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Krievijas kara pret Ukrainu ietekme rada spiedienu uz tālāk austrumos 
esošajiem ES reģioniem, taču visā Savienībā prevalē solidaritāte 
Krievijas kara pret Ukrainu ietekme ir daudzšķautņaina, un tās mazināšanai vajadzīgi sarežģīti 
risinājumi. Vietējās un reģionālās pašvaldības rīkojas solidāri, uzņemot vairumu bēgļu, un pierāda 
noturību, pielāgojot enerģijas patēriņu un sniedzot atbalstu iedzīvotājiem un maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU).

Krievijas karš pret Ukrainu ietekmē ES vietējo un reģionālo līmeni, un skaidri ir redzamas austrumu 
un rietumu atšķirības. No Somijas ziemeļos līdz Grieķijai dienvidos gandrīz visi reģioni valstīs pie ES 
austrumu robežas, kā arī Čehijā, īpaši jūt kara ietekmi. Reģioni, kas saskaras ar vidēji spēcīgu ietekmi, 
galvenokārt atrodas gar Vidusjūru, tostarp Kiprā, lielākajā daļā Itālijas, lielā daļā Spānijas un Portugāles, 
kā arī Vācijā.

Raugoties nākotnē, Eiropas Reģionu komiteja izveidojusi Eiropas aliansi “Pilsētas un reģioni Ukrainas 
atjaunošanai”, kas balstīsies uz pieredzi, kura gūta ES un Ukrainu reģionu un pilsētu partnerībās.

Ukrainai tuvāko dalībvalstu un 
reģionu iekšzemes kopprodukts 
(IKP) kara dēļ samazināsies 
visvairāk, taču dati liecina arī par 
līdzīgu ietekmes līmeni Īrijā un 
Centrāleiropas reģionos. Inflācija 
visvairāk ietekmēs arī tos pašus 
Ukrainas kaimiņreģionus, kā arī 
Spāniju un Portugāli (tostarp to 
visattālākās teritorijas).

Nodaļa 1

Pret Ukrainu vērstā kara 
ietekme uz reģioniem 

Avots: Böhme, K., Mäder Furtado, M., 
Toptsidou, M., Hans, S., Münch, A., 
Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 
C., Valenza, A., Iacobucci, E., Iacob, 

A., The state of the regions, cities 
and villages in the areas of socio-

economic policies, 2022. gada jūnijs

Ukrainas konflikta sekas

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

ESPON seminārs — Stronger 
together: recovering through crises, 

Lille, 2022. gada 1.–2. jūnijs

Lasiet visu ziņojumu
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To cilvēku tieša 
pārvietošanās pāri 
robežām, kuri bēg no 
Ukrainas uz kaimiņos 
esošajām ES valstīm

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

Kādus pasākumus jūsu 
vietējā vai reģionālā 

pašvaldība veica, 
reaģējot uz iebrukumu 

Ukrainā?

Avots: Reģionālais un vietējais 
barometrsBarometer

Kara dēļ Ukrainas kaimiņvalstis saskaras arī ar 
lielākajām migrācijas plūsmām. Vairāk nekā 
10 miljoni cilvēku šķērsojuši Ukrainas un tās 
kaimiņvalstu robežas; Polija ir populārākais 
galamērķis ar 4,3 miljoniem ieceļotāju, tai seko 
Ungārija — 861 000, Rumānija — 736 000, 
Slovākija — 548 000 un Čehija — 383 000 
(2022. gada jūnija beigās iegūti dati).

Vietējās un reģionālās pašvaldības ir pirmās 
palīdzības sniedzējas, uzņemot kara bēgļus. 
Vairāk nekā trīs ceturtdaļas (76 %) vietējo un 
reģionālo pārstāvju, kas atbildēja RK 
Reģionālajam un vietējam barometram, norādīja, ka viņu reģionālā vai vietējā pašvaldība uzņem 
bēgļus no Ukrainas; 50 % minēja, ka viņu reģionālā vai vietējā pašvaldība nosūtījusi materiālu palīdzību 
Ukrainai, savukārt 53 % aktīvi atbalsta iedzīvotājus un vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
57 % izrādījuši politisku solidaritāti ar Ukrainu. ES finansējums, ar ko atbalsta daudzus no šiem 
centieniem: 39 % respondentu norādīja, ka viņu reģions vai pilsēta izmanto kohēzijas politikas 
finansējumu, lai atbalstītu bēgļus, kas bēg no Ukrainā notiekošā kara; 8 % respondentu tas bija 
vienīgais finansējuma avots, bet 21 % norādīja, ka ES līdzekļus izmanto līdztekus citiem avotiem.

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

Piemērs no dzīves 
Varšava, Polija

Reģionālais un 
vietējais barometrs

Katrs otrais respondents apgalvo, ka 
visefektīvākais veids, kā atjaunot Ukrainu, ir 

iesaistīt ES reģionus un pilsētas atjaunošanas 
plāna īstenošanā.

Kopš sākās karš Ukrainā, Varšavas iedzīvotāju 
skaits ir palielinājies par 15 %. Tikai pilsētā 

un tās apkārtnē vien uzņemti 240 000 bēgļu, 
gandrīz tikpat daudz kā Itālijā un Francijā kopā.

Varšavā uzņemti 10 % Polijā reģistrēto bēgļu. 
Koordinējot 14 000 brīvprātīgo, pilsētai izdevās 
nodrošināt izmitināšanu, medicīnisko aprūpi, 
psiholoģisko atbalstu, lingvistisko un juridisko 

palīdzību. Ir nodrošināta attālināta piekļuve 
Ukrainas skolām, dodot Ukrainas bērniem iespēju 

piedalīties stundās dzimtajā skolā.

Svarīgs fakts

1 no 2
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Nodaļa 2

Reģionālo un vietējo pašvaldību neiesaistīšana ar atveseļošanas plānu 
saistītajās norisēs var palielināt Eiropas teritoriālās atšķirības  
Dati liecina, ka Covid-19 pandēmijas ekonomiskā ietekme ES dienvidu reģionos ir lielāka nekā 
ziemeļos un austrumos. Visefektīvāk reaģēja Baltijas jūras valstis, Nīderlande, Īrija, Luksemburga, 
Rumānija un daži Bulgārijas reģioni.

Lai palīdzētu dalībvalstīm atgūties no Covid-19 pandēmijas plašās ietekmes, ES izveidoja Atveseļošanas 
un noturības mehānismu (ANM), kas nodrošina vēsturiski lielākā apmēra atbalstu valstīm, kuras 
saskaras ar vēl nekad nepieredzētu problēmu. Taču ANM trūkst pienācīgas teritoriālas dimensijas, un 
pilsētas un reģioni tā plānošanā un īstenošanā tiek maz vai vispār netiek jēgpilni iesaistīti. Pirmie 
izdevumu modeļu novērtējumi liecina, ka ANM finansētie ieguldījumi varētu pat palielināt teritoriālās 
atšķirības Eiropas Savienībā, daļēji apdraudot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. 

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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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

Cik lielā mērā jūsu 
pilsēta/reģions bija 
iesaistīts valsts 
atveseļošanas un 
noturības plānu 
sagatavošanā?

Avots: Reģionālais un vietējais 
barometrs

Reģionu bruto 
pievienotās vērtības 

izmaiņas 2019.–2020. 
gadā

Eurostat, Bruto pievienotā vērtība 
samazinājās visos reģionos, izņemot 

četrus, 2022. gads

Lasiet visu ziņojumu
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Pirmie Atveseļošanas un noturības mehānisma 
(ANM) novērtējumi liecina, ka tā izdevumu 

modeļi, iespējams, palielina teritoriālās 
atšķirības Eiropas Savienībā, daļēji apdraudot 

centienus īstenot kohēzijas politiku.

Svarīgs fakts

Vietējās un reģionālās pašvaldības netika plaši iesaistītas nacionālo atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanā. RK Reģionālais un vietējais barometrs liecina, ka tikai 1 % respondentu bija visaptveroši 
iesaistīti un tikai 9 % bija daļēji iesaistīti nacionālo atveseļošanas un noturības plānu izstrādē. Vairāk 
nekā četri no katriem desmit respondentiem norādīja, ka netika iesaistīti, bet tika informēti par valsts 
valdības pieņemtajiem plāniem (41 %), savukārt līdzīga daļa respondentu norādīja, ka netika nedz 
informēti, nedz iesaistīti (45 %). To respondentu īpatsvars, kuri netika ne informēti, ne iesaistīti plāna 
tapšanā, svārstās no 12 % Itālijā līdz 77 % Dānijā.

Lielākais risks, ko rada šī pārmērīgi centralizētā 
pieeja, ir tas, ka plānos izvirzītie mērķi ne vienmēr 
atbilst ļoti dažādajām vietējām vajadzībām. Īpaša 
apspriešanās ar RK locekļiem parādīja, ka lielākā 
daļa respondentu saskata iespējamību, ka netiks 
sasniegti plānu mērķi un starpposma mērķi, un 
lielu iespējamību, ka finansējuma sadale būs 
nepareiza. Vairāk nekā puse aptaujāto norādīja, 
ka ANM izmantotās pieejas dēļ pastāv liels vai 
vidējs risks, ka palielināsies teritoriālās atšķirības 
un būs vērojama pārklāšanās un nepietiekama 
koordinācija ar citiem ES fondiem.

Reģionālais un vietējais barometrs liecina, ka, 
neraugoties uz šīm pamatotajām bažām par ANM finansējuma ilgtermiņa efektivitāti, kohēzijas 
politika daudziem reģioniem palīdz pārvarēt pandēmijas sekas.

Pandēmija ir smagi ietekmējusi arī veselības aprūpes pakalpojumus reģionos un pilsētās, piemēram, 
vēža ārstēšanu. Joprojām arī tiek vērtēta ietekme uz Eiropas iedzīvotāju garīgo veselību, un šīs 
ietekmes dēļ ir nepieciešama rīcība visos līmeņos. 

Katrs desmitais respondents apgalvo, ka bija 
visaptveroši (1 %) vai daļēji (9 %) iesaistīts 

nacionālā atveseļošanas un noturības plāna 
izstrādē.

Reģionālais un 
vietējais barometrs

Vai, ņemot vērā paredzamo 
jūsu iesaistes līmeni, 
prognozējat, ka radīsies 
draudi nacionālā 
atveseļošanas un noturības 
plāna īstenošanai jūsu 
valstī?

RK un CEMR, Atveseļošanas un noturības 
mehānisma īstenošana — vietējo un 
reģionālo pašvaldību perspektīva: RK 
un CEMR mērķorientētās apspriešanās 
rezultāti, 2022 aprīlis

Kā Eiropas Savienības 
atbalsts palīdz jūsu 
pilsētai vai reģionam 
atgūties no Covid-19 
pandēmijas?

Avots: Reģionālais un vietējais 
barometrs

Piemērs no dzīves 
Antverpene, Beļģija

Pandēmijas ietekmei uz garīgo veselību bieži 
netika pievērsta pietiekama vērība. Jau 2020. 
gada martā Antverpenes pilsēta sadarbībā ar 

savu universitāti aptaujāja aptuveni 6000 vietējo 
iedzīvotāju par viņu garīgās veselības stāvokli, 

un apsekojums atklāja, ka izolācija un karantīna 
smagi ietekmē neaizsargātās grupas, piemēram, 

jauniešus, cilvēkus ar hroniskām slimībām un 
sociālekonomiski neaizsargātus cilvēkus.

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 no 10
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Necenšanās pārvarēt klimata krīzi palielina dabas katastrofu radīto 
apdraudējumu ES vietējām kopienām  
Nespēja ātri un efektīvi rīkoties, lai novērstu klimata krīzi, var postoši ietekmēt ES pilsētas un reģionus. 
Paredzams, ka zaudējumi, ko nodara tādas parādības kā plūdi, dabas ugunsgrēki un ārkārtējs karstums, 
Eiropas Savienībā sasniegs 170 miljardus euro gadā. Šo ar klimata krīzi saistīto parādību negatīvā 
ietekme uz ES reģionu un pilsētu infrastruktūru un ekonomiku turpinās pieaugt, it īpaši vietās, kur 
temperatūra jau ir augsta, un piekrastes teritorijās. 

Pie pašreizējā klimata pārmaiņu ātruma plūdu ietekme uz ekonomiku ir aptuveni 8,5 miljardi euro 
gadā, bet tā varētu palielināties līdz 16 miljardiem euro gadā, ja globālā sasilšana pārsniegs 2°C, vai 
līdz 40 miljardiem euro gadā, ja tā pārsniegs 3°C. Vissmagāk tiktu skarti Skandināvijas, Vācijas, Polijas, 
Īrijas un Ziemeļitālijas reģioni.

Nodaļa 3

Plūdu radītie 
ekonomiskie zaudējumi, 

ja globālā sasilšana 
2100. gadā sasniegs 3°C 

Eiropas Komisija, “Kohēzija Eiropā 
2050. gada perspektīvā”, 2022. gads

Lasiet visu ziņojumu
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Trīs globālās sasilšanas 
scenāriju radītais lielas 
līdz ārkārtīgi lielas 
ugunsbīstamības dienu 
skaita pieaugums gadā 

Eiropas Komisija, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions, 2020. 
gads

Svarīgs fakts

Taču gandrīz nekas neliecina, 
ka tuvākajā nākotnē stāvoklis 
uzlabosies: tiek prognozēts, 
ka tādu dienu skaits gadā, 
kad meža ugunsgrēku risks 
ir liels vai pat ārkārtīgi liels, 
palielināsies gandrīz visur 
Eiropā, jo paaugstināsies 
temperatūra un garāki kļūs 
sausuma periodi. Vislielākais 
risks būs tajās Dienvideiropas 
daļās, kur jau tagad postošu 
meža ugunsgrēku iespējamība ir vislielākā: tas nozīmē, ka dažos Spānijas, Itālijas un Grieķijas reģionos 
gadā būs par 30-40 dienām vairāk tādu dienu, kad meža ugunsgrēku risks būs liels vai pat ārkārtīgi 
liels.

Apzinādamies šos eksistenciālos draudus, ES pilsētas un reģioni kļuvuši par klimata krīzes pārvarēšanas 
pirmrindniekiem: to pārziņā ir vairāk nekā 70 % klimata pārmaiņu ierobežošanas pasākumu un 90 % 
klimatadaptācijas pasākumu. Tas noteikti nemainīsies arī turpmāk: gandrīz puse Reģionālā un vietējā 
barometra respondentu norādīja, ka tautsaimniecības zaļās pārkārtošanās atbalstīšanai vajadzētu būt 
svarīgākajam mērķim, ko cenšas sasniegt ar ES finansējumu viņu pilsētas vai reģiona attīstībai (51 %).

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Mitigating the impact of the climate 
crisis 42 48 27 36 56 57 14 63 29 40 52 28 30 22 11 20 61 50 50 47 57 43 47 33 46 49 19 44

Supporting the green transition of 
the economy 51 61 50 47 72 51 28 55 54 61 67 33 50 33 39 49 60 45 35 57 49 54 37 41 49 46 39 58

Investing in the digital transition of 
economy and society 35 24 29 46 21 47 43 28 44 50 16 37 38 37 44 24 30 23 40 18 27 38 44 39 27 30 32 33

Fighting unemployment, creating 
jobs, modernising the labour force 38 30 62 31 25 26 57 27 60 57 22 47 46 48 65 51 29 32 10 24 33 18 58 48 39 33 70 40

Investing in modern transport 
facilities 40 43 41 39 33 46 26 58 4 29 51 53 52 37 20 41 36 32 50 37 27 56 33 41 54 30 5 39

Mitigating the surge in energy prices 48 48 62 64 28 35 74 41 35 30 40 61 39 52 74 80 44 72 20 43 56 54 37 59 39 70 63 40

Other 8 6 0 7 13 8 11 9 6 8 6 4 5 4 2 3 7 8 10 19 7 7 9 13 7 6 17 5

Don’t know 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3

Kādiem, jūsuprāt, vajadzētu 
būt galvenajiem mērķiem, 
ko cenšas sasniegt ar ES 
finansējumu jūsu pilsētas 
vai reģiona turpmākajai 
attīstībai? Varat izraudzīties 
ne vairāk kā trīs atbildes

Avots: Reģionālais un vietējais barometrs

Pieci no desmit respondentiem norādīja, ka 
galvenajiem ES finansējuma mērķiem vajadzētu 

būt centieniem atbalstīt ekonomikas zaļo 
pārkārtošanos.

Reģionālais un 
vietējais barometrs

Sliktākajā klimata krīzes scenārijā dažos 
Spānijas, Itālijas un Grieķijas reģionos tādu 

dienu skaits, kad meža ugunsgrēku risks ir liels 
vai pat ārkārtīgi liels, varētu pieaugt par 30 līdz 

40 dienām gadā.

Piemērs no dzīves 
Lapēnranta, Somija

Mazā Saimas ezera krastos Lapēnrantas pilsētas 
teritorijā izveidoti septiņi nokrišņu ūdens mitrāji. 

Mākslīgie mitrāji darbojas kā dabiski filtri, kas 
savāc notekūdeņos sastopamos cietos materiālus, 

barības vielas un piesārņotājus, pirms ūdens 
nonāk ezerā. Šis bioloģiskās daudzveidības 
atbalsta plāns ir daļa no stratēģijas, kuras 
mērķis ir līdz 2030. gadam panākt pilsētas 

klimatneitralitāti.

5 no 10



8

Kohēzijas politika ir efektīva, un tai arī turpmāk jābūt Eiropas nākotnes 
pīlāram, lai varētu īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos
Kohēzijas politika efektīvi nodrošina, ka neviens cilvēks un neviena teritorija netiek atstāta novārtā. 
Tajās 10 valstīs, kuras Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gadā, vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju bija 
tikai 59 % no ES vidējā rādītāja. 2019. gadā šis vidējais rādītājs bija palielinājies līdz 77 %, un tas nozīmē, 
ka šo valstu atpalicība vidējā IKP ziņā bija samazinājusies gandrīz uz pusi.

Stāvoklis reģionālajā līmenī ir niansētāks. Mazāk attīstītie Austrumeiropas reģioni ir samazinājuši 
atpalicību, bet vairāki ES dienvidu reģioni ar vidējiem ienākumiem un mazāk attīstīti reģioni, kas 
nonākuši sava veida attīstības slazdā, cieš no stagnācijas vai lejupslīdes. Reģionu komitejas aprēķini 
par IKP uz vienu iedzīvotāju 12 gadu laikposmā no 2009. līdz 2020. gadam liecina, ka 109 reģioni ir 
palielinājuši savu IKP uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju, savukārt 129 reģionos 
IKP uz vienu iedzīvotāju ir samazinājies. Prognozes liecina, ka mazāk attīstītajos reģionos, kas no 2014. 
līdz 2020. gadam saņēmuši kohēzijas politikas atbalstu, IKP uz vienu iedzīvotāju 2023. gadā būs par 
2,6 % lielāks.

Par to, cik liela ir kohēzijas nozīme ES vietējās kopienās, spilgti liecina RK Reģionālā un vietējā barometra 
rezultāti: 88 % respondentu piekrita, ka kohēzijai ir jābūt vienai no Eiropas Savienības pamatvērtībām.

Viena no jomām, kurā kohēzijas politikas ietekme tomēr joprojām nav pietiekami liela, ir digitālā 
tehnoloģija. Vairums pētījumu ir vienisprātis, ka pandēmija dažos gadījumos ir būtiski palielinājusi 
pašreizējās digitālās plaisas visā Eiropas Savienībā. Lielākajā daļā ES valstu vērojamas nenoliedzamas 
un ievērojamas lauku un pilsētu atšķirības, kad runa ir par to cilvēku skaitu, kuri vispār neizmanto 
internetu, un redzams, ka ir izveidojusies digitālo prasmju plaisa starp ES dienvidu/austrumu un 
ziemeļu/rietumu reģioniem un starp pilsētu un lauku teritorijām. Taču plaisa ir saistīta ne tikai ar 
savienojamību: daudzviet ir maz iespēju piekļūt digitālajai pamatinfrastruktūrai. 

- - -
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Nodaļa 4

Pārskats par digitālās 
infrastruktūras 

pārklājumu (gan 
kopumā, gan lauku 

rajonos) 2020. 
gadā procentos no 
mājsaimniecībām  

Eiropas Komisija, Komunikācijas 
tīklu, satura un tehnoloģiju 

ģenerāldirektorāts, 2021. gads

Norādiet, vai piekrītat 
vai nepiekrītat šādam 

apgalvojumam: 
“Kohēzijai ir jābūt vienai 

no Eiropas Savienības 
pamatvērtībām”..

Avots: Reģionālais un vietējais 
barometrs

Lasiet visu ziņojumu
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ES gadskārtējais ziņojums  
“Stāvoklis reģionos un pilsētās”

2022. gada faktu lapa

No 2019. līdz 2021. 
gadam fiksētās 
to personu skaita 
izmaiņas, kas internetu 
izmanto katru dienu 
(procentpunkti) 

Karte, ko Progress Consulting S.r.l. 
izveidoja, balstoties uz 2022. gada 
maijā pieejamajiem Eurostat datiem

Vai jūsu pilsēta/reģions 
ir informēts par ES 
kohēzijas politikas vai 
NextGenerationEU 
finansējumu, ko jūsu 
pilsēta vai reģions 
saņēmis pēdējos divos 
gados?

Avots: Reģionālais un vietējais 
barometrs

83%

Reģionālais un 
vietējais barometrs Svarīgs fakts

83 % respondentu apgalvo, ka kohēzijas politikas 
finansējums viņu pilsētai vai reģionam rada 

lielāku pievienoto vērtību nekā citas finansējuma 
plūsmas.

Pozitīvi ir tas, ka dati liecina: Covid-19 pandēmijas izraisītā mājsēde un tāldarbs veicināja interneta 
ikdienas izmantošanu gandrīz visos ES reģionos, ievērojami (līdz pat 10 %) pieaugot tādās valstīs kā 
Rumānija un Slovēnija un vairākos Grieķijas, Portugāles un Spānijas reģionos.

Reģionālā un vietējā barometra rezultāti atspoguļo ES problēmu, proti, novirzīt finansiālo atbalstu tur, 
kur tas ir visvairāk vajadzīgs, un palielināt informētību par tā efektivitāti. Tikai aptuveni 35 % 
respondentu norādīja, ka ir informēti par ES kohēzijas politikas vai NextGenerationEU finansējumu, ko 
viņu pilsēta vai reģions ir saņēmis pēdējos divos gados, un šis skaits svārstās no tikai 5 % Vācijā līdz 88 
% Spānijā.

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%
Prognozes liecina, ka mazāk attīstītajos 
reģionos, kas no 2014. līdz 2020. gadam 

saņēmuši kohēzijas politikas atbalstu, IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2023. gadā būs par 2,6 % 

lielāks.

Piemērs no dzīves 
Morāvija-Silēzija, Čehija

Ātra un visaptveroša pāreja uz elektrotransportu 
un bezemisiju transportu ir būtiska daļa no 

klimata krīzes pārvarēšanas, taču ir jāņem vērā 
arī šīs pārkārtošanās sociālekonomiskā ietekme. 

Divdesmit miljonus euro vērtais projekts EU-
TRAUTOM, kurā iesaistīti 88 partneri no Morāvijas-
Silēzijas reģiona, kas ir svarīgs Čehijas autobūves 
klasteris, tiek īstenots, lai palīdzētu pārkvalificēt 

vismaz 5000 cilvēku, kuri strādā šajā nozarē.
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Nodaļa 5

Svarīgs fakts

Sociālā struktūra ir apdraudēta: jāmazina nevienlīdzība un nabadzība
Neraugoties uz nenoliedzamiem ES kohēzijas politikas un citu finansēšanas un atbalsta pasākumu 
panākumiem, problēmas, ko rada pieaugošā nevienlīdzība, strauja inflācija, enerģētikas krīze, 
dzimumu nevienlīdzība un augsts jauniešu bezdarba līmenis, joprojām ir īsts pārbaudījums Eiropas 
Savienībai. Pandēmija un Ukrainā notiekošais karš vēl vairāk saasinājis daudzas pastāvošās 
nevienlīdzības izpausmes. Aptuveni 91 miljons cilvēku (20 % ES iedzīvotāju) jau 2019. gadā bija 
pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam. Lauku reģionos šis rādītājs bija nedaudz lielāks 
(22 %) nekā lielpilsētās (21 %) un pilsētās/piepilsētās (19 %), lai gan laikposmā no 2012. līdz 2019. 
gadam tas visur samazinājās.

Reģionālās un vietējās pašvaldības ir nozīmīgi 
dalībnieki centienos sasniegt Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra īstenošanas rīcības plānā 
izvirzītos mērķus — mazināt nabadzību, 
apmācīt cilvēkus un atbalstīt nodarbinātību.  

Ukrainā notiekošais karš un tā izraisītais 
enerģijas cenu pieaugums palielina arī 
enerģētiskās nabadzības risku. Aptuveni 36 
miljoni eiropiešu 2020. gadā nespēja uzturēt 
mājokli pietiekami siltu ziemā vai vēsu vasarā, 
un šie skaitļi, visticamāk, pieaugs, jo krīzes 
ietekme ir jūtama visā Eiropā. 

Daudzi RK Reģionālā un vietējā barometra 
respondenti min, ka jārisina jaunās 
problēmas, ko rada Ukrainā notiekošais karš. 

Aptuveni 77 % respondentu norādīja, ka pret Ukrainu vērstā kara 
sociālās un ekonomiskās ietekmes dēļ ir jāpielāgo ES politikas 
pasākumi un finansējums 2021.–2027. gada periodam un ka ES 
finansējums viņu pilsētas vai reģiona attīstībai galvenokārt būtu 
jāizlieto enerģijas cenu pieauguma mazināšanai (48 %). Raugoties 
ilgtermiņā, 38 % respondentu norādīja, ka ES finansējums viņu 
pilsētas vai reģiona turpmākai attīstībai būtu jāatvēl arī bezdarba 
mazināšanai, darbvietu radīšanai un darbaspēka modernizēšanai.

Jauniešu bezdarba un bērnu nabadzības mazināšana joprojām 
ir nopietnas vietējā un reģionālā līmeņa problēmas. Viens no 
risinājumiem ir izveidot Eiropas Reģionu komitejas atbalstīto 
Eiropas Garantiju bērniem.

Nabadzības vai sociālās 
atstumtības riska 

rādītājs 2020. gadā 

Eurostat, dati iegūti 2022. gada maijā

77%

77 % respondentu norādīja, ka [Ukrainā 
notiekošā] kara sociālās un ekonomiskās 

ietekmes dēļ ir jāpielāgo ES politikas pasākumi un 
finansējums.

Reģionālais un 
vietējais barometrs

Kādiem, jūsuprāt, 
vajadzētu būt 
galvenajiem mērķiem, 
ko cenšas sasniegt ar ES 
finansējumu jūsu pilsētas 
vai reģiona turpmākajai 
attīstībai?

Avots: Reģionālais un vietējais 
barometrs

2020. gadā gandrīz 18 miljoni bērnu bija 
pakļauti nabadzības riskam. Gandrīz deviņās no 
desmit pilsētām bērnu nabadzības īpatsvars ir 

lielāks nekā vidēji valstī.

Piemērs no dzīves 
Larjoha, Spānija 

Par vienu no prioritātēm Larjoha ir izvirzījusi 
dzimumu reālu līdztiesību, un pēc šīs apņemšanās 

īstenošanas šis reģions par 6,4 punktiem 
pārsniedz ES vidējo rādītāju. Dzimumu līdztiesībai 

uzmanība tiek pievērsta ne tikai politiskajā un 
administratīvajā līmenī un ar budžetu saistīto 

lēmumu pieņemšanā, bet arī izstrādājot plānus 
darba un privātās dzīves līdzsvarošanas atbalstam 
un mudinot uzņēmumus uzlabot sieviešu iespējas 

piekļūt nodarbinātībai un apmācībai.

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%

Lasiet visu ziņojumu
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Nodaļa 6

Svarīgs fakts

Nākamajā Eiropas demokrātijas posmā jauna loma jāuztic Eiropas 
Reģionu komitejai, kas pauž vairāk nekā 1 miljona reģionālo un vietējo 
pārstāvju viedokli
2022. gada maijā beidzās gadu ilgusī konference par Eiropas nākotni, un tajā tika sniegti vairāki 
ieteikumi, kā Eiropas Savienībā stiprināma demokrātija. Viens no svarīgākajiem secinājumiem attiecas 
uz Eiropas Reģionu komitejas reformu ar mērķi piešķirt tai lielāku lomu institucionālajā struktūrā 
situācijās, kad tiek apspriesti jautājumi ar teritoriālu ietekmi. Šo priekšlikumu pilnībā atbalsta RK 
Reģionālais un vietējais barometrs. 89 % respondentu piekrita, ka reģioniem un pilsētām vajadzētu 
būt lielākai ietekmei uz Eiropas Savienības nākotni.

Vairāk nekā seši no katriem desmit barometra respondentiem norādīja, ka reģionus un pilsētas 
visefektīvāk varētu iesaistīt debatēs par Eiropas nākotni, nodrošinot pastāvīgas debates par šo tematu 
reģionālajā un vietējā līmenī (65 %). Vairāk nekā ceturtā daļa respondentu norādīja, ka to varētu panākt, 
iesaistoties konstitucionālās debatēs un/vai nākamajā konventā, kas pārskatītu ES Līgumus (26 %), vai 
atbalstot centienus izveidot pastāvīgas pilsoņu asamblejas, kuras saturiski bagātina debates (27 %). 

Lai demokrātiju padarītu iekļaujošāku, visu līmeņu iestādēm būs jāuzlabo veidi, kā tās iesaista jauniešu 
un jaunatnes organizācijas, un jālikvidē visi šķēršļi, kas kavē sieviešu reālu dalību politikas veidošanā.

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

Vai, būdams vietējais 
vai reģionālais pārstāvis, 
kopumā piekrītat vai 
nepiekrītat, ka reģioniem 
un pilsētām vajadzētu 
būt lielākai ietekmei 
uz Eiropas Savienības 
nākotni?

Avots: Reģionālais un vietējais 
barometrs

89%

89 % respondentu piekrīt, ka reģioniem un 
pilsētām vajadzētu būt lielākai ietekmei uz 

Eiropas Savienības nākotni.

Reģionālais un 
vietējais barometrs

Piemērs no dzīves 
Puatjē, Francija

Puatjē ir izveidota 100 pilsoņu asambleja, kura 
pārstāv sociālo mājokļu īrniekus, brīvprātīgos, 
vietējos uzņēmumus un pilsonisko sabiedrību; 

asambleja apsver un ierosina mēram un pilsētas 
domei ieceres, kas dotu labumu pilsētai kopumā. 

Mērķis ir attīstīt līdzdalības demokrātiju ar 
juridiski īstenojamām idejām, kam ir izmērāma 

ietekme.

Lasiet visu ziņojumu

Eiropas Savienībā tikai 15 % mēru, 21 % reģionu 
priekšsēdētāju un 35 % reģionu parlamentu 

deputātu ir sievietes.
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Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir ES politiskā asambleja, kurā darbojas 329 locekļi, kas pārstāv reģionālās un vietējās pašvaldības no visām 
27 dalībvalstīm. RK locekļi ir vēlēti reģionu priekšsēdētāji, reģionālo pašvaldību deputāti, mēri un vietējo pašvaldību deputāti, un saskaņā ar 
demokrātijas principu viņi atbild 446 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. RK galvenais uzdevums ir ES lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt vietējās 
un reģionālās pašvaldības un to pārstāvētās kopienas un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir 
jākonsultējas ar RK tajās politikas jomās, kas ietekmē reģionus un pilsētas. Ja nav ievērots subsidiaritātes princips vai nav respektētas reģionālo un 
vietējo pašvaldību pilnvaras, RK var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai aizstāvētu ES tiesības.

Izdevusi Eiropas Reģionu komitejas Komunikācijas direkcija

Brisele, 2022. gada oktobris
© Eiropas Savienība, 2022


