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Bhí antionchar ag cogadh na Rúise ar an Úcráin ar réigiúin 
thoir an Aontais ach tá an dlúthpháirtíocht fós i réim ar fud 
an Aontais 
Tá tionchar ilghnéitheach ag cogadh na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus is réitigh chasta atá ag teastáil ina leith. 
Tá dlúthpháirtíocht léirithe ag na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha sa mhéid gur chuir siad fáilte roimh an sciar 
is airde dídeanaithe. Tá athléimneacht léirithe acu freisin trína núsáid fuinnimh a chur in oiriúint don staid reatha 
agus trí thacaíocht a chur ar fáil dá muintir agus do FBManna.

Bhí iarmhairtí ag cogadh na Rúise i gcoinne na hÚcráine ar an leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal réigiúnach ar fud 
an Aontais, agus deighilt shoiléir ThoirThiar le feiceáil. Ón bhFionlainn ó thuaidh chomh fada síos leis an nGréig 
sa deisceart, tá beagnach gach réigiún sna tíortha ar theorainn thoir an Aontais Eorpaigh aníogair ó thaobh 
thionchar an chogaidh de, an tSeicia san áireamh. Is feadh na Meánmhara den chuid is mó atá na réigiúin a bhfuil 
meáníogaireachtaí nó íogaireachtaí arda acu, ina measc siúd an Chipir, formhór na hIodáile, codanna móra den 
Spáinn agus den Phortaingéil, agus réigiúin áirithe sa Ghearmáin freisin.

Agus súil á caitheamh chun cinn aige, sheol Coiste Eorpach na Réigiún Comhghuaillíocht Eorpach na gCathracha 
agus na Réigiún ar mhaithe le hAtógáil na hÚcráine, rud a chuirfidh leis an taithí atá ann cheana sna 
comhpháirtíochtaí idir réigiúin agus idir cathracha atá idir an tAontas agus an Úcráin.

Is iad na Ballstáit agus na réigiúin 
is gaire don Úcráin a thabharfaidh 
na laghduithe is mó faoi deara san 
Olltáirgeacht Intíre (OTI) de dheasca 
an chogaidh, cé go dtugann na sonraí 
le fios freisin go mbeidh leibhéal 
comhchosúil tionchair ann in Éirinn 
agus i réigiúin láir na hEorpa. Beidh 
na réigiúin chéanna, ar theorainn na 
hÚcráine, ar na réigiúin is mó a bheidh 
buailte ag an mboilsciú, agus beidh an 
Spáinn agus an Phortaingéil thíos leis 
sin freisin (lena n-áirítear a gcríocha is 
iargúlta).

Caibidil 1

Íogaireacht na réigiún 
don chogadh i gcoinne 

na hÚcráine 

Foinse: 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, Meitheamh 2022

Torthaí na coinbhleachta 
san Úcráin

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

ESPON seminar –Stronger together: 
recovering through crises, Lille, 1-2 

Meitheamh 2022

Léigh an Tuarascáil ina 
hiomláine
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Gluaiseacht dhíreach 
trasteorann daoine 
atá ar a dteitheadh ón 
Úcráin chuig tíortha 
comharsanacha an 
Aontais

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

Cén cineál 
gníomhaíochtaí a 

rinne d’údarás áitiúil 
nó réigiúnach mar 

fhreagairt ar an gcogadh 
i gcoinne na hÚcráine?

Foinse: Baraiméadar réigiúnach 
agus áitiúil

Ba i dtíortha comharsanacha na hÚcráine a 
chonacthas na sreafaí imirce ba mhó de dheasca an 
chogaidh. Breis agus 10 milliún duine atá tar éis na 
teorainneacha idir an Úcráin agus a comharsana a 
thrasnú; is í an Pholainn an ceann scríbe is coitianta 
le 4.3  milliún duine ag teacht isteach, agus ina 
dhiaidh sin an Ungáir le 861 000 duine, an Rómáin 
le 736  000, an tSlóvaic le 548  000 agus an tSeicia 
le 383 000 (figiúirí ó dheireadh mhí an Mheithimh 
2022).

Ba iad na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha na chéad 
fhreagróirí ó thaobh glacadh le dídeanaithe a bhí ar 
a dteitheadh ón gcogadh. Dúirt os cionn trí 
cheathrú (76 %) de na hionadaithe áitiúla agus réigiúnacha a ghlac páirt i mBaraiméadar Réigiúnach agus Áitiúil 
Choiste Eorpach na Réigiún gur ghlac a núdarás réigiúnach nó áitiúil le dídeanaithe ón Úcráin; dúirt 50 % díobh 
gur sheol a núdarás réigiúnach nó áitiúil cabhair ábhartha chuig an Úcráin; bhí 50 % díobh ag tacú go gníomhach 
le saoránaigh agus le heagraíochtaí áitiúla na sochaí sibhialta; agus bhí dlúthpháirtíocht pholaitiúil léirithe ag 
57 % díobh leis an Úcráin. Bhí cuid mhór de na hiarrachtaí sin á dtacú ag cistiú ón Aontas: dar le 39 % de na 
freagróirí, bhí cistiú an bheartais chomhtháthaithe á úsáid ag a réigiún nó a gcathair chun tacú le dídeanaithe a 
bhí ar a dteitheadh ón gcogadh i gcoinne na hÚcráine; dar le 8 % díobh, ba é sin an taon fhoinse maoiniúcháin 
amháin a bhí acu; agus é curtha in iúl ag 21 % díobh go raibh cistí AE á núsáid acu sa bhreis ar fhoinsí eile.

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

Scéal áitiúil
 Vársá, an Pholainn

Baraiméadar 
Réigiúnach agus Áitiúil

Dar le leath na bhfreagróirí, is é an bealach is 
éifeachtaí chun an Úcráin a atógáil ná réigiúin 

agus cathracha an Aontais a rannpháirtiú sa 
phlean atógála.

Ó thosaigh an cogadh i gcoinne na 
hÚcráine, tá méadú 15 % tagtha ar dhaonra 

Vársá. Sa chathair agus sa cheantar 
mórthimpeall uirthi amháin, cuireadh fáilte 

roimh 240 000 dídeanaí, an oiread céanna 
agus a tógadh isteach san Iodáil agus sa 

Fhrainc araon nach mór.

Is go Vársá a ndeachaigh 10 % de na 
dídeanaithe atá cláraithe sa Pholainn agus 

d’éirigh le muintir na cathrach cóiríocht, 
cúram leighis, tacaíocht shíceolaíoch, 

cúnamh teanga agus cúnamh dlí a chur 
ar fáil dóibh, a bhuí sin leis an ngrúpa 

14 000 saorálaí a cuireadh le chéile inti. Tá 
cianrochtain ag leanaí na hÚcráine anois ar 
scoileanna Úcránacha, rud a ligeann dóibh 

freastal ar a gcuid ranganna sa bhaile.

Fíric lárnach

1 out of 2
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Caibidil 2

Beidh an deighilt chríochach san Eoraip i mbaol a 
leathnaithe mura ndéanfar na húdaráis réigiúnacha agus 
áitiúla a rannpháirtiú sa Phlean Téarnaimh 
Léirítear sna sonraí go raibh tionchar eacnamaíoch níos mó ag paindéim COVID-19 i réigiúin dheisceart an 
Aontais ná mar a bhí sa tuaisceart ná san oirthear. Ba as na tíortha timpeall Mhuir Bhailt, chomh maith leis an 
Ísiltír, Éire, Lucsamburg, an Rómáin agus roinnt réigiún sa Bhulgáir a tháinig na freagraí ab éifeachtaí.

Cuireadh an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta ar bun mar fhreagairt an Aontais chun cabhrú leis na 
Ballstáit téarnamh ó thionchar forleathan phaindéim COVID-19. Ba leibhéal stairiúil tacaíochta í do thíortha a 
raibh dúshlán nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo rompu. Mar sin féin, níl aon ghné chríochach cheart 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus is beag rannpháirtíocht fhiúntach (más ann di ar chor ar 
bith) atá ag na cathracha agus na réigiúin i bpleanáil agus i gcur chun feidhme na Saoráide. Léirítear sna chéad 
mheasúnuithe ar phatrúin chaiteachais go bhféadfadh caiteachas RRF na difríochtaí críochacha san Aontas a 
leathnú fiú, rud a bhainfeadh an bonn i bpáirt den chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach.  

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

Cé chomh 
rannpháirteach agus a 
bhí do chathair/réigiún 
in ullmhú Phleananna 
Téarnaimh agus 
Athléimneachta do thíre?

Foinse: Baraiméadar réigiúnach 
agus áitiúil

Athrú ar 
Ollbhreisluach 

réigiúnach 20192020

Eurostat, Gross value added 
decreased in all regions but 

four, 2022

Léigh an Tuarascáil ina 
hiomláine
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Léirítear sna chéad mheasúnuithe ar an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 

go bhféadfadh patrúin chaiteachais na 
Saoráide na difríochtaí críochacha san Aontas 

a leathnú, rud a bhainfeadh an bonn ar 
bhealach d’obair an chistithe comhtháthaithe.

Fíric lárnach

Ní raibh na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha rannpháirteach mórán in ullmhú na bpleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Is léir ón mBaraiméadar Réigiúnach agus Áitiúil a rinne CnaR nach raibh ach 1 % de na 
freagróirí rannpháirteach go hiomlán, agus nach raibh ach baint beag ag 9 % díobh i ndréachtú na bpleananna 
náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta. Dúirt níos 
mó ná ceathrar as gach deichniúr freagróirí (41  %) 
nach raibh baint acu leo ach gur chuir an rialtas 
náisiúnta ar an eolas iad faoi na pleananna a glacadh, 
agus dúirt thart ar an líon céanna (45 %) nach raibh 
siad páirteach i ndréachtú na bpleananna ach nár 
cuireadh ar an eolas iad fúthu ach oiread. Ba mhór 
idir sciar na bhfreagróirí nár cuireadh ar an eolas 
faoin bplean ná nach raibh baint acu leis sna tíortha 
éagsúla: 12 % san Iodáil agus 77 % sa Danmhairg.

Is é an baol is mó a bhaineann leis an gcur chuige thar 
a bheith láraithe sin nach bhfreagraíonn na cuspóirí 
a leagtar amach sna pleananna go héifeachtach do 
na riachtanais ar an láthair atá anéagsúil. Léiríodh i 
gcomhairliúchán ar leith le Comhaltaí Choiste Eorpach 
na Réigiún gur mheas formhór na bhfreagróirí go raibh baol ann nach mbainfí amach na spriocanna agus na 
garspriocanna sna pleananna, agus go raibh riosca suntasach nach ndéanfaí an cistiú a leithdháileadh mar is ceart. 
Dúirt níos mó ná leath díobh siúd a ndeachthas i gcomhairle leo gur mheas siad go raibh baol ardriosca nó meánriosca 
ann go rachadh éagothromaíochtaí críochacha i méid agus go mbeadh forluí agus easpa comhordaithe le cistí eile de 
chuid an Aontais mar thoradh ar an gcur chuige atá i bhfeidhm i dtaca leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta.

Léirítear sa Bharaiméadar Réigiúnach agus Áitiúil, in ainneoin na nábhar imní dlisteanach sin maidir le 
héifeachtacht fhadtéarmach chistiú na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta, go bhfuil difear á dhéanamh 
ag an mbeartas comhtháthaithe do roinnt mhaith réigiún chun dul i ngleic le hiarmhairtí na paindéime.

Bhí seirbhísí sláinte ar fud na réigiún agus na gcathracha thíos go mór leis an bpaindéim freisin, mar shampla a 
mhéid a bhaineann leis an gcóireáil ailse. Anuas air sin, tá measúnú á dhéanamh fós ar an tionchar a bhí aici ar 
mheabhairshláinte mhuintir na hEorpa agus tá gá le gníomhaíochtaí ar gach leibhéal ina leith sin.

Dúirt duine as gach deichniúr freagróirí 
go raibh siad rannpháirteach go hiomlán 

(1 %) i ndréachtú na bpleananna náisiúnta 
téarnaimh agus athléimneachta agus dúirt 

9 % díobh nach raibh ach baint beag acu leo.

Baraiméadar 
Réigiúnach agus Áitiúil

I bhfianaise a 
rannpháirtí a bheidh 
tú, an gceapann tú go 
mbeidh riosca ar bith 
ann maidir le cur chun 
feidhme an phlean 
náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta i do 
thír féin?

CnaR agus Comhairle Bhardais 
agus Réigiúin na hEorpa, cur chun 
feidhme na Saoráide Téarnaimh 
agus Athléimneachta: dearcadh 
na nÚdarás Áitiúil agus Réigiúnach 
– Torthaí an chomhairliúcháin 
spriocdhírithe idir CnaR agus 
Comhairle Bhardais agus Réigiúin na 
hEorpa, Aibreán 2022

Cén chaoi a bhfuil an 
tacaíocht ón Aontas 
Eorpach ag cabhrú le do 
chathair nó do réigiún 
teacht slán ó phaindéim 
COVID19?

Foinse: Baraiméadar Réigiúnach 
agus Áitiúil

Scéal áitiúil
Antuairp, an Bheilg

Ba mhinic a tugadh neamhaird ar thionchar na 
paindéime ar an meabhairshláinte. Chomh luath 
le mí an Mhárta 2020, chuaigh cathair Antuairp 
i gcomhar le hollscoil na cathrach chun suirbhé 
a dhéanamh ar thart ar 6 000 cónaitheoir áitiúil 

faoi staid a meabhairshláinte. Léiríodh sa suirbhé 
sin tionchar tromchúiseach an leithlisithe agus an 

choraintín ar ghrúpaí leochaileacha, amhail daoine 
óga nó daoine a bhfuil galar ainsealach orthu nó 

iad siúd atá faoi mhíbhuntáistí socheacnamaíocha.

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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Mura ndéanfar gníomh ar son na haeráide, tiocfaidh méadú 
ar an mbaol go mbeadh tubaistí nádúrtha i ndán do phobail 
áitiúla an Aontais
Mura ndéanfar gníomhú tapa agus éifeachtach chun an éigeandáil aeráide a mhoilliú, d’fhéadfadh tionchar 
tubaisteach a bheith aige sin ar bhailte, ar chathracha agus ar réigiúin ar fud an Aontais. Meastar go mbeidh 
an damáiste de dheasca teagmhais amhail tuilte, falscaithe agus teas foircneach cothrom le EUR 170 billiún in 
aghaidh na bliana san Aontas Eorpach. Is in olcas i gcónaí a rachaidh tionchar na nimeachtaí sin a bhaineann leis 
an ngéarchéim aeráide ar bhonneagair agus ar gheilleagair réigiúin agus chathracha an Aontais, agus is iad na 
háiteanna atá neamhchosanta ar theochtaí arda cheana féin agus áiteanna ar an gcósta is mó a bheidh thíos leis. 

Tá tionchar eacnamaíoch na dtuilte cothrom le thart ar EUR 8.5 billiún in aghaidh na bliana agus an éigeandáil 
aeráide ag dul ar aghaidh mar atá. D’fhéadfadh an uimhir sin méadú, áfach, go EUR 16 bhilliún in aghaidh na 
bliana má théann an méadú teochta domhanda thar 2 °C agus d’fhéadfadh sé dul chomh hard le EUR 40 billiún 

Caibidil 3

Damáiste eacnamaíoch 
de dheasca tuilte i gcás 

inar téamh 3 C a bheadh 
ann, 2100 

An Coimisiún Eorpach, Tuarascáil 
faoin gComhtháthú i dtreo 2050, 

2022

Léigh an Tuarascáil ina 
hiomláine
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Líon breise laethanta 
in aghaidh na bliana 
a mbeidh baol mór nó 
baol ollmhór dóiteáin 
ann do thrí chás lena 
mbaineann an téamh 
domhanda 

An Coimisiún Eorpach, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions, 2020

Fíric lárnach

in aghaidh na bliana má ardaíonn 
sé os cionn 3  °C. Dá dtarlódh 
a leithéid, is iad na réigiúin i 
gCríoch Lochlann, sa Ghearmáin, 
sa Pholainn, in Éirinn agus i 
dtuaisceart na hIodáile is mó a 
bheadh thíos leis.

Is beag comhartha dóchais atá 
ann go dtiocfaidh feabhas ar 
chúrsaí sna blianta beaga amach 
romhainn: meastar go dtiocfaidh 
méadú ar líon na laethanta in 
aghaidh na bliana inar mór an baol falscaithe a bheidh ann i ngach áit san Eoraip nach mór de dheasca na 
dteochtaí atá ag dul in airde agus na sealanna triomaigh atá ag éirí níos coitianta. Is i ndeisceart na hEorpa a 
bheidh an baol is mó, áiteanna a mbíonn dóiteáin foraoise mhillteacha iontu cheana féin. I réigiúin áirithe sa 
Spáinn, san Iodáil agus sa Ghréig, d’fhéadfadh idir 30 agus 40 lá breise sa bhliain a bheith i gceist inar mó an baol 
ó thaobh falscaithe de.

Ós feasach dóibh an bhagairt eiseach sin, tá réigiúin agus cathracha an Aontais chun tosaigh ar an gconair chun 
dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide: is iadsan atá freagrach as breis agus 70 % de na bearta maolaithe aeráide 
agus as suas le 90 % den ghníomhaíocht maidir le hoiriúnú don athrú aeráide. Is léir gur mar sin a bheidh amach 
anseo freisin: dúirt 51  % de fhreagróirí an Bharaiméadair Réigiúnaigh agus Áitiúil gur cheart é a bheith mar 
phríomhchuspóir ag cistiú ón Aontas tacú le haistriú glas an gheilleagair d’fhonn a gcathair nó a réigiún a 
fhorbairt. 

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

Cad iad na 
príomhchuspóirí ba 
cheart a bheith i gceist 
le cistiú ón Aontas, dar 
leat, ar mhaithe le do 
chathair nó do réigiún a 
fhorbairt amach anseo? 
Is féidir leat suas le trí 
fhreagra a roghnú

Foinse: Baraiméadar Réigiúnach 
agus Áitiúil

Dúirt cúigear as gach deichniúr freagróirí 
gur cheart gurb é príomhchuspóir chistiú an 
Aontais tacú le haistriú glas an gheilleagair.

Baraiméadar 
Réigiúnach agus Áitiúil

Sa chás is measa, a mhéid a bhaineann 
leis an ngéarchéim aeráide, i réigiúin 

áirithe sa Spáinn, san Iodáil agus sa Ghréig, 
d’fhéadfadh idir 30 agus 40 lá breise sa 

bhliain a bheith i gceist inar mó an baol a 
bheidh ann ó thaobh falscaithe de.

Scéal áitiúil
Lappeenranta, an Fhionlainn

Ar bhruach Loch PienSaimaa, tógadh seacht 
mbogach uisce stoirme i gceantar uirbeach 

Lappeenranta. Feidhmíonn na bogaigh shaorga 
mar scagairí nádúrtha a bhailíonn ábhar soladach 

chomh maith le substaintí cothaitheacha agus 
truailleáin a fhaightear san uisce a ritheann 

le sruth sula sroicheann sé an loch. Is cuid den 
straitéis chun an chathair a thabhairt i dtreo na 
haeráidneodrachta faoi 2030 an plean seo chun 

tacú leis an mbithéagsúlacht.

5 in 10
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Oibríonn an beartas comhtháthaithe agus ní mór dó a bheith 
ina cholún i gcónaí de thodhchaí na hEorpa chun aghaidh a 
thabhairt ar an aistriú glas agus ar an aistriú digiteach
Is beartas éifeachtach é an beartas comhtháthaithe chun a áirithiú nach bhfágfar aon duine ná aon áit ar lár. Bhí 
meánOTI per capita 59 % de mheán an Aontais ag na deich dtír a tháinig isteach san Aontas in 2004. Faoi 2019, 
bhí an meán sin ardaithe go 77 %, rud a fhágann go bhfuil laghdú faoina leath nach mór tagtha ar an mbearna 
sa mheánOTI.

Is caolchúisí an scéal ar an leibhéal réigiúnach. Tá an bhearna á dúnadh ag réigiúin bheagfhorbartha in oirthear 
na hEorpa ach ní hamhlaidh atá i gcás roinnt réigiúin mheánioncaim agus réigiúin bheagfhorbartha i ndeisceart 
an Aontais, atá i sáinn forbraíochta agus a bhfuil staid nó meath ag teacht ar leibhéal na nioncam iontu. Léirítear 
sna ríomhanna a rinne Coiste Eorpach na Réigiún ar OTI per capita thar thréimhse 12 bhliain ó 2009 go 2020 gur 
mhéadaigh 109 réigiún an OTI per capita i gcomparáid le meán an Aontais, ach gur tháinig laghdú ar an OTI per 
capita i 129 réigiún. Tugtar le fios sna réamhaisnéisí go mbeidh OTI per capita 2.6 % níos airde in 2023 i réigiúin 
bheagfhorbartha a bhuí leis an tacaíocht ón mbeartas comhtháthaithe in 20142020.

Dearbhaíodh a thábhachtaí atá an comhtháthú do phobail áitiúla an Aontais le torthaí Bharaiméadar Réigiúnach 
agus Áitiúil Choiste Eorpach na Réigiún: d’aontaigh 88 % de na freagróirí gur cheart an comhtháthú a bheith i 
measc phríomhluachanna an Aontais Eorpaigh.

Go fóill féin, is beag tionchar atá ag an mbeartas comhtháthaithe i réimse na teicneolaíochta digití. Is léir ó 
fhormhór na staidéar a rinneadh go bhfuil na bearnaí digiteacha a bhí ann cheana ar fud an Aontais dulta in olcas 
de dheasca na paindéime, agus iad dulta go mór in olcas i gcásanna áirithe. Tá deighilt shoiléir shuntasach idir 
ceantair thuaithe agus ceantair uirbeacha i bhformhór thíortha an Aontais a mhéid a bhaineann le líon na 
ndaoine nach núsáideann an tidirlíon riamh. Tá deighilt shoiléir freisin ó thaobh scileanna digiteacha de idir 
réigiúin an deiscirt/an oirthir agus réigiúin an tuaiscirt/an iarthair san Aontas agus idir ceantair uirbeacha agus 
ceantair thuaithe. Ní le nascacht amháin a bhaineann an deighilt sin, áfach: i roinnt mhaith cásanna, níl rochtain 
leormhaith ar fáil ar bhonneagar bunúsach digiteach. 

- - -

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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27 30 31 31
25
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52

45 43
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7

3 5 8
2 5 4 6 9 8 11

4 10
8 12

10

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

2
3 3 1

2 3 5 1
4 3 3

6
0 6

12
12

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

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

Caibidil 4

Forléargas ar chumhdach 
bonneagair dhigitigh, 
limistéar iomlán agus 

ceantair thuaithe, 2020, 
mar chéatadán de 

theaghlaigh 

An Coimisiún Eorpach, AS na Líonraí 
Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh 

agus na Teicneolaíochta, 2021

Cuir in iúl cibé an 
aontaíonn tú nó 

nach naontaíonn tú 
leis an ráiteas seo a 

leanas: ba cheart an 
‘comhtháthú’ a bheith ar 

phríomhluachanna an 
Aontais Eorpaigh

Foinse: Baraiméadar Réigiúnach 
agus Áitiúil

Léigh an Tuarascáil ina 
hiomláine
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Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir 
le Staid na Réigiún agus na gCathracha

Bileog eolais 2022

20212019 Athrú ar líon 
na ndaoine a úsáideann 
an tidirlíon go laethúil 
(pointí céatadáin) 

Léarscáil cruthaithe ag Progress 
Consulting S.r.l. ar bhonn sonraí 
Eurostat ar a bhfuarthas rochtain i mí 
na Bealtaine 2022

An bhfuil do chathair/
réigiún ar an eolas 
faoi aon chistiú ón 
Aontas (faoin mBeartas 
Comhtháthaithe nó 
Next Generation EU) atá 
faighte ag do chathair nó 
do réigiún le dhá bhliain 
anuas?

Foinse: Baraiméadar Réigiúnach 
agus Áitiúil

83%

Baraiméadar 
Réigiúnach agus Áitiúil Fíric lárnach

Deir 83 % de na freagróirí go dtugann cistiú 
an bheartais chomhtháthaithe tuilleadh 
breisluacha dá gcathair nó dá réigiún, i 

gcomparáid le sruthanna cistiúcháin eile.

Ar an taobh dearfach de, léirítear sna sonraí gur cuireadh borradh faoi úsáid laethúil an idirlín i mbeagnach 
gach réigiún de chuid an Aontais a bhuí leis an dianghlasáil agus an teileaobair a bhí mar thoradh ar phaindéim 
COVID19. Ba shuntasach an méadú (suas le 10 %) i dtíortha amhail an Rómáin agus an tSlóivéin, agus i roinnt 
réigiún sa Ghréig, sa Phortaingéil agus sa Spáinn.

Leagtar béim i dtorthaí an Bharaiméadair Réigiúnaigh agus Áitiúil ar an dúshlán atá roimh an Aontas maidir leis an 
tacaíocht chistiúcháin a chur chuig na háiteanna is mó a bhfuil gá léi, agus chun feasacht a mhúscailt maidir lena 
héifeachtacht. Ní raibh ach 35 % de na freagróirí ar an eolas faoi chistiú AE a bhí faighte ag a gcathair nó a réigiún 
le dhá bhliain anuas (faoin mBeartas Comhtháthaithe nó Next Generation EU), ach an céatadán sin difriúil ó thír 
go tír gan ach 5 % de fhreagróirí ar an eolas faoi sa Ghearmáin ach 88 % díobh ar an eolas faoi sa Spáinn.

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%
Tugtar le fios sna réamhaisnéisí go mbeidh 

OTI per capita 2.6 % níos airde in 2023 i 
réigiúin bheagfhorbartha a bhuí le tacaíocht 
ón mbeartas comhtháthaithe in 20142020.

Scéal áitiúil
Moravia-Silesia, an tSeicia

Is cuid lárnach de dhul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide 
é aistriú tapa cuimsitheach chuig iompar leictreach 

agus iompar astaíochtaí nialasacha, ach ní mór tionchar 
socheacnamaíoch an aistrithe sin a chur san áireamh 

freisin. I réigiún Moravia-Silesia, príomhcheantar 
mótarfheithiclí na Seicia, cuireadh tionscadal ar bun ar 

luach EUR 20 milliún ar a dtugtar EU-TRAUTOM. Tá 88 
gcomhpháirtí ón réigiún páirteach sa tionscadal sin a 

bhfuil sé d’aidhm aige cabhrú le hathsciliú a chur ar 5 000 
duine ar a laghad atá ag obair i réimse na ngluaisteán.
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Caibidil 5

Fíric lárnach

An chreatlach shóisialta i mbaol: tá gníomhaíocht de dhíth chun 
dul i ngleic leis an neamhionannas agus leis an mbochtaineacht
In ainneoin éachtaí iomadúla bheartas comhtháthaithe agus bhearta tacaíochta agus cistiúcháin eile an Aontais, 
is mórdhúshlán don Aontas fós iad na fadhbanna a eascraíonn as an méadú atá ag teacht ar an neamhionannas, 
as an mboilsciú méadaitheach, as an ngéarchéim fuinnimh, as éagothromaíochtaí inscne agus as ardleibhéal 
dífhostaíochta i measc na nóg. Chuaigh cuid mhór de na neamhionannais sin in olcas de dheasca na paindéime 
agus an chogaidh i gcoinne na hÚcráine. In 2019, bhí thart ar 91 mhilliún duine (20 % de dhaonra an Aontais) i 
mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh shóisialta cheana féin. Bhí an céatadán sin beagáinín níos airde sna 
réigiúin tuaithe (22 %) ná mar a bhí sna cathracha (21 %) agus sna bailte agus sna bruachbhailte (19 %), cé gur 
thit an uimhir sin sna réigiúin ar fad idir 2012 agus 2019.

Is príomhghníomhaithe iad na húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha chun na cuspóirí a bhaint amach a 
leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta chun Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme: is 
iad sin dul i ngleic leis an mbochtaineacht, oiliúint a 
chur ar dhaoine, agus tacú le fostaíocht. 

Tá baol na bochtaineachta fuinnimh níos measa 
freisin mar gheall ar an gcogadh i gcoinne na 
hÚcráine agus mar gheall ar an tionchar atá ag 
praghsanna fuinnimh atá ag dul i méid. In 2020, ní 
raibh thart ar 36 mhilliún Eorpach in ann a dtithe a 
choinneáil te go leor sa gheimhreadh ná fionnuar 
go leor sa samhradh agus is dócha go dtiocfaidh 
méadú ar an líon sin de réir mar a bhraitear tionchar 
na géarchéime ar fud na hEorpa. 

Tá sé aitheanta go forleathan ag freagróirí Bharaiméadar Réigiúnach 
agus Áitiúil Choiste Eorpach na Réigiún gur gá aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin nua atá ag teacht chun cinn de dheasca thionchar an chogaidh 
i gcoinne na hÚcráine. Dúirt thart ar 77 % de na freagróirí gur gá beartais 
agus cistiú AE don tréimhse 20212027 a chur in oiriúint do thionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch an chogaidh ar an Úcráin. Chuir 48 % díobh in 
iúl gur cheap siad gur cheart é a bheith mar phríomhchuspóir ag cistiú AE 
d’fhorbairt a gcathrach nó a réigiúin an borradh ar phraghsanna fuinnimh 
a mhaolú. Agus iad ag smaoineamh ar a bhfuil i ndán dóibh sa todhchaí, 
dúirt 38 % de na freagróirí gur cheart an dífhostaíocht a chomhrac, poist a 
chruthú agus an lucht saothair a nuachóiriú mar phríomhchuspóirí chistiú 
AE d’fhorbairt a gcathrach nó a réigiúin amach anseo.

Is príomhdhúshláin fós ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach iad an 
dífhostaíocht i measc na nóg a laghdú agus bochtaineacht leanaí a 
chomhrac. Is bealach chun cinn é an Ráthaíocht Eorpach do Leanaí a chur 
ar bun, le tacaíocht ó Choiste Eorpach na Réigiún.

I mbaol na 
bochtaineachta agus an 

eisiaimh shóisialta, 2020 

Eurostat, arna rochtain i mí na 
Bealtaine 2022

77%

Dúirt 77 % de na freagróirí gur gá beartais 
agus cistiú AE a oiriúnú mar gheall ar 

thionchar sóisialta agus eacnamaíoch an 
chogaidh (san Úcráin).

Baraiméadar 
Réigiúnach agus Áitiúil

Cad iad na 
príomhchuspóirí ba 

cheart a bheith i gceist 
le cistiú ón Aontas, dar 

leat, ar mhaithe le do 
chathair nó do réigiún a 
fhorbairt amach anseo?

Foinse: Baraiméadar Réigiúnach 
agus Áitiúil

In 2020, bhí beagnach 18 milliún leanbh i 
mbaol bochtaineachta. Ar an drochuair, tá 

cion níos airde de bhochtaineacht leanaí ná 
meán a dtíre ag naoi as gach deich gcathair 

nach mór.

Scéal áitiúil
La Rioja, an Spáinn

In La Rioja na Spáinne, tugadh tosaíocht do 
chomhionannas inscne éifeachtach, gealltanas 

lenar cuireadh an réigiún os cionn mheán an 
Aontais faoi 6.4 pointe. Cuirtear comhionannas 

inscne san áireamh ann ní hamháin ar an leibhéal 
polaitiúil agus riaracháin nó sna roghanna 

buiséadacha, ach trí phleananna a chruthú freisin 
chun tacú le cothromaíocht oibre is saoil agus trí 

ghnólachtaí a spreagadh rochtain na mban ar 
fhostaíocht agus ar oiliúint a fheabhsú.

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%

Léigh an Tuarascáil ina 
hiomláine
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Caibidil 6

Fíric lárnach

Sa chéad chaibidil eile den daonlathas Eorpach, éilítear ról 
nua do Choiste Eorpach na Réigiún mar ghuth do bhreis agus 
milliún ionadaí réigiúnach agus áitiúil
I mí na Bealtaine 2022, tháinig deireadh leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa a mhair ar feadh bliana agus 
as ar eascair roinnt moltaí chun an daonlathas a neartú ar fud an Aontais. Baineann ceann de na príomhchonclúidí 
le hathchóiriú Choiste Eorpach na Réigiún. Moltar seo a dhéanamh trí ról feabhsaithe a thabhairt dó i struchtúr 
institiúideach an Aontais, go háirithe a mhéid a bhaineann le hábhair a mbíonn tionchar críochach acu. Tacaíonn 
Baraiméadar Réigiúnach agus Áitiúil Choiste Eorpach na Réigiún go hiomlán leis an togra sin. D’aontaigh 89 % 
de na freagróirí gur cheart tionchar níos mó a bheith ag réigiúin agus cathracha ar thodhchaí an Aontais 
Eorpaigh.

Dúirt níos mó ná seisear as gach deichniúr freagróirí ar an mBaraiméadar (65 %) gurb é an bealach is éifeachtaí 
do na réigiúin agus na cathracha a bheith rannpháirteach sa díospóireacht ar thodhchaí na hEorpa ná trína 
áirithiú go mbeidh díospóireacht ar an ábhar ar siúl ar bhonn leanúnach, ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil. 
Dar le ceathrú cuid de na freagróirí, d’fhéadfaí é sin a bhaint amach trí pháirt a ghlacadh sa díospóireacht 
bhunreachtúil agus/nó trí Choinbhinsiún amach anseo chun Conarthaí AE a athbhreithniú (26 %) nó trí thacú le 
buantionóil saoránach a chruthú chun bonn eolais a chur faoin díospóireacht (27 %). 

Chun go mbeidh an daonlathas níos cuimsithí, ní mór d’institiúidí ar gach leibhéal bealaí níos fearr a áirithiú le 
haghaidh rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí óige agus ní hamháin sin ach beidh orthu na constaicí 
ar fad a bhaint freisin d’fhonn fíorrannpháirtíocht na mban sa pholaitíocht a áirithiú. 

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

51 51

82

61

74

64
56

44

60

36

51

63

36

55
52 50 53

48 47

57

31
26

38

29
36 34

26
30

49 48 15 36 22 32 38 50 33 58 42 29 56 36 39 40 37 41 41 32 55 59 46 54 47
43 51

42

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

6
0 0

8
6 4 4 9 11 11

8 9
10

19

14

0 2 3 0 0
2 1 0

0 0 2 2 3
3

0 0

2
2 3

6 2 2 3
3 2 7 0 10

0 0 0 2 4 0 2 0 4 3 1 2 3 0 9 10 0 3 5 2 3 3 2 7 6 7 5 4

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

Go ginearálta, mar 
ionadaí áitiúil nó 
réigiúnach, an aontaíonn 
tú nó nach naontaíonn 
tú gur cheart tionchar 
níos mó a bheith ag 
réigiúin agus cathracha 
ar thodhchaí an Aontais 
Eorpaigh?

Foinse: Baraiméadar Réigiúnach 
agus Áitiúil

89%

D’aontaigh 89 % de na freagróirí gur cheart 
tionchar níos mó a bheith ag réigiúin agus 

cathracha ar thodhchaí an Aontais Eorpaigh.

Baraiméadar 
Réigiúnach agus Áitiúil

Scéal áitiúil
Poitiers, an Fhrainc

Tá tionól saoránach cruthaithe in Poitiers na Fraince ina 
bhfuil 100 duine a dhéanann ionadaíocht ar thionóntaí 
tithíochta sóisialta, ar oibrithe deonacha, ar ionadaithe 

ó ghnólachtaí áitiúla agus ón tsochaí shibhialta chun 
smaointe a shainaithint agus a mholadh don mhéara 
agus don chomhairle bhardasach, ar smaointe iad a 

rachaidh chun tairbhe na cathrach ina hiomláine. Is é 
is aidhm dó daonlathas níos rannpháirtí a fhorbairt trí 
smaointe ar féidir iad a chur chun feidhme go dlíthiúil 

agus a mbeidh tionchar intomhaiste acu.

Léigh an Tuarascáil ina 
hiomláine

San Aontas, níl sna mná ach 15 % de 
na méaraí, 21 % de na huachtaráin 

réigiúnacha, agus 35 % de chomhaltaí na 
bparlaimintí réigiúnacha.
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Is é Coiste Eorpach na Réigiún tionól polaitiúil an Aontais Eorpaigh ina bhfuil 329 n-ionadaí réigiúnacha agus áitiúla ó gach ceann de na 
27 mBallstát. Is uachtaráin thofa ar réigiúin, comhairleoirí réigiúnacha, méaraí agus comhairleoirí áitiúla iad ár gcomhaltaí atá freagrach go 
daonlathach do bhreis is 446 mhilliún saoránach. Is iad príomhchuspóirí CnaR páirt a thabhairt d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla agus do na 
pobail a ndéanann siad ionadaíocht orthu i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh agus iad a chur ar an eolas faoi bheartais an Aontais. 
Ní mór don Choimisiún Eorpach, do Parlaimint na hEorpa agus don Chomhairle dul i gcomhairle leis an gCoiste maidir le réimsí beartais a 
mbíonn tionchar acu ar na réigiúin ar na cathracha. Is féidir leis achomharc a dhéanamh chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh chun 
seasamh le dlí an Aontais i gcás ina ndéantar sárú ar phrionsabal na coimhdeachta nó ina mainnítear údaráis réigiúnacha nó áitiúla a urramú.

Arna chur in eagar ag Stiúrthóireacht Cumarsáide Choiste Eorpach na Réigiún

Deireadh Fómhair 2022
© An tAontas Eorpach, 2022


