę Rytų Europos regionai vejasi, tačiau keletas 
vidutinių pajamų ir mažiau išsivysčiusių ES pietinių regionų, kurie pateko į vystymosi spąstus, patyrė sąstingį 
arba nuosmukį. Regionų komiteto atlikti 2009–2020 m. laikotarpio BVP vienam gyventojui skaičiavimai rodo, 
kad per 12 metų 109 regionuose BVP vienam gyventojui padidėjo, palyginti su ES vidurkiu, o 129 regionuose 
BVP vienam gyventojui sumažėjo. Prognozuojama, kad dėl 2014–2020 m. sanglaudos politikos paramos 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose 2023 m. BVP vienam gyventojui bus 2,6 proc. didesnis.

Didelę sanglaudos svarbą ES vietos bendruomenėms visiškai patvirtina RK regionų ir vietos barometro 
rezultatai: 88 proc. respondentų sutiko, kad sanglauda turėtų būti viena iš pagrindinių Europos Sąjungos 
vertybių.

Tačiau viena iš sričių, kurioje pasinaudojant sanglaudos politika vis dar sunku daryti didesnį poveikį, yra 
skaitmeninės technologijos. Dauguma tyrimų rodo, kad pandemija padidino, o kai kuriais atvejais – gerokai, 
esamą skaitmeninę atskirtį visoje ES. Daugelyje ES šalių esama akivaizdžios ir didelės kaimo ir miesto 
atskirties, kai kalbama apie žmonių, kurie niekada nesinaudoja internetu, skaičių, taip pat yra aiškus 
skaitmeninių įgūdžių atotrūkis tarp ES pietinių, rytinių ir šiaurinių bei vakarinių regionų ir tarp miesto bei 
kaimo vietovių. Tačiau atskirtis susijusi ne tik su junglumu: daugeliu atvejų prieiga prie pagrindinės 
skaitmeninės infrastruktūros taip pat yra menka. 

- - -

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

Skyrius 4

Bendrosios ir 
kaimo skaitmeninės 

infrastruktūros aprėpties 
apžvalga, 2020 m. namų 

ūkių procentinė dalis  

Europos Komisija, Ryšių tinklų, 
turinio ir technologijų generalinis 

direktoratas, 2021 m.

Nurodykite, sutinkate 
ar nesutinkate su šiuo 
teiginiu: „Sanglauda“ 

turėtų būti viena iš 
pagrindinių Europos 

Sąjungos vertybių.

Šaltinis: regionų ir vietos barometras.

Skaitykite visą ataskaitą
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2021–2019 m. asmenų, 
kasdien besinaudojančių 
internetu, skaičiaus 
pokytis (procentais) 

Žemėlapis, sukurtas „Progress 
Consulting S.r.l.“, remiantis 2022 m. 
gegužės mėn. Eurostato duomenimis.

Ar jūsų miesto ar 
regiono žmonės žino 
apie ES finansavimą 
(pagal sanglaudos 
politiką arba priemonę 
„NextGenerationEU“), kurį 
jūsų miestas ar regionas 
gavo pastaruosius dvejus 
metus?

Šaltinis: regionų ir vietos barometras.

83%

Regionų ir vietos 
barometras Svarbus faktas

83 proc. respondentų teigia, kad finansavimas 
pagal sanglaudos politiką jų miestui ar regionui 
suteikia daugiau pridėtinės vertės, palyginti su 

kitais finansavimo srautais.

Iš gerosios pusės, duomenys rodo, kad izoliavimo priemonės ir nuotolinis darbas, kuriuos lėmė COVID-19 
pandemija, padidino kasdienį interneto naudojimą beveik visuose ES regionuose, o tokiose šalyse kaip 
Rumunija ir Slovėnija ir kai kuriuose Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos regionuose jis padidėjo iki 10 proc.

Regionų ir vietos barometro rezultatai rodo, kad ES iškyla sunkumų norint gauti finansinę paramą ten, kur 
jos labiausiai reikia, ir didinti informuotumą apie jos veiksmingumą. Tik apie 35 proc. respondentų teigė 
žinoję apie jų miesto ar regiono pastaruosius dvejus metus gautą ES finansavimą (pagal sanglaudos politiką 
arba priemonę „NextGenerationEU“), o jų skaičius svyravo nuo 5 proc. Vokietijoje iki 88 proc. Ispanijoje..

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%
Prognozuojama, kad dėl 2014–2020 m. 
sanglaudos politikos paramos mažiau 

išsivysčiusiuose regionuose 2023 m. BVP vienam 
gyventojui bus 2,6 proc. didesnis.

Vietos istorija
Moravijos-Silezijos kraštas, Čekija

Greitas ir visapusiškas perėjimas prie elektra 
varomo ir visiškai netaršaus transporto yra vienas 

pagrindinių kovos su klimato krize uždavinių, 
tačiau taip pat reikia atsižvelgti į socialinį ir 

ekonominį šios pertvarkos poveikį. 20 mln. EUR 
vertės EU-TRAUTOM projektu, kuriame dalyvauja 
88 partneriai iš Moravijos-Silezijos krašto (vieno 

pagrindinių automobilių klasterio Čekijoje), 
siekiama padėti perkvalifikuoti bent 5 000 šioje 

srityje dirbančių žmonių.

ES metinė regionų ir miestų 
padėties ataskaita

2022 m. informacijos suvestinė
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Skyrius 5

Svarbus faktas

Socialinei struktūrai gresia pavojus: reikia imtis veiksmų kovai su nelygybe ir skurdu
Nepaisant daugelio sėkmingų ES sanglaudos politikos bei kitų finansavimo ir paramos priemonių, 
problemos, kylančios dėl didėjančios nelygybės, augančios infliacijos, energetikos krizės, lyčių nelygybės 
ir didelio jaunimo nedarbo, tebėra tikras iššūkis ES. Pandemija ir karas prieš Ukrainą dar labiau išryškino 
daugelį šių esamų skirtumų. 2019m. apie 91 mln. žmonių, t. y 20 proc. ES gyventojų, jau grėsė skurdas arba 
socialinė atskirtis. Kaimo regionuose procentinė dalis (22 proc.) buvo šiek tiek didesnė nei miestuose (21 
proc.), miesteliuose ar priemiesčiuose (19 proc.), nors 2012–2019 m. visais trimis atvejais šis rodiklis buvo 
sumažėjęs.

Regionų ir vietos valdžios institucijos yra pagrindiniai subjektai siekiant Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimo veiksmų plane nustatytų tikslų – kovoti su skurdu, mokyti žmones ir remti užimtumą.  

Karas prieš Ukrainą ir didėjančių energijos kainų poveikis taip pat didina energijos nepritekliaus riziką. 2020 
m. apie 36 mln. europiečių negalėjo užtikrinti, kad jų namuose žiemą būtų pakankamai šilta, o vasarą – 
vėsu, ir tikėtina, kad šis skaičius didės, nes krizės poveikis jaučiamas visoje Europoje. 

RK regionų ir vietos barometro respondentai plačiai pripažįsta, kad reikia spręsti naujas problemas, kylančias 
dėl karo prieš Ukrainą poveikio. Apie 77 proc. respondentų teigė, kad dėl socialinio ir ekonominio karo prieš 
Ukrainą poveikio 2021–2027 m. laikotarpiu reikia pritaikyti ES politiką ir finansavimą ir kad pagrindiniai ES 
finansavimo jų miesto ar regiono plėtrai tikslai turėtų būti švelninti energijos kainų šuolį (48 proc.). Žvelgiant 
į ilgalaikę perspektyvą, 38 proc. respondentų teigė, kad pagrindiniai ES finansavimo būsimai jų miestų ar 
regionų plėtrai tikslai turėtų būti kova su nedarbu, darbo vietų kūrimas ir darbo jėgos modernizavimas.

Jaunimo nedarbo mažinimas ir kova su vaikų skurdu tebėra vieni pagrindinių vietos ir regionų lygmens 
uždavinių. Europos vaiko garantijų sistemos sukūrimas, kurį remia Europos regionų komitetas, yra žingsnis 
į priekį.

Gyventojai, kuriems 
gresia skurdas ir 

socialinė atskirtis, 2020 
m. 

Eurostatas, 2022 m. gegužės mėn. 
duomenys.

77%

77 proc. respondentų nurodė, kad dėl socialinio 
ir ekonominio karo (Ukrainoje) poveikio reikia 

pritaikyti ES politiką ir finansavimą.

Regionų ir vietos 
barometras

Kokie, jūsų nuomone, 
turėtų būti pagrindiniai 
ES finansavimo būsimai 
jūsų miesto ar regiono 
plėtrai tikslai?

Šaltinis: regionų ir vietos barometras.

2020 m. beveik 18 mln. vaikų grėsė skurdas. 
Beveik devyniuose iš 10 miestų vaikų skurdas 

yra didesnis nei vidutiniškai jų šalyje.

Vietos istorija
La Rioja, Ispanija 

La Riochoje veiksminga lyčių lygybė tapo 
prioritetu – dėl šio įsipareigojimo regionas 
6,4 punkto viršijo ES vidurkį. Į lyčių lygybę 

atsižvelgiama ne tik politiniu ir administraciniu 
lygmeniu ar priimant sprendimus dėl biudžeto, 

bet ir rengiant planus, kuriais būtų remiama 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, 
ir skatinant įmones gerinti moterų galimybes 

įsidarbinti ir mokytis.

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%

Skaitykite visą ataskaitą
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Skyrius 6

Svarbus faktas

Verčiant naują Europos demokratijos istorijos puslapį Europos regionų 
komitetas turi atlikti naują vaidmenį – imtis atstovauti daugiau kaip 1 
mln. regionų ir vietos valdžios atstovų
2022 m. gegužės mėn. baigėsi metus trukusi Konferencija dėl Europos ateities, kurioje pateikta 
rekomendacijų dėl demokratijos stiprinimo visoje ES. Viena iš pagrindinių išvadų yra susijusi su Europos 
regionų komiteto reforma, „suteikiant jam svarbesnį vaidmenį ES institucinėje struktūroje, jei tai susiję su 
teritorinio poveikio klausimais“. Šiam pasiūlymui visiškai pritarta RK regionų ir vietos barometro apklausoje. 
89 proc. respondentų sutiko, kad regionai ir miestai turėtų daryti didesnę įtaką Europos Sąjungos ateičiai.

Daugiau kaip 6 iš 10 (65 proc.) barometro respondentų teigė, kad regionai ir miestai galėtų veiksmingiau 
dalyvauti debatuose dėl Europos ateities užtikrindami nuolatines diskusijas šia tema regionų ir vietos 
lygmeniu. Daugiau kaip ketvirtadalis respondentų nurodė, kad to būtų galima pasiekti dalyvaujant 
konstituciniuose debatuose ir (arba) būsimame konvente dėl ES sutarčių peržiūros (26 proc.) arba remiant 
nuolatinių piliečių asamblėjų sukūrimą debatams pagrįsti (27 proc.). 

Siekiant, kad demokratija taptų įtraukesnė, visų lygmenų institucijos turės užtikrinti geresnius jaunimo ir 
jaunimo organizacijų dalyvavimo būdus, taip pat pašalinti visas kliūtis, trukdančias moterims išties įsitraukti 
į politiką.

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

Apskritai, kaip vietos 
ar regionų atstovas, ar 
sutinkate, kad regionai 
ir miestai turėtų daryti 
didesnę įtaką Europos 
Sąjungos ateičiai?

Šaltinis: regionų ir vietos barometras.

89%

89 proc. respondentų sutinka, kad regionai ir 
miestai turėtų daryti didesnę įtaka Europos 

Sąjungos ateičiai.

Regionų ir vietos 
barometras

Vietos istorija
Puatjė, Prancūzija

Puatjė miestas įsteigė piliečių asamblėją, 
kurią sudaro 100 žmonių – socialinio būsto 
nuomininkai, savanoriai, vietos įmonių ir 

pilietinės visuomenės atstovai, kad nustatytų 
ir merui bei savivaldybės tarybai pasiūlytų 

visam miestui naudingų idėjų. Tikslas – plėtoti 
įtraukesnę demokratiją, siūlant idėjas, kurias būtų 
galima teisiškai įgyvendinti ir kurių poveikis būtų 

išmatuojamas.

Skaitykite visą ataskaitą

Europos Sąjungoje tik 15 proc. merų, 21 
proc. regionų pirmininkų ir 35 proc. regionų 

parlamentų narių yra moterys.
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Europos regionų komitetas (RK) yra ES politinė asamblėja, kurią sudaro 329 vietos ir regionų atstovai iš visų 27 valstybių narių. Mūsų nariai yra 
išrinkti regionų pirmininkai, regionų tarybų nariai, merai ir vietos tarybų nariai, demokratiškai atskaitingi daugiau kaip 446 mln. Europos piliečių. 
Pagrindiniai Komiteto tikslai – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamas bendruomenes į ES sprendimų priėmimo procesą ir 
informuoti jas apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba turi konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios 
politikos. Komitetas gali kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, jeigu reikia užtikrinti ES teisės laikymąsi tais atvejais, kai pažeidžiamas 
subsidiarumo principas arba nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Parengė Europos regionų komiteto komunikacijos departamentas

Briuselis, 2022 m. spalio mėn
© Europos Sąjunga, 2022


