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De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft ernstige 
gevolgen voor de meeste oostelijke regio’s van de EU, maar 
solidariteit in de hele Unie overheerst 
De impact van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is een veelkoppig monster, dat zich niet eenvoudig laat 
bestrijden. Lokale en regionale overheden hebben blijk gegeven van solidariteit door zich over het grootste 
aantal vluchtelingen te ontfermen en hebben veerkracht getoond door hun energieverbruik aan te passen en 
steun te bieden aan hun burgers en (kleine en middelgrote) bedrijven.

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft in de hele EU consequenties gehad op lokaal en regionaal niveau, 
maar er zijn duidelijke verschillen tussen oost en west. In bijna alle regio’s van de landen langs de oostgrens van 
de EU, van Finland in het noorden tot Griekenland in het zuiden, inclusief in Tsjechië, worden de gevolgen van 
de oorlog diep gevoeld. Ook in het Middellandse Zeegebied, met name in Cyprus, bijna overal in Italië en in 
grote delen van Spanje en Portugal, evenals in Duitsland, is de impact aanzienlijk.

Met het oog op de toekomst heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) de ‘Europese Alliantie van steden 
en regio’s voor de wederopbouw van Oekraïne’ opgericht, die gebruik zal maken van de ervaring die is opgedaan 
met partnerschappen tussen regio’s en tussen steden in de EU en in Oekraïne.

De lidstaten en regio’s die het dichtst 
bij Oekraïne liggen, zullen hun bruto 
binnenlands product (bbp) het 
hardst zien dalen als gevolg van de 
oorlog, hoewel de gegevens ook 
een vergelijkbare impact in Ierland 
en in Centraal-Europese regio’s te 
zien geven. Diezelfde, aan Oekraïne 
grenzende regio’s zullen ook het 
zwaarst worden getroffen door inflatie, 
net als Spanje en Portugal (inclusief 
hun overzeese gebiedsdelen).

Hoofdstuk 1

Regionale gevolgen van 
de oorlog tegen Oekraïne 

Bron: Böhme, K., Mäder Furtado, M., 
Toptsidou, M., Hans, S., Münch, A., 
Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 
C., Valenza, A., Iacobucci, E., Iacob, 
A., ‘The State of the regions, cities 
and villages in the areas of socio-

economic policies’, juni 2022.

Resultaten van het 
conflict in Oekraïne

Bron: Llano, C., ‘European Recovery 
with our neighbourhoods in 

arms’, ESPON-seminar ‘Stronger 
together: recovering through crises’, 

Lille, 1-2 juni 2022.

Lees het volledige verslag
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Direct 
grensoverschrijdend 
verkeer van mensen die 
Oekraïne ontvluchten 
naar nabijgelegen EU-
landen

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

Wat voor soort actie 
heeft uw lokale of 

regionale overheid 
ondernomen als reactie 

op de oorlog tegen 
Oekraïne?

Bron: Jaarlijkse regionale en lokale 
barometer.

De buurlanden van Oekraïne hebben als gevolg 
van de oorlog ook de grootste migratiestromen te 
verwerken gekregen. Meer dan 10 miljoen mensen 
zijn de grenzen tussen Oekraïne en zijn buurlanden 
overgestoken; volgens cijfers van eind juni 2022 
zijn de meesten daarvan terechtgekomen in Polen 
(4,3 miljoen), gevolgd door Hongarije (861  000), 
Roemenië (736 000), Slowakije (548 000) en Tsjechië 
(383 000).

Lokale en regionale overheden zijn als eerste in 
actie gekomen bij de opvang van 
oorlogsvluchtelingen. Meer dan driekwart (76  %) 
van de lokale en regionale vertegenwoordigers die 
zijn ondervraagd in het kader van de regionale en lokale barometer van het CvdR, geeft aan dat hun regionale 
of lokale overheid vluchtelingen uit Oekraïne heeft opgevangen; volgens 50 % heeft hun regionale of lokale 
overheid materiële hulp naar Oekraïne gestuurd, 53 % maakt melding van actieve steun aan burgers en lokale 
maatschappelijke organisaties en 57 % getuigt van politieke solidariteit met Oekraïne. Veel van deze inspanningen 
worden financieel ondersteund door de EU: 39  % van de respondenten zegt dat de middelen uit het 
cohesiebeleid door hun regio of stad worden gebruikt om hulp te bieden aan mensen die zijn gevlucht voor de 
oorlog in Oekraïne; volgens 8 % van de respondenten is dat de enige financieringsbron, terwijl 21 % zegt dat er 
behalve EU-middelen ook nog andere bronnen worden gebruikt.

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

Lokaal initiatief
Warschau, Polen

Regionale en lokale 
barometer

Volgens twee van de vier respondenten 
bestaat de meest doeltreffende manier om 

Oekraïne weer op te bouwen in het betrekken 
van de regio’s en steden van het EU bij het 

wederopbouwplan.

Sinds het begin van de oorlog tegen 
Oekraïne is de bevolking van Warschau 
met 15 % toegenomen. Alleen al in de 

stad en haar omgeving worden 240 000 
vluchtelingen opgevangen, bijna net 

zoveel als in Italië en Frankrijk samen.

10 % van de vluchtelingen die in Polen 
staan geregistreerd, wordt opgevangen 

in Warschau. Met behulp van 14 000 
vrijwilligers is de stad erin geslaagd om 

onderdak, medische zorg, psychologische 
ondersteuning, taalhulp en juridische 

bijstand te verlenen. Er is voor gezorgd dat 
Oekraïense kinderen via afstandsonderwijs 

hun lessen thuis kunnen volgen.

Kernfeit

1 out of 2
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Hoofdstuk 2

Gebrek aan betrokkenheid van regionale en lokale 
overheden bij het herstelplan dreigt de territoriale kloof in 
Europa te vergroten 
Uit gegevens blijkt dat de economische impact van de COVID-19-pandemie groter was in de zuidelijke regio’s 
van de EU dan in het noorden en oosten. De landen die het meest doeltreffend hebben gereageerd, waren de 
landen rond de Oostzee, evenals Nederland, Ierland, Luxemburg, Roemenië en bepaalde regio’s in Bulgarije.

Om de lidstaten te helpen de verregaande gevolgen van de COVID-19-pandemie te boven te komen, heeft de EU de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit in het leven geroepen, een gloednieuw mechanisme voor steun aan landen die voor 
ongekende uitdagingen staan. Maar de herstel- en veerkrachtfaciliteit mist een gedegen territoriale invalshoek, en 
steden en regio’s worden niet of nauwelijks betrokken bij de planning en uitvoering ervan. Uit een eerste evaluatie van 
de uitgavenpatronen blijkt dat de uitgaven in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit de territoriale verschillen in 
de EU nog kunnen vergroten, waardoor de economische, sociale en territoriale cohesie deels in gevaar wordt gebracht.  

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

In hoeverre was uw stad/
regio betrokken bij het 
opstellen van de herstel- 
en veerkrachtplannen 
van uw land?

Bron: Jaarlijkse regionale en lokale 
barometer.

Verandering in 
regionale bruto 

toegevoegde waarde 
2019-2020

Eurostat, Bruto toegevoegde 
waarde gedaald in alle regio’s op 

vier na, 2022.

Lees het volledige verslag
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Uit een eerste evaluatie van de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit blijkt dat de uitgaven in 
het kader hiervan de territoriale verschillen 

in de EU nog kunnen vergroten, waardoor de 
doeltreffendheid van de cohesiefinanciering 

in gevaar wordt gebracht.

Kernfeit

De betrokkenheid van lokale en regionale overheden bij het opstellen van de nationale herstel- en 
veerkrachtplannen was gering. Uit de regionale en lokale barometer van het CvdR blijkt dat slechts 1 % van de 
respondenten volledig en amper 9 % gedeeltelijk was betrokken bij het opstellen van de nationale herstel- en 
veerkrachtplannen. Ruim vier op de tien respondenten (41 %) zeiden dat ze niet waren betrokken, maar wel 
waren geïnformeerd over de bestaande plannen van de nationale regering, terwijl een vergelijkbaar percentage 
(45 %) verklaarde dat ze geïnformeerd noch betrokken waren. Het percentage ondervraagden dat geïnformeerd 
noch betrokken werd, varieert van 12 % in Italië tot 77 % in Denemarken.

Het grootste risico van deze overmatig 
gecentraliseerde aanpak is dat de doelstellingen 
van de plannen onvoldoende zijn afgestemd op 
de sterk uiteenlopende behoeften ter plaatse. Uit 
een aparte enquête onder CvdR-leden bleek dat de 
meeste respondenten vrezen voor “het niet halen 
van de streefdoelen en mijlpalen” van de plannen 
en bang zijn dat de financiële middelen niet op de 
juiste plek terechtkomen. Meer dan de helft van de 
ondervraagden zei een groot of middelgroot risico op 
grotere territoriale verschillen te zien en vreest voor 
overlapping en gebrek aan coördinatie met andere 
EU-fondsen als gevolg van de door de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit gehanteerde aanpak.

Uit de regionale en lokale barometer blijkt dat ondanks 
deze terechte bezorgdheid over de doeltreffendheid van de financiering door de herstel- en veerkrachtfaciliteit 
op lange termijn, het cohesiebeleid voor veel regio’s een verschil maakt bij het omgaan met de nasleep van de 
pandemie.

De pandemie heeft ook ernstige gevolgen gehad voor de gezondheidsdiensten in regio’s en steden, bijvoorbeeld 
op het gebied van kankerbehandelingen. Bovendien wordt nog steeds onderzocht wat de invloed is geweest 
op de geestelijke gezondheid van Europeanen en moeten er ook op dit vlak maatregelen worden genomen op 
alle niveaus. 

Slechts een op de tien respondenten gaf aan 
dat zij volledig (1 %) of gedeeltelijk (9 %) 
waren betrokken bij het opstellen van de 
nationale herstel- en veerkrachtplannen.

Regionale en lokale 
barometer

Denkt u, op basis van 
uw verwachte mate van 
betrokkenheid, dat er 
risico’s verbonden zijn 
aan de uitvoering van 
het nationale plan voor 
herstel en veerkracht in 
uw land?

CvdR-CEMR, ‘Implementation of 
the Recovery and Resilience Facility. 
April 2022.

Hoe helpt de Europese 
Unie uw stad of regio 
te herstellen van de 
COVID-19-pandemie?

Bron: Jaarlijkse regionale en lokale 
barometer.

Lokaal initiatief
Antwerpen, België

De impact van de pandemie op de geestelijke 
gezondheid is vaak over het hoofd gezien. De 

stad Antwerpen heeft echter in maart 2020 al, in 
samenwerking met de Universiteit Antwerpen, 

circa 6 000 inwoners ondervraagd over hun 
geestelijke gezondheid. Hieruit bleek hoe groot 
de gevolgen van isolatie en quarantaine waren 

voor kwetsbare groepen, zoals jongeren of 
mensen met een chronische aandoening of een 

sociaal-economische achterstand.

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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Het uitblijven van maatregelen tegen de klimaatcrisis 
vergroot de dreiging van natuurrampen voor de lokale 
gemeenschappen in de EU
Als er niet snel en efficiënt wordt opgetreden om de klimaatcrisis te beteugelen, kan dat verwoestende gevolgen 
hebben voor steden en regio’s in de hele EU. De schade als gevolg van gebeurtenissen als overstromingen, 
natuurbranden en extreme hitte zal in de EU naar verwachting oplopen tot 170 miljard euro per jaar. De schade 
van deze door de klimaatverandering veroorzaakte gebeurtenissen voor de infrastructuur en economie van 
Europese regio’s en steden zal blijven toenemen, vooral op plaatsen waar de temperaturen doorgaans al hoog 
oplopen en aan de kust. 

De economische gevolgen van overstromingen bedragen nu al ongeveer 8,5 miljard euro per jaar, maar dit kan 
oplopen tot 16 miljard euro per jaar als de temperatuur wereldwijd met meer dan 2 °C stijgt of tot 40 miljard per 
jaar als de stijging boven de 3 °C uitkomt. Regio’s in Scandinavië, Duitsland, Polen, Ierland en Noord-Italië zouden 

Hoofdstuk 3

Economische schade 
als gevolg van 

overstromingen bij een 
opwarmingsscenario van 

3 °C tegen 2100 

Europese Commissie, Cohesieverslag 
2050, 2022.

Lees het volledige verslag
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Bijkomend aantal 
dagen per jaar met 
hoog tot extreem hoog 
brandgevaar bij drie 
opwarmingsscenario’s 

Europese Commissie, ‘European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions’, 2020.

Kernfeit

het zwaarst worden getroffen.

De prognoses voor de nabije 
toekomst zien er weinig gunstig 
uit: het aantal dagen per jaar 
met een groot tot extreem 
groot natuurbrandrisico zal naar 
verwachting bijna overal in Europa 
toenemen als gevolg van hogere 
temperaturen en langduriger 
droogte. Het risico zal het grootst 
zijn in de delen van Zuid-Europa 
waar de kans op verwoestende 
bosbranden nu al het hoogst is: in het geval van sommige Spaanse, Italiaanse en Griekse regio’s zou dit kunnen 
leiden tot 30 à 40 extra dagen per jaar met een hoog tot extreem hoog natuurbrandrisico.

Zich bewust van deze existentiële dreiging, nemen de regio’s en steden van de EU het voortouw bij de aanpak 
van de klimaatcrisis: ze zijn verantwoordelijk voor meer dan 70 % van de maatregelen om de klimaatverandering 
te beperken en voor maar liefst 90 % van de maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen ervan. En dit 
zal in de toekomst duidelijk worden voortgezet: ruim de helft (51 %) van de ondervraagden in het kader van de 
regionale en lokale barometer vindt dat de EU-subsidies voor de ontwikkeling van hun stad of regio vooral 
moeten worden ingezet om de verduurzaming van de economie (‘groene transitie’) te ondersteunen. 

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

Waarvoor moeten de 
EU-subsidies voor de 
toekomstige ontwikkeling 
van uw stad of regio 
volgens u vooral voor 
worden ingezet? U 
kunt maximaal drie 
antwoorden kiezen

Bron: Jaarlijkse regionale en lokale 
barometer.

Vijf op de tien respondenten gaven aan 
dat de EU-subsidies vooral moeten worden 

ingezet om de verduurzaming van de 
economie te ondersteunen.

Regionale en lokale 
barometer

In het zwartste scenario voor de 
klimaatcrisis zouden sommige Spaanse, 

Italiaanse en Griekse regio’s 30 à 40 extra 
dagen per jaar een hoog tot extreem hoog 

natuurbrandrisico lopen.

Lokaal initiatief
Lappeenranta, Finland

Rond de Finse stad Lappeenranta, aan de oevers 
van het Saimaameer, zijn zeven wetlands 

voor regenwater aangelegd. De kunstmatige 
moerassen fungeren als natuurlijke filters en 

vangen zowel vast materiaal op als nutriënten en 
verontreinigende stoffen die worden meegevoerd 

door het afvloeiwater voordat het terechtkomt 
in het meer. Dit plan ter ondersteuning van de 

biodiversiteit maakt deel uit van de strategie om 
de stad tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

5 in 10
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Cohesiebeleid werkt en moet ook in de toekomst een van de 
hoekstenen van het EU-beleid blijven om de groene en digitale 
transitie te realiseren
Het cohesiebeleid draagt er in belangrijke mate toe bij dat niemand en geen enkele regio achterblijft. De tien 
landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU, hadden in dat jaar een gemiddeld bbp per hoofd van de bevolking 
van slechts 59 % van het EU-gemiddelde. In 2019 was dat gemiddelde gestegen tot 77 %, waardoor het verschil 
tussen hun gemiddelde bbp en dat van de EU met bijna de helft afnam.

Op regionaal niveau is het beeld genuanceerder. De minder ontwikkelde regio’s in Oost-Europa hebben een 
inhaalslag gemaakt, maar diverse middeninkomens- en minder ontwikkelde regio’s in het zuiden van de EU 
die in een soort ontwikkelingsval gevangen zitten, hebben te kampen met stagnatie of achteruitgang. Uit 
berekeningen van het CvdR van het bbp per hoofd van de bevolking over de twaalfjarige periode 2009-2020 
blijkt dat 109 regio’s hun bbp per capita hebben zien stijgen ten opzichte van het EU-gemiddelde, terwijl 
129 regio’s een daling hebben geregistreerd. Volgens prognoses zal het bbp per hoofd van de bevolking in 
minder ontwikkelde regio’s in 2023 2,6 % hoger liggen dankzij de steun die in 2014-2020 uit hoofde van het 
cohesiebeleid is verstrekt.

Het cruciale belang van cohesie voor de lokale gemeenschappen in de EU wordt volledig bevestigd door de 
resultaten van de regionale en lokale barometer van het CvdR: 88 % van de respondenten vindt ook dat cohesie 
tot de kernwaarden van de Europese Unie moet behoren.

Een gebied waarop het cohesiebeleid er echter nog steeds niet in slaagt om meer effect te sorteren, is digitale 
technologie. Uit de meeste studies blijkt dat de pandemie de bestaande verschillen op het gebied van 
digitalisering in de EU heeft vergroot, in sommige gevallen zelfs aanzienlijk. In het merendeel van de EU-landen 
bestaan duidelijke en behoorlijk grote verschillen tussen stad en platteland wat betreft het aantal mensen dat 
nooit gebruikmaakt van het internet en gaapt er een brede kloof in digitale vaardigheden tussen zuidelijke/
oostelijke en noordelijke/westelijke regio’s van de EU en tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Die kloof doet 
zich echter niet alleen voor op het gebied van connectiviteit: in veel gevallen is er ook sprake van een beperkte 
toegang tot digitale basisinfrastructuur. 

- - -

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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Hoofdstuk 4

Percentage huishoudens 
dat in 2020 was 
aangesloten op 

digitale infrastructuur 
(in totaal en in 

plattelandsgebieden) 

Europese Commissie, DG CONNECT, 
2021.

Geef aan of u het eens 
of oneens bent met de 

volgende stelling: ‘cohesie’ 
moet tot de kernwaarden 

van de Europese Unie 
behoren.

Bron: Jaarlijkse regionale en lokale 
barometer.

Lees het volledige verslag
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Verandering in het 
dagelijks internetgebruik 
(procentpunten) in de 
periode 2019-2021 

Overzicht gemaakt door Progress 
Consulting S.r.l. op basis van 
Eurostat-gegevens van mei 2022.

Bent u op de hoogte van 
de EU-financiering die 
uw stad of regio in de 
afgelopen twee jaar heeft 
ontvangen (in het kader 
van het cohesiebeleid of 
NextGenerationEU)?

Bron: Jaarlijkse regionale en lokale 
barometer.

83%

Regionale en lokale 
barometer Kernfeit

83 % van de respondenten zegt dat 
de financiering in het kader van het 

cohesiebeleid meer toegevoegde waarde 
oplevert voor hun stad of regio dan andere 

financieringsstromen.

Positief is dat gegevens uitwijzen dat het dagelijks internetgebruik in verband met de lockdowns en het 
thuiswerken als gevolg van de COVID-19-pandemie in bijna alle EU-regio’s is gestegen, soms tot wel 10 % in 
landen als Roemenië en Slovenië en in een aantal Griekse, Portugese en Spaanse regio’s.

De resultaten van de regionale en lokale barometer onderstrepen dat het een hele uitdaging is voor de EU om 
de steun op de plek te krijgen waar deze het hardst nodig is en mensen meer bewust te maken van de effectiviteit 
ervan. Slechts ongeveer 35 % van de respondenten gaf aan op de hoogte te zijn van de EU-financiering die hun 
stad of regio in de afgelopen twee jaar heeft ontvangen (in het kader van het cohesiebeleid of NextGenerationEU), 
met cijfers uiteenlopend van slechts 5 % in Duitsland tot 88 % in Spanje.
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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%
Volgens prognoses zal het bbp per hoofd 
van de bevolking in minder ontwikkelde 

regio’s in 2023 2,6 % hoger liggen dankzij de 
steun die in 2014-2020 uit hoofde van het 

cohesiebeleid is verstrekt.

Lokaal initiatief
Moravië-Silezië, Tsjechië

In de strijd tegen de klimaatcrisis is een snelle en 
grootschalige omschakeling naar elektrisch en 

emissievrij vervoer een essentiële stap; de sociaal-
economische gevolgen hiervan mogen echter niet uit 
het oog worden verloren. In Tsjechië loopt een project 

van 20 miljoen euro (‘EU-TRAUTOM’) dat tot doel 
heeft om minstens 5 000 mensen die in deze sector 

werkzaam zijn om te scholen. Hierbij zijn 88 partners 
uit de regio Moravië-Silezië, waar zich een belangrijke 

Tsjechische automobielcluster bevindt, betrokken.
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Hoofdstuk 5

Kernfeit

Sociale structuur in gevaar: maatregelen die nodig zijn om 
ongelijkheid en armoede aan te pakken
Ondanks de vele successen van het cohesiebeleid van de EU en andere financiële en steunmaatregelen blijven 
problemen als gevolg van toenemende ongelijkheid, gierende inflatie, de energiecrisis, genderongelijkheid en 
hoge jeugdwerkloosheid een grote opgave voor de EU. De pandemie en de oorlog tegen Oekraïne hebben veel 
van de bestaande ongelijkheden nog verergerd. In 2019 liepen ongeveer 91 miljoen mensen (20 % van de EU-
bevolking) al het risico op armoede of sociale uitsluiting. In plattelandsgebieden lag dit percentage iets hoger 
(22 %) dan in steden (21 %) en voorsteden (19 %), hoewel het tussen 2012 en 2019 in alle drie de gevallen is 
gedaald.

Regionale en lokale overheden zijn belangrijke 
spelers waar het gaat om het realiseren van 
de doelstellingen (bestrijding van armoede, 
opleiding van mensen en ondersteuning van 
de werkgelegenheid) die in het actieplan voor 
de uitvoering van de Europese pijler van sociale 
rechten zijn vastgesteld. 

De oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de 
stijgende energieprijzen vergroten ook het risico 
op energiearmoede. In 2020 waren ongeveer 36 
miljoen Europeanen niet in staat om hun huis 
in de winter voldoende te verwarmen of in de 
zomer koel te houden en deze aantallen zullen 
waarschijnlijk nog stijgen naarmate de impact 
van de crisis in heel Europa voelbaar wordt. 

Dat de nieuwe uitdagingen die voortvloeien 
uit de gevolgen van de oorlog in Oekraïne dringend moeten worden 
aangepakt is een breed gedeelde opvatting onder de respondenten van 
de regionale en lokale barometer. Volgens 77 % van de ondervraagden 
vereisen de sociale en economische gevolgen van de oorlog tegen 
Oekraïne een aanpassing van het EU-beleid en van de financiering voor 
de periode 2021-2027 en moeten de EU-middelen voor de ontwikkeling 
van hun stad of regio vooral worden ingezet om de stijging van de 
energieprijzen te verzachten (48  %). Wat de lange termijn betreft, vindt 
38  % van de respondenten dat de EU-subsidies voor de toekomstige 
ontwikkeling van hun stad of regio hoofdzakelijk moeten worden gebruikt 
voor het bestrijden van werkloosheid, het scheppen van banen en het bij- 
en omscholen van de beroepsbevolking.

Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en het bestrijden van 
kinderarmoede blijven belangrijke uitdagingen op lokaal en regionaal 
niveau. De invoering van een Europese kindergarantie, zoals bepleit door 
het Europees Comité van de Regio’s, is een stap in de goede richting. 

Risico op armoede en 
sociale uitsluiting, 2020 

Eurostat-gegevens van mei 2022.

77%

Volgens 77 % van de ondervraagden 
vereisen de sociale en economische gevolgen 
van de oorlog (in Oekraïne) een aanpassing 

van het EU-beleid en de EU-financiering.

Regionale en lokale 
barometer

Waarvoor moeten de 
EU-subsidies voor de 

toekomstige ontwikkeling 
van uw stad of regio 

volgens u vooral voor 
worden ingezet?

Bron: Jaarlijkse regionale en lokale 
barometer.

In 2020 dreigden bijna 18 miljoen kinderen 
op te groeien in armoede. In bijna 9 van de 

10 steden is er meer kinderarmoede dan 
gemiddeld in het desbetreffende land.

Lokaal initiatief
La Rioja, Spanje

La Rioja heeft van daadwerkelijke 
gendergelijkheid een prioriteit gemaakt, 

waardoor de regio 6,4 punten boven het EU-
gemiddelde uitkomt. Gendergelijkheid wordt 

niet alleen op politiek en administratief niveau of 
bij budgettaire keuzes in aanmerking genomen, 

maar ook in plannen voor een betere werk/
privébalans en bij het stimuleren van bedrijven 

om meer vrouwen aan te werven en op te leiden.

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%

Lees het volledige verslag
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Hoofdstuk 6

Kernfeit

In het volgende hoofdstuk van de Europese democratie 
dringt de behoefte aan een nieuwe rol voor het Europees 
Comité van de Regio’s als spreekbuis van meer dan 1 miljoen 
regionale en lokale vertegenwoordigers zich op
De Conferentie over de toekomst van Europa, die een jaar heeft geduurd, werd in mei 2022 afgerond met een 
aantal aanbevelingen voor het versterken van de democratie in de hele EU. Een belangrijk voorstel betreft de 
hervorming van het Europees Comité van de Regio’s om ervoor te zorgen dat het “een grotere rol kan spelen in 
de institutionele architectuur als het gaat om aangelegenheden met een territoriale impact”. Dit voorstel wordt 
in de regionale en lokale barometer van het CvdR volmondig onderschreven: 89 % van de respondenten vindt 
namelijk ook dat regio’s en steden meer invloed moeten krijgen op de koers die de Europese Unie in de toekomst 
gaat varen.

Volgens meer dan zes op de tien ondervraagden kunnen regio’s en steden het meest doeltreffend worden 
betrokken bij het debat over de toekomst van Europa als er een continu debat over dit onderwerp wordt 
gehouden op regionaal en lokaal niveau (65 %). Ruim een kwart van de respondenten is van mening dat dit 
kan worden bereikt door deelname aan het constitutionele debat en/of aan een toekomstige conventie over de 
herziening van de EU-Verdragen (26 %) of door de oprichting van permanente burgervergaderingen die input 
leveren voor het debat (27 %). 

Om de democratie inclusiever te maken, moeten instellingen op alle niveaus zorgen voor betere vormen van 
participatie door jongeren en jongerenorganisaties en voor het slechten van alle barrières die een volwaardige 
deelname van vrouwen aan de politiek in de weg staan. 
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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

Vindt u, als lokale 
of regionale 
vertegenwoordiger, ook 
dat regio’s en steden meer 
invloed moeten krijgen 
op de toekomstige koers 
van de Europese Unie?

Bron: Jaarlijkse regionale en lokale 
barometer.

89%

89 % van de respondenten vindt ook dat 
regio’s en steden meer invloed moeten 
krijgen op de toekomstige koers van de 

Europese Unie.

Regionale en lokale 
barometer

Lokaal initiatief
Poitiers, Frankrijk

Poitiers heeft een burgervergadering in het leven 
geroepen die bestaat uit 100 vertegenwoordigers 
van huurders van sociale woningen, vrijwilligers, 

vertegenwoordigers van lokale bedrijven en 
leden van het maatschappelijk middenveld om de 
burgemeester en de gemeenteraad van ideeën te 
voorzien die de stad als geheel ten goede komen. 
Het doel is tot een meer participatieve democratie 

te komen aan de hand van ideeën die juridisch 
uitvoerbaar zijn en een meetbare impact hebben.

Lees het volledige verslag

In de EU is slechts 15 % van de 
burgemeesters, 21 % van de regionale 
bestuurders en 35 % van de regionale 

parlementsleden een vrouw.
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Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is de politieke assemblee van 329 regionale en lokale afgevaardigden uit alle 27 lidstaten van de 
EU. Onze leden zijn gekozen regionale bestuurders, regionale en lokale vertegenwoordigers en burgemeesters. Zij leggen democratische 
verantwoording af aan meer dan 446 miljoen Europese burgers. De belangrijkste taak van het CvdR is de lokale en regionale overheden, en 
de burgers die zij vertegenwoordigen, te betrekken bij de Europese besluitvorming en hen te informeren over het EU-beleid. De Europese 
Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht het CvdR te raadplegen op beleidsterreinen die regio’s en steden aangaan. 
Het CvdR kan naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen wanneer het meent dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden of 
wordt voorbijgegaan aan de bevoegdheden van de regionale en lokale overheden.

Uitgave van het directoraat Communicatie van het Europees Comité van de Regio’s

Brussel, oktober 2022
© Europese Unie, 2022


