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Reģioni,

Covid pandēmijas radīto izmaksu rēķins ES
reģioniem, pilsētām un ciematiem

#EURegionalBarometer

Gadskārtējais ES reģionālais un vietējais barometrs

COVID-19 ekonomiskā ietekme uz reģioniem
un pilsētām
Ieņēmumu samazināšanās un izmaksu paaugstināšanās – “šķēru efekta” draudi
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Tā sauktais šķēru efekts, proti, ieņēmumu samazināšanās un izdevumu
palielināšanās, apdraud ES pašvaldību, pilsētu un reģionu publiskās
finanses. Piemēram, vien Francijas,
Vācijas un Itālijas vietējo un reģionālo pašvaldību ieņēmumu samazinājums 2020. gadā tiek lēsts visu trīs
valstu gadījumā aptuveni 30 miljardu EUR apmērā, kas atbilst aptuveni
10 % no attiecīgajām kopsummām.
Vairāk nekā 90 % ES reģionu un pašvaldību gatavojas ieņēmumu kritumam.
Covid-19 ekonomiskā ietekme visā
Eiropas Savienībā ir bijusi smaga. Ziņojums liecina, ka daži apvidi ir sevišķi cietuši: vissmagāk skarto vidū ir
Ildefransa, Spānijas reģioni Andalūzija,
Kastīlija un Leona, Madride un Valensija, kā arī vairums Itālijas reģionu, tāpat
kā piekrastes reģioni Horvātijā, Bulgārijas austrumos un Grieķijā.
Ziņojumā ir aplūkota saikne starp veselību un ekonomiku. Ir izvērtēts, kāda
ekonomiskā ietekme varētu būt pārvietošanās ierobežojumiem, kuri tika
ieviesti, mēģinot novērst vīrusa izplatīšanos. Ziņojumā tiek aplūkots arī “šķēru efekts”, kas skar vietējo un reģionālo
pašvaldību finanses. No vienas puses,
ir palielinājušies pašvaldību izdevumi
veselībai, sociālajiem pakalpojumiem
un civilajai aizsardzībai. No otras puses,
to ienākumi no saimnieciskās darbības
strauji samazinās.

Ietekme uz vietējo un
reģionālo pašvaldību
gaidāmajiem
ieņēmumiem

Iespējamie draudi reģionālajai ekonomikai, darba tirgiem utt.
2020. gada jūnijā
Atbildes uz aptauju, kas kopā ar ESAO
tika veikta 300 vietējās pašvaldībās
un reģionos, liecina: vairāk nekā puse
pašvaldību lēš, ka 2020. gadā ietekme uz pašvaldību finansēm ir ļoti liela
(33 % to vērtē kā mērenu). Ja nebūs
pienācīga atbalsta, 2021. gadā un pat
2022. gadā lielākajā daļā ES reģionālo
un vietējo pašvaldību stāvoklis vēl vai-

grants and subsidies from higher levels of governments
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rāk pasliktināsies. Sevišķi grūti klājas
pilsētām: 78 % respondentu, kuri pārstāv lielās pašvaldības (ar vairāk nekā
250 000 iedzīvotājiem), norāda, ka Covid-19 pandēmija ir smagi ietekmējusi
to finanses un darbību. No tiem 83 %
sagaida, ka kritīsies nodokļu ieņēmumi; 53 % šo respondentu domā, ka kritums būs ievērojams.
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Avots: RK un ESAO rīkota aptauja “Covid-19 ietekme uz reģioniem un pilsētām”, 2020. gada jūnijā–jūlijā

#EURegionalBarometer
Tūrisms: kopējie izdevumi Eiropas Savienībā
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Tūrisms veido vairāk nekā 10 % no ES
kopējā IKP un nodrošina vairāk nekā
27 miljonus darbvietu. Daudzās valstīs
un reģionos ieviesto ceļošanas ierobe-

žojumu, robežu slēgšanas un norobežošanas pasākumu dēļ tūrisms ir kļuvis
par vissmagāk skarto no visām lielākajām ekonomikas nozarēm. Saskaņā

Svarīgs fakts

83%
53%
2020 2021

ar ESAO datiem atkarībā no norobežošanas ilguma starptautiskās tūrisma
plūsmas ir samazinājušās par 60–80 %.

Aicinājums rīkoties
83 % reģionu un vietējo pašvaldību
paredz nodokļu ieņēmumu samazināšanos; 53 % no tām sagaida, ka kritums
būs smags.

Pamatojoties uz krīzes teritoriālo ietekmi, piešķirt finansējumu atveseļošanai
un izturētspējas veidošanai.

Gadskārtējais ES reģionālais un vietējais barometrs

Ietekme uz nodarbinātību un sabiedrību
Nedrīkst pieļaut, ka Covid-19 dēļ rodas “zudusī paaudze”

Potenciāli apdraudēto darbavietu īpatsvars Eiropas reģionos
Kādas ir prognozes ierobežošanas pasākumu gadījumā, ESAO, 2020. gada aprīlī
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
Covid-19 dēļ “zudusī paaudze”: digitālajai plaisai arvien dziļāk sašķeļot
Eiropu, par visneaizsargātāko grupu
kļūst jaunieši.
Pandēmija var palielināt plaisu starp
laukiem un pilsētām un saasināt atšķirības starp izglītības sistēmām.
Tikai sešās dalībvalstīs skolām ir
kvalitatīvs digitālais aprīkojums, kas
pieejams 80 % vai vairāk skolēnu.
Pandēmija, domājams, vairāk ietekmē sievietes, jo viņu ir gandrīz 80 %
no ES veselības aprūpes personāla
un tikpat liela daļa no pārdevējiem
tādos amatos, kur ir tieša saskare ar
klientu.
Ziņojumā novērtēts potenciāli apdraudēto darbvietu īpatsvars katrā reģionā.
Ziņojumā ietvertā analīze apstiprina,
ka vissmagākās sekas ir pašnodarbinā-

tajiem, uz noteiktu laiku pieņemtiem
darbiniekiem un nepilna laika darba
ņēmējiem. Tas nozīmē, ka īpaši neaizsargāti pret pandēmijas ietekmi uz
nodarbinātību ir jaunieši. Ir skaidrs, ka
Covid-19 krīze tik drīz vēl nebeigsies,
tātad attiecībā uz piekļuvi digitālajai
izglītībai un darba iespējām var izveidoties “Covid-19 zudusī paaudze”.
Pateicoties digitalizācijai, strauji paplašinās tāldarba iespējas, un vairāk nekā
trešdaļai darba ņēmēju tā ir iepriekš
nebijusi pieredze. Tomēr platjoslas pakalpojumu nodrošinājuma ziņā palielinās plaisa starp laukiem un pilsētām,
tas nelabvēlīgi ietekmē mazapdzīvotus
apgabalus. Būtiskas digitālās plaisas ir
vērojamas arī starp dažādām izglītības
sistēmām, un tikai sešās dalībvalstīs
skolām ir kvalitatīvs digitālais aprīkojums, kas pieejams 80 % vai vairāk

skolēnu. Laika gaitā visi šie faktori tikai
saasinās demogrāfiskās pārmaiņas, kas
viscaur kontinentā jau vērojamas daudzos reģionos un pilsētās.
Daudz vērības ir veltīts krīzes ietekmei
uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Ziņojumā īpaša uzmanība pievērsta tūrisma nozarei, kas ir sevišķi svarīga ES
perifērajos un piejūras reģionos, kur tā
nereti ir vienīgais nozīmīgais uzņēmējdarbības un nodarbinātības avots.
Visbeidzot, ziņojumā norādīts, ka Covid-19, visticamāk, smagāk ietekmēs
sievietes, jo viņu ir gandrīz 80 % no
ES veselības aprūpes personāla un
tikpat liela daļa no pārdevējiem tādos
amatos, kur ir tieša saskare ar klientu.
Arvien vairāk pierādījumu liecina, ka
pārvietošanās ierobežojumu laikā ir
pieaugusi vardarbība pret sievietēm
un meitenēm.

#EURegionalBarometer
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Svarīgs fakts

Aicinājums rīkoties
Tikai sešās dalībvalstīs skolām ir
kvalitatīvs digitālais aprīkojums,
kas pieejams 80 % vai vairāk
skolēnu.
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Sniegt lielāku atbalstu profilakses
pasākumiem, galveno uzmanību
pievēršot visneaizsargātākajiem.

Gadskārtējais ES reģionālais un vietējais barometrs

Pandēmijas asimetriskā ietekme uz reģionālajām
un vietējām veselības aprūpes sistēmām
Cīņa par slimnīcas gultasvietām: Covid liecina, ka stacionārās aprūpes
ziņā Eiropas reģioni ir ļoti atšķirīgi.
Vairums eiropiešu uzskata, ka reģionālajām un vietējām pašvaldībām
vajadzētu vairāk ietekmēt ES līmeņa
lēmumus, kas saistīti ar veselību.
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Viscaur Eiropas Savienībā pandēmija
ir ļoti atšķirīgi ietekmējusi reģionus un
vietējās pašvaldības. Tas rada jaunu Covid-19 ģeogrāfiju un skaidri parāda lielās reģionu atšķirības gan to veselības
aprūpes pienākumos, gan to spējā gūt
rezultātus. Piemēram, intensīvās terapijas gultasvietu un slimnīcu personāla
pieejamība Eiropas Savienībā ir dažāda, un tas tieši ietekmē reģionu spēju
tikt galā ar ārkārtas situāciju.

Excess deaths in EU regions Weeks 10-23 (compared to 20152019 average)

Covid krīzes asimetriskā ietekme uz
reģionu veselības aprūpes sistēmām
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Lielāka reģionu un pilsētu ietekme ES politikā?
ES 27 dalībvalstīs veiktas sabiedriskās aptaujas rezultāti
(aptauja rīkota 2020. gada 3.–17. septembrī)

Aicinājums rīkoties

Intensīvās terapijas gultasvietu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem:
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Svarīgs fakts
Portugālē : 4.2 (viszemākais ES)

pēc eiropiešu vairākuma domām, veselība ir galvenā prioritāte to politikas
jomu vidū, kurās vietējām un reģionālajām pašvaldībām vajadzētu vairāk
ietekmēt ES līmeņa lēmumus.

liecina, ka ir vajadzīga individualizēta
reakcija. Septembrī tika veikta jauna
sabiedriskās domas aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 26 300 cilvēku no
visām dalībvalstīm. Aptauja liecina, ka,

29,2

Vācijā: 29.2 (augstākais ES)

Palielināt veselības aprūpes, neatliekamās palīdzības un aprūpes sistēmu
veiktspēju visos ES reģionos.

#EURegionalBarometer
Slimnīcas gultasvietu skaits
uz 100 000 iedzīvotāju
2015. gadā (NUTS-2
reģioni)
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Veselības aprūpes
darbinieku procentuālais
īpatsvars ES reģionos

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Lielāka paļāvība — lielāka uzticēšanās.
Laiks mainīt ES demokrātiju
Vietējā politika var atjaunot uzticēšanos Eiropai. Vairums eiropiešu
uzticas reģionālajām un vietējām
pašvaldībām.
Jaunā Eiropas Reģionu komitejas sabiedriskās domas aptauja liecina, ka
52 % respondentu uzticas vietējām un
reģionālajām pašvaldībām, kas kopumā
joprojām ir visuzticamākais pārvaldības
līmenis, — patiesībā vienīgais līmenis,
kuram uzticas vairums eiropiešu.
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RK un ESAO kopīgās aptaujas materiāli
arī liecina, ka ir vajadzīgs jauns veids, kā
koordinēt dažādus pārvaldības līmeņus.
Kas attiecas uz nākotni, mūsu aptaujas
dati liecina: 67 % eiropiešu uzskata, ka
vietējām un reģionālajām pašvaldībām
nav pietiekamas ietekmes uz ES līmenī
pieņemtajiem lēmumiem.
Eiropieši vēlas, lai daudzos jautājumos
reģionālajām un vietējām pašvaldībām
būtu lielāka ietekme ES līmenī; visbiežāk minētās jomas ir veselība (45 %), nodarbinātība un sociālās lietas (43 %), kā
arī izglītība, apmācība un kultūra (40 %).
Kopumā 58 % respondentu (visās dalībvalstīs viņu ir vairākums) uzskata, ka

Trust in different levels of government
Survey among 27 000 citizens on ”The coronavirus crisis and the role of EU
regions and cities”, Kantar/CoR, October 2020
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Koordinēšana starp dažādiem pārvaldes
līmeņiem?
Reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvju aptauja,
ESAO un RK, 2020. gada jūlijā

Koordinācijas mehānismu efektivitāte Covid-19 krīzes
pārvarēšanā
RK un ESAO (2020): Covid-19 ietekme uz reģioniem un
pilsētām
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ne jāveido kopā ar reģioniem, pilsētām
un ciematiem, nevis tikai ar dalībvalstīm
un Briseli.
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vairāk cilvēku apzinās, ka Eiropas nākot-
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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58%

Kopumā 58 % eiropiešu uzskata, ka
reģionālo un vietējo pašvaldību ietekmes palielināšana pozitīvi ietekmēs ES
spēju risināt problēmas.

Aicinājums rīkoties
Nodrošināt labāku koordināciju starp
visiem pārvaldes līmeņiem un atbalstīt
vietējo demokrātiju Eiropas Savienībā
un ārpus tās.
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Šajā brošūrā rodams priekšstats
par atziņām, kas skar jūsu
pašvaldību.

Šajā pirmajā izdevumā, kas publicēts 2020.
gada 12. oktobrī, galvenā uzmanība pievērsta Covid-19 pandēmijas ietekmei. Veselības
krīzes risināšanā ES reģionālās un vietējās
pašvaldības ir bijušas pirmajās rindās un gādājušas par iedzīvotāju drošību. Ziņojumā parādīts, ka tām ir būtiska nozīme arī ekonomikas atveseļošanā. Mēs pievēršam uzmanību
ietekmei uz visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem un šajos jautājumos publiskojam jaunus
sabiedriskās domas datus, kas iegūti nepilnu
mēnesi pirms publicēšanas.

Eiropas Reģionu komiteja, izveidota 1994. gadā pēc Māstrihtas līguma stāšanās spēkā, ir ES asambleja, kurā, pārstāvot
vairāk nekā 446 miljonus Eiropas iedzīvotāju, darbojas 329 reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no visām 27 dalībvalstīm.
Edited by the European Committee of the Regions
2020. oktobrī
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https://cor.europa.eu/
EURegionalBarometer.go

Ziņojums “ES reģionālais un vietējais barometrs” ir Eiropas Reģionu komitejas iniciatīva.
Pirmo reizi tas publicēts 2020. gadā, un tā
mērķis ir katru gadu oktobrī aplūkot stāvokli
Eiropas Savienības reģionos, pilsētās, mazajās pašvaldībās un lauku apvidos. Ziņojumā
apkopoti dati un analīze no daudziem un dažādiem avotiem, tostarp jaunas un unikālas
atziņas, kas gūtas gan pašas Komitejas darbā,
gan sadarbībā ar partneriem.

