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Forord

Her ved offentliggørelsen af denne ottende samhørighedsrapport træder 
verden ind i sit tredje år med covid-19-pandemien. Vi i EU tilstræber et 
stærkt og afbalanceret opsving – og rent faktisk har den beslutsomme ind-
sats fra EU's side afbødet de værste virkninger, og vores økonomi har taget 
fart igen i et hurtigere tempo end forventet. Dog dækker de gennemsnitli-
ge data for EU ofte over betydelige regionale forskelle. Erfaringen viser, at 
kriser risikerer at åbne sprækker i vores fælles hus. Vil opsvinget efterlade 
nogle regioner på perronen? 

Rapportens foreløbige konklusioner afslører, at pandemien har sat vo-
res sundhedssystemer på prøve, udfordret vores økonomiske og sociale 
strukturer – og afdækket markante regionale forskelle imellem dem alle. 
Restriktionerne for den personlige bevægelsesfrihed og varernes frie be-
vægelighed har ført til en kraftig afmatning i nogle regioner. Lukningen af 
landegrænser har påvirket grænseregioner uforholdsmæssigt. Kort sagt er 
der opstået nye territoriale og sociale uligheder.  

Ud over virkningen af pandemien afdækker denne rapports omfattende 
analyse en lang række tendenser i den territoriale samhørighed i EU – nogle 
tendenser er positive, mens andre giver anledning til bekymring. De fleste 
af de mindre udviklede regioner er ved at komme sig, men mange over-
gangsregioner sakker agterud. Beskæftigelsen er højere end nogensinde før, 
men der er fortsat store regionale uligheder, ligesom der forekommer fat-
tigdomslommer, selv i velstående regioner. Niveauerne for videregående ud-
dannelser fortsætter med at stige, men det samme er tilfældet for innova-
tionskløften. Tilliden til EU har været stigende, men fortsætter med at være 
lav i visse regioner, især landområder. Kvaliteten af forvaltning har forbedret 
sig, mens retssikkerheden omvendt er forværret i nogle medlemsstater. 

EU's samhørighedspolitik har i flere årtier reduceret territoriale uligheder, 
øget den økonomiske vækst og forbedret livskvaliteten. Den har spillet en 
central rolle i forbedringen af social konvergens, der indgår i den europæ-
iske søjle for sociale rettigheder. De nye samhørighedspolitiske program-
mer for 2021-2027 vil fortsætte dette gode arbejde i tæt samspil med 
NextGenerationEU-pakkens finansielle styrke.

Men der står fortsat udfordringer tilbage, og de relevante politikker må til-
passe sig.– Verden forandrer sig i et hidtil uset tempo. Hvordan kan sam-
hørighedspolitikken understøtte den grønne og digitale omstilling? Hvordan 
kan den reagere på demografiske udfordringer? Hvordan kan det undgås, 
at der opstår nye uligheder, eller at de eksisterende uligheder forværres? 
Hvordan kan den tilføre innovation til alle regioner, fremme grænseover-
skridende samarbejde og styrke forbindelserne mellem byer og landområ-
der? Hvordan kan den bedre fremme den sociale integration og deltagelse 
i arbejdsmarkedet for kvinder, handicappede, unge. lavtuddannede arbejds-
tagere, migranter og etniske minoriteter, og mennesker der lever i dårligt 
stillede områder? 
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I et usikkert og udfordrende miljø bliver vi nødt til at spørge os selv, hvad der 
er de bedste værktøjer og strategier for fortsat at levere et mere konkurren-
cedygtigt, socialt sammenhængende, territorialt afbalanceret og fremtids-
sikret EU? Ikke blot inden for de næste få år, men inden for de nærmeste 
30 år. Hvordan kan samhørighedspolitikken fortsat leve op til sin rolle som 
den stærke drivkraft for Europas "konvergensmaskine"? Det er en nødvendig 
diskussion, og en diskussion, der skal være baseret på fakta: det omfattende 
indhold og analyse i denne rapport vil være med til at bære ved til denne 
debat.

Elisa Ferreira,  
Kommissær for samhørighed  
og reformer

Nicolas Schmit,  
Kommissær for beskæftigelse  
og sociale rettigheder
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Leksikon
Samhørighedspolitikken: Dækker alle de programmer, der støttes af følgende fonde: Den Europæiske Socialfond 

(ESF+), Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden 
(SF). Den benævnes også regionalpolitik.

Strukturfondene: Den Europæiske Socialfond (ESF+) og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling 
(EFRU).

Forkortelser
AI Kunstig intelligens
ANC Område med naturbetingede og andre specifikke begrænsninger
AROPE Områder, hvor befolkningen risikerer fattigdom eller social udstødelse
BCR Cost-benefit-forhold
BNI  Bruttonationalindkomsten
BNP Bruttonationalprodukt
BVT Bruttoværditilvækst
CAP Den fælles landbrugspolitik
CEAP Handlingsplan for cirkulær økonomi
Cedefop Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
CEF Connecting Europe-faciliteten
CLC CORINE Land Cover
CLLD Lokaludvikling styret af lokalsamfundet
COFOG  Formålsklassifikation for offentlig forvaltning og service
CRII Investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset
CRiT Kulregioner under omstilling
CV Koefficient af variation
EEN Enterprise Europe-netværket
EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
EGFL Den Europæiske Garantifond for Landbruget
EIBIS Den Europæiske Investeringsbanks investeringsundersøgelse
EIS Den europæiske resultattavle for innovation
ELFUL  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
EQI Europæisk indeks for forvaltningskvalitet
ERP Enterprise Resource Planning
ESD Beslutning om indsatsfordeling
ESF+ Den Europæiske Socialfond (den tidligere forkortelse var ESF)
ESIF De europæiske struktur- og investeringsfonde
ETS Emissionshandelsordning
EU-SILC EU-statistikker om indkomstforhold og levevilkår
EU-SPI EU's regionale indeks over sociale fremskridt
EU Den Europæiske Union
EUIPO Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
EUSSSM EU's strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet
FDI Udenlandske direkte investeringer
FemAI Female Achievement Index
FemDI Female Disadvantage Index
FUA Funktionelt byområde
GBER Den generelle gruppefritagelsesforordning
GD ECFIN Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender, Europa-Kommissionen
GD REGIO  Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik, Europa-Kommissionen
GHG Drivhusgas
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GVC Den globale værdikæde
HDEP High Decarbonising Employment Potential
IPCC Det Mellemstatslige Klimapanel
ISCED Den internationale standardklassifikation for skolevæsenet
ISCO Den internationale standardfagklassifikation
ITI Integrerede territoriale investeringer
JRC Det Fælles Forskningscenter, Europa-Kommissionen
JTF Fonden for Retfærdig Omstilling
JTM Mekanismen for retfærdig omstilling
LAI Local Autonomy Index
LAU Lokal administrativ enhed
LBM LUISA-grundkort
LFS (EU) Arbejdsstyrkeundersøgelse
LIFE L’Instrument Financier pour L’Environnement
MAD Middel absolut afvigelse
MFF Flerårig finansiel ramme
MNE Multinationale virksomheder
NECP National energi- og klimaplan
NEETS Ikke i beskæftigelse, under uddannelse eller erhvervsuddannelse
NMVOC  Andre flygtige organiske forbindelser end methan
NSI Nationalt statistisk kontor
NUTS Nomenklatur for Statistiske Regionale Enheder
OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OP Operationelt program
PISA (OECD) Programmet for international vurdering af studerende
PO Politisk mål
pp Procentpoint
PPS Købekraftstandarder
RAI Regional Authority Index
RCI Regional Competitiveness Index
RDEP Restricted Decarbonising Employment Potential
REACT Genopretningsbistand til samhørighed og til områder i Europa
RIS Den regionale resultattavle for innovation
RTDI Forskning, teknologisk udvikling og innovation
SDEP Slow Decarbonising Employment Potential
SDG Målene for bæredygtig udvikling
SF Samhørighedsfonden
STEM Videnskab, teknologi, ingeniørvæsen og matematik
TED  Tenders Electronic Daily
TEN-T Transeuropæiske transportnetværk
TFP Totalfaktorproduktivitet
TJTP Territorial plan for retfærdig omstilling
VEG-GAP Vegetation for Urban Green Air Quality Plans
VET Erhvervsrettet uddannelse
WGI Worldwide Governance Indicator
WJP World Justice Project
YEI Initiativ til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed
For at lette læsningen henvises der konsekvent til fondene med deres aktuelt anvendte navne, selvom nogle 
af disse fonde har skiftet navn over tid. 
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Medlemsstater og deres forkortelse
BE Belgien
BG Bulgarien
CZ Tjekkiet
DK Danmark
DE Tyskland
EE Estland
IE Irland
EL Grækenland
ES Spanien
FR Frankrig
HR Kroatien
IT Italien
CY Cypern
LV Letland
LT Litauen
LU Luxembourg
HU Ungarn
MT Malta
NL Nederlandene
AT Østrig
PL Polen
PT Portugal
RO Rumænien
SI Slovenien
SK Slovakiet
FI Finland
SE Sverige

Geografiske grupperinger
Grupperinger af medlemsstater
Efter geografisk område
Østlige medlemsstater: BG, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, PL, RO, SI, SK
Sydlige medlemsstater: EL, ES, IT, CY, MT, PT
Nordvestlige medlemsstater: BE, DK, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE
Efter udviklingsniveau
Mindre udviklede medlemsstater: BG, EL, HR, LV, LT HU, PL, RO (BNI pr. indbygger under 75 % af 
EU-27-gennemsnittet i 2015-2017).
Moderat udviklede medlemsstater: CZ, EE, CY, MT, PT, SI, SK (BNI pr. indbygger mellem 75 % og 90 % af 
 EU-27-gennemsnittet i 2015-2017).
Højt udviklede medlemsstater: BE, DK, DE, IE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, FI, SE (BNI pr. indbygger mellem mindst 
90 % af EU-27-gennemsnittet i 2015-2017).
Mindre udviklede og moderat udviklede medlemsstater er medlemsstater, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden 2021-2027.

Typer NUTS 2-regioner
Samhørighedspolitikken i perioden 2021 2027 anvender tre kategorier af regioner baseret på BNP pr. indbyg-
ger for årene 2015, 2016 og 2017 (se kort).
Mindre udviklede regioner: BNP pr. indbygger (KKS) under 75 % af EU- 27-gennemsnittet. 
Overgangsregioner: BNP pr. indbygger (KKS) mellem 75 % og 100 % af EU- 27-gennemsnittet.
Mere udviklede regioner: BNP pr. indbygger (KKS) over 100 % af EU- 27-gennemsnittet. 



Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

x

0

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

500 km

BNP pr. indbygger: gennemsnit 2015-2016-2017.

Kategori af regioner for samhørighedspolitik (ERFU og ESF+), 2021-2027

Mindre udviklede regioner (BNP pr. indbygger (KKS) under 75 % af EU-27-gennemsnittet)

Overgangsregioner (BNP pr. indbygger (KKS) mellem 75 % og 100 % af EU-27-gennemsnittet)

Mere udviklede regioner (BNP pr. indbygger (KKS) over 100 % af EU-27-gennemsnittet)

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Leksikon

xi

Typer regioner og områder
Storbyområder
Dette er en klassifikation af regioner på NUTS 3-niveau oprettet som territorial typologi i TERCET-forordningen. 
Denne klassifikation blev udviklet i samarbejde med OECD. Den består af NUTS 3-tilnærmelse af alle funk-
tionelle byområder med over 250 000 indbyggere. Der identificeres to typer af store byområder: hovedstad 
og andre. De store hovedstadsregioner omfatter landets hovedstad. En detaljeret metodologi er indeholdt i 
Eurostats metodehåndbog om territoriale typologier (2018-udgave).

Fortrinsvis by, intermediære, fortrinsvis landdistriktsregioner
Dette er en klassifikation af regioner på NUTS 3-niveau oprettet som territorial typologi i TERCET-forordningen. 
En detaljeret metodologi er indeholdt i Eurostats metodehåndbog om territoriale typologier (2018-udgave).

Grænseområder
Grænseområder som defineret til analyseformål er områder på mindst 25 km bredde langs landegrænser 
i EU, langs landegrænser med EFTA-lande, og i Irland langs grænsen med Nordirland.

Regioner i den yderste periferi
EU's regioner i den yderste periferi er Canarias (Spanien), Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Mayotte 
og Saint-Martin (Frankrig), Açores og Madeira (Portugal). I relation til NUTS-klassifikationen er  Saint-Martin en 
del af NUTS 2-regionen Guadeloupe.

Urbaniseringsgrad
Større byer: lokale administrative enheder med mere end 50 % af befolkningen i et bycenter.
Mindre byer og forstæder: lokale administrative enheder med mere end 50 % af befolkningen i byklynger, 
men mindre end 50 %, der bor i et bycenter. 
Landområde: lokale administrative enheder med mere end 50 % af befolkningen i kvadratceller i landdistrikter.
Klassifikationen af urbaniseringsgraden er baseret på en typologi af 1 km² kvadratceller. På  kvadratcelleniveau 
er der blevet defineret en mere detaljeret typologi, der sondrer mellem seks klasser:

• Større byer 
• Mindre byer
• Forstæder
• Landsbyer
• Spredte landdistrikter
• For det meste ubeboede områder.

For yderligere information henvises til: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

Større byer, pendlingzoner og funktionelle byområder
Større byer: samme definition som ovenfor.
Pendlingzoner: sammenhængende lokale administrative enheder, hvor mindst 15 % af den erhvervsaktive 
befolkning pendler til en by.
Funktionelle byområder: byen plus dens pendlingzone.
For yderligere information henvises til: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499


Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

xii



xiii

Højdepunkter

1. Introduktion

I den ottende samhørighedsrapport redegøres der for de vigtigste ændringer 
i de territoriale forskelle i løbet af det seneste årti og for, hvordan politikkerne 
har påvirket disse forskelle. Heri fremhæves potentialet i den grønne og den 
digitale omstilling som nye drivkræfter for vækst i EU, men det gøres samtidig 
gældende, at der uden passende politiske tiltag kan opstå nye økonomiske, 
sociale og territoriale forskelle. Endelig sættes der gang i overvejelser om, 
hvordan samhørighedspolitikken bør udvikle sig for at imødegå disse udfor-
dringer, og navnlig hvordan det kan sikres, at stedbaserede, flerniveau- og 
partnerskabsstyrede tilgange fortsat forbedrer samhørigheden, samtidig med 
at man baserer sig på synergier og integrering af samhørighedsmål i andre 
politikker og instrumenter. 

2. Samhørigheden i Den Europæiske Union 
er blevet bedre, men der er fortsat mangler

I samhørighedsrapporten vurderes den langsigtede udvikling i de regionale 
forskelle, men de dramatiske kortsigtede virkninger af covid-19-pandemien 
behandles også kort. Dette har haft en asymmetrisk indvirkning på EU’s regi-
oner, hvilket afspejler forskellige regionale kapaciteter i sundhedssystemerne, 
restriktioner og økonomiske strukturer. Covid-19 har allerede øget dødelighe-
den i EU med 13 % (kapitel 1), men indtil videre er virkningen større i mindre 
udviklede regioner, hvor dødeligheden er steget med 17 %1. Pandemien førte 
til den største recession siden 1945 og har især ramt sektorer, der er afhæn-
gige af personlige kontakter, såsom turisme, og har ændret vores job, skoler 
og sociale kontaktmønstre, samtidig med at rejserestriktionerne har haft en 
uforholdsmæssig stor indvirkning på grænseområderne.

Konvergensen har været drevet af høj vækst i mindre udviklede regioner, 
men deres fordele i form af lave omkostninger og afkastet af infrastruk-
turinvesteringer kan blive mindsket med tiden.

Siden 2001 har der i de mindre udviklede regioner i det østlige EU været en 
udvikling i retning af at indhente resten af EU, hvilket har ført til en betydelig 
reduktion af forskellen i BNP pr. indbygger (kort 1). Deres høje vækstrater er 
blevet fremmet af strukturelle ændringer, navnlig en udvikling i beskæftigelsen 
væk fra landbruget og over mod sektorer med højere værditilvækst. Nogle af 
disse regioner har været afhængige af infrastrukturinvesteringer og lave om-
kostninger for at fremme væksten. Imidlertid vil afkastet af infrastrukturinve-
steringerne falde, og fordelene i form af lave omkostninger vil blive mindsket, 
hvis reallønnen stiger hurtigere end produktiviteten, navnlig i de konkurrenceud-
satte sektorer. For at undgå en udviklingsfælde i fremtiden vil mindre udviklede 
regioner skulle fremme uddannelse og  erhvervsuddannelse, øge investeringer-
ne i forskning og innovation og forbedre kvaliteten af deres institutioner. 

1 Mindre udviklede regioner har et BNP på under 75 % af EU-gennemsnittet, overgangsregioner et BNP 
på mellem 75 % og 100 % og mere udviklede regioner et BNP på over 100 %.



Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

xiv

0

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

500 km

Kort 1 Vækst i BNP pr. indbygger, 2001-2019
Gennemsnitlig procentvis ændring i forhold til det foregående år

EU-27 = 1,21
Kilde: GD REGIO baseret på JRC- og Eurostatdata.

< 0 

0 – 0,50

0,50 – 0,75

0,75 – 1

1 – 1,21

1,21 – 1,50

1,50 – 2

2 – 3

3 – 4

> 4

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Højdepunkter

xv

Flere mellemindkomstregioner og mindre udviklede regioner, navnlig i det 
sydlige EU, har lidt under økonomisk stagnation eller tilbagegang (kort 1), 
hvilket tyder på, at de befinder sig i en udviklingsfælde2 (kort 2). Mange blev 
ramt af den økonomiske og finansielle krise i 2008 og har siden kæmpet for 
at komme på fode igen. Langsigtet vækst vil kræve reformer af den offentlige 
sektor, en opkvalificeret arbejdsstyrke og en stærkere innovationskapacitet. 

Hovedstadsregionerne klarer sig bedre end andre regioner. Mellem 2001 
og 2019 voksede det reale BNP pr. indbygger i storbyregionerne hurtigere end 
i andre EU-regioner (kapitel 2). I det sydlige og østlige EU havde både ho-
vedstads- og andre storbyregioner højere vækst i BNP og beskæftigelsen pr. 
indbygger, hvilket førte til en stigende koncentration af økonomisk aktivitet og 
beskæftigelse i disse regioner. I det nordvestlige EU voksede storbyregionerne 
og andre regioner imidlertid med samme hastighed, mens kun hovedstadsre-
gionerne voksede lidt hurtigere. 

Der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til at forbedre beskæf-
tigelsen og den sociale inklusion3, men der er stadig store strukturelle 
udfordringer.

Beskæftigelsen er vokset, men de regionale forskelle er fortsat større end 
før 2008 (kapitel 5). Den økonomiske krise i 2008 førte til en betydelig stig-
ning i de regionale forskelle både med hensyn til beskæftigelse og arbejdsløs-
hed. På EU-plan er beskæftigelsesfrekvensen fuldt på højde med niveauet fra 
før krisen og nåede sit højeste niveau i 2019 med 73 % af de 20-64-årige. 
De regionale forskelle er blevet mindre siden 2008, men er fortsat større end 
før den økonomiske krise. Beskæftigelsesfrekvensen i de mindre udviklede 
regioner ligger fortsat langt under beskæftigelsesfrekvensen i de mere udvik-
lede regioner (kort 3). 

En mindskelse af de regionale forskelle i beskæftigelsen kræver øget 
vækst i beskæftigelsen og en mindskelse af den kønsbestemte forskel. 
I de mindre udviklede regioner er den kønsbestemte forskel i beskæftigelses-
frekvensen næsten dobbelt så stor som i de mere udviklede regioner (17 mod 
9 procentpoint). Generelt er der større sandsynlighed for, at kvinder i mindre 
udviklede regioner vil blive dårligere stillet end mænd i samme region, og der 
er mindre sandsynlighed for, at de opnår et højt præstationsniveau sammen-
lignet med kvinder i andre regioner. 

Antallet af personer, der er truet af fattigdom og social udstødelse, er 
faldet med 17 millioner mellem 2012 og 2019, hovedsagelig på grund af 
faldet i antallet af personer, der lider alvorlige materielle afsavn i de østlige 
medlemsstater. For at nå EU’s 2030-mål om at nedbringe antallet af perso-
ner, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, med mindst 15 millioner, 
er det nødvendigt at fastholde den nuværende fattigdomsreduktionsrate i lø-
bet af det næste årti. Pandemien øgede imidlertid antallet af personer, der var 
truet af fattigdom og social udstødelse, med 5 millioner i 2020. 

2 En region anses for at være fanget, hvis dens vækst er aftaget og er lavere end væksten i EU og/eller 
på nationalt plan. Kort 2 viser de regioner, der overvejende eller ofte var fanget i perioden 2000-2019. 
Regioner med gråt var for det meste ikke fanget. 

3 Se den regionale dimension af den sociale resultattavle 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region
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REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Højdepunkter

xvii

66 – 70

70 – 74

74 – 78

78 – 82

>= 82

% af befolkningen i alderen 20 – 64

0 500 km

< 66

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

Kort 3 Beskæstigelsesfrekvens (20 – 64), 2020

EU-27 = 72,5
Målet for beskæstigelsesfrekvensen er 78 % i 2030.
Kilde: Eurostat (lfsd_r_lfe2emprt).

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe
Martinique

Canarias



Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

xviii

Forskellene på sundhedsområdet er blevet mindre. Den forventede leve-
tid er i det seneste årti steget hurtigere i de mindre udviklede regioner end 
i andre regioner. Ikke desto mindre er den forventede levetid i mange østlige 
regioner stadig lav sammenlignet med EU-gennemsnittet (kort 4). Pandemien 
reducerede den forventede levetid i 2020 i næsten alle medlemsstater, men 
dette er sandsynligvis midlertidigt (kapitel 1). Pandemien viste også de regio-
nale forskelle i sundhedssystemernes kapacitet. 

Samhørighedspolitikken har bidraget 
til at mindske forskellene.

Økonomisk modellering viser, at BNP pr. indbygger i 2023 vil være 2,6 % 
højere i de mindre udviklede regioner som følge af støtte fra samhørig-
hedspolitikken i 2014-2020. Denne model viser også, at forskellen mellem 
BNP pr. indbygger i regioner, der repræsenterer de øverste og nederste deciler, 
vil falde med 3,5 % (kapitel 9). 

Efter nedgangen i de nationale offentlige investeringer som følge af den 
økonomiske og finansielle krise blev samhørighedspolitikken en vigtige-
re kilde til støtte til investeringer (kapitel 8). I samhørighedslandene steg 
samhørighedsstøtten fra 34 % til 52 % af de samlede offentlige investe-
ringer fra programmeringsperioden 2007-2013 til programmeringsperioden 
2014-2020 (figur 1). Uden samhørighedspolitikken ville nedgangen i de of-
fentlige investeringer have været endnu større i disse lande. 

Samhørighedspolitikken reagerede hurtigt på covid-19-krisen ved at mobi-
lisere yderligere midler, gøre udgifterne til kriserespons støtteberettigede 
og tillade højere medfinansieringssatser. Dette hjalp medlemsstaterne og 
regionerne med at reagere på krisen. Samhørighedspolitikken bør imidlertid 
nu vende tilbage til dens hovedopgave, som er at mindske regionale forskelle 
og fremme langsigtet regional udvikling. 
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Figur 1 ERFU og Samhørighedsfonden tildelinger vedrørende offentlige investeringer 
for perioden 2007-2013 og 2014-2020 

Kilde: Eurostat [gov_10a_main] og https://cohesiondata.ec.europa.eu
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Kort 4 Forventet levetid, 2019
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3. Drivkræfterne bag regional vækst har 
tendens til at styrke samhørigheden

Investeringer i infrastruktur, færdigheder, innovation og forvaltning har fort-
sat været drivkraften bag konvergens i de seneste år. Der er dog stadig mang-
ler, og mange drivkræfter for vækst er fortsat koncentreret i mere udviklede 
regioner og byområder. Nyere forskning viser, at effektiviteten af disse inve-
steringer afhænger af et passende regionsspecifikt investeringsmiks og gode 
institutionelle og makroøkonomiske rammer. 

I programmeringsperioden 2014-2020 støttede næsten halvdelen af de sam-
hørighedspolitiske investeringer infrastruktur, hovedsagelig på grund af beho-
vene i det østlige EU. Dette har bidraget til at mindske forskellen i resultater 
inden for vejtransport i det østlige EU og til helt at fjerne den i det sydlige 
og østlige EU (kapitel 4). Disse investeringer har også forbedret resultaterne 
inden for jernbanetransport i det sydlige og østlige EU. Der er dog stadig be-
hov for flere investeringer i det østlige EU, navnlig for at støtte overgangen til 
en kulstofneutral økonomi. 

Basal bredbåndsadgang er næsten almindeligt udbredt i EU, men højha-
stighedsforbindelser er kun tilgængelige for to ud af tre indbyggere i byer-
ne og en ud af seks indbyggere i landdistrikterne (kapitel 4). Investeringer i 
transport- og IT-infrastruktur alene fører ikke automatisk til højere vækstra-
ter. De skal ledsages af politikker, der skaber et gunstigt miljø for virksomhe-
dernes vækst og hjælper arbejdstagerne med at få adgang til nye beskæfti-
gelsesmuligheder i alle regioner. 

Tilstrækkelige investeringer i miljøbeskyttelse, ren energi og levering af tilknyt-
tede tjenester er afgørende for at sikre langsigtet bæredygtighed, konkurren-
ceevne og livskvalitet. Luft- og vandforureningen er blevet reduceret, men 
er stadig for høj i mange mindre udviklede regioner. Luftforurening forår-
saget af fine partikler er høj i mange østlige regioner. Inden for EU anslås det, 
at det fører til 400 000 for tidlige dødsfald om året. Ozonkoncentrationerne 
er fortsat for høje i mange sydlige regioner. Spildevandsrensningen er blevet 
forbedret i hele EU, men der er stadig behov for flere investeringer i mange 
mindre udviklede regioner og overgangsregioner for at beskytte og forbedre 
vandkvaliteten (kapitel 3). 

Forbedringen af færdigheder er ujævnt fordelt og koncentreret i mere 
udviklede regioner, navnlig hovedstadsregioner. Mindre udviklede regioner 
halter langt bagefter omstillingen, og mere udviklede regioner halter bag-
efter med hensyn til videregående uddannelse, livslang læring og digitale 
færdigheder. Til trods for forbedringer på EU-plan er der stadig store for-
skelle mellem regionerne. Når mange arbejdstagere ikke har en uddannel-
se på sekundærtrinnet, bliver det vanskeligere at lukke produktivitetsgabet. 
Uddannelsesniveauet og færdighederne viser også en stor kløft mellem by 
og land. Der er større sandsynlighed for, at indbyggere i byerne har en uni-
versitetsgrad, deltager i uddannelse og har gode digitale færdigheder end 
indbyggere i landdistrikterne.
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Iværksætteri er afgørende for vækst, men er generelt koncentreret i større 
byer. Nye virksomheder er særlig vigtige med hensyn til at sprede de økono-
miske aktiviteter og skabe job i lavvækstregioner. I henstillingen om en effek-
tiv og aktiv støtte til beskæftigelse efter covid-19-krisen (EASE)4 fremhæves 
det, hvordan opkvalificering, omskoling og iværksætterstøtte kan fremme in-
klusiv jobskifte under hensyntagen til den regionale situation. 

Innovation er den afgørende faktor for langsigtet regional økonomisk vækst, 
men den regionale innovationskløft i Europa er vokset. Selvom visse med-
lemsstater har gjort betydelige fremskridt med at indhente efterslæbet, halter 
mange regioner, herunder i mere udviklede medlemsstater, bagefter (figur 2). 
Dette skyldes ikke blot manglende investeringer i FoU, men også svagheder 
i regionale innovationsøkosystemer. Bedre udbredelse af innovation på natio-
nalt og regionalt plan kan hjælpe mindre udviklede regioner og overgangsre-
gioner med at indhente efterslæbet. Intelligente specialiseringsstrategier, som 
blev indført i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020, kan bidrage til 
at fjerne denne kløft, men de skal fokusere mere på det regionale potentiale.

Denne innovationskløft forværres af svag innovation og begrænsede af-
smittende virkninger på de menneskelige ressourcer fra internationale 
handelsforbindelser og værdikæder i mange mindre udviklede regioner 
og overgangsregioner. Selvom der ofte er tale om direkte udenlandske in-
vesteringer (FDI) og eksport af betydeligt omfang, får mange regioner ikke 
de fordele, som lokale virksomheder og arbejdstagere nyder godt af. Ringe 
anvendelse af digitale teknologier, ledelsespraksis og industri 4.0-teknologier 
i erhvervslivet og den offentlige sektor betyder, at mange regioner er uforbe-
redte på at udnytte nye muligheder og er sårbare over for potentiel tilbage-
flytning, efterhånden som værdikæderne udvikler sig.

4 Kommissionens henstilling om en effektiv og aktiv støtte til beskæftigelse efter covid-19-krisen 
(EASE) – C(2021) 1372 af 4.3.2021.
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Forvaltningen i EU er generelt blevet bedre, men der er stadig mangler 
mellem og inden for medlemsstaterne (kort 55) (kapitel 7). Bedre institutio-
ner kan bidrage til mere effektive investeringer, højere innovationsniveauer og 
iværksætteri, som er afgørende for langsigtet økonomisk vækst. Alle medlems-
stater har forbedret deres erhvervsklima, men der er stadig betydelige forskelle. 
Retssystemets effektivitet varierer også fra medlemsstat til medlemsstat, og i 
nogle få medlemsstater er retsstatsprincippet blevet forringet med tiden. 

De subnationale myndigheders rolle og kapacitet i den økonomiske ud-
vikling er fortsat forskellige, selvom de foretager de fleste offentlige in-
vesteringer, navnlig i forbindelse med energiomstillingen og tilpasningen til 
klimaændringer (kapitel 8). Stedbaserede politikker er særlig vigtige i lande 
med betydelige interne økonomiske forskelle. Den lokale og regionale auto-
nomi er vokset langsomt i samhørighedslandene i de seneste årtier, men er 
stadig lavere end i resten af EU. Eftersom forvaltningen af programmerne 
under samhørighedspolitikken er en udfordring for regioner med ringe auto-
nomi og mindre erfaring med at gennemføre offentlige investeringer, har 
samhørighedspolitikken bidraget til at styrke den administrative kapacitet og 
gennemførelsen af regionale udviklingsstrategier, navnlig gennem territoriale 
instrumenter og samarbejde inden for funktionelle områder. 

4. Nye vækstmuligheder, men risiko for nye forskelle

I løbet af de næste 30 år vil EU’s vækst blive drevet af den grønne og den 
digitale omstilling. Disse vil skabe nye muligheder, men kræve betydelige 
strukturelle ændringer, som sandsynligvis vil skabe nye regionale forskelle. 
Hvis man ignorerer den demografiske omstilling, kan den undergrave både 
samhørighed og vækst. Den måde, hvorpå disse omstillinger tackles, vil være 
afgørende for, om alle regioner og borgere, uanset hvor de bor, vil kunne drage 
fordel af dem. Uden en klar territorial vision for, hvordan disse processer skal 
tackles, og en ambitiøs gennemførelse af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, vil et stigende antal mennesker måske føle, at deres stemme ikke 
bliver hørt, og at virkningerne for deres lokalsamfund ikke tages i betragtning, 
hvilket kan give næring til utilfredshed med demokratiet. For at forberede 
Europa på at håndtere disse udfordringer er det vigtigt at fremme jobskifte 
i retning af grønne og digitale sektorer og afhjælpe den dermed forbundne 
mangel på kvalifikationer, sådan som det foreslås i EASE-henstillingen.

Den grønne omstilling og navnlig målene om en kulstofneutral og cirkulær 
økonomi vil ændre vores økonomier. Den vil øge beskæftigelsen i sektorer 
som vedvarende energi, genanvendelse, design, renovering og økosystem-
tjenester, men kan have negative konsekvenser for sektorer, der er nødt til at 
reducere deres emissioner, og de regioner, hvor de er beliggende (kort 6 og 7). 
Naturkapitalen i landdistrikterne kan øge beskæftigelsen inden for forvaltning 
af økosystemtjenester og vedvarende energi. De sociale virkninger af EU’s 
mål om at være klimaneutral inden 2050 vil således variere fra region til re-
gion og kan være højere i lande med stor fattigdom. Dette vil kræve støtte fra 
politiske instrumenter som f.eks. Fonden for Retfærdig Omstilling. 

5 Indekset er baseret på en regional undersøgelse, der måler kvaliteten af det lokale politi, uddannelse 
og sundhedspleje samt korruption, nepotisme og forskelsbehandling i forbindelse med leveringen af 
disse tjenester.
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Kort 6 Ændring i samlede CO₂-emissioner fra fossile brændstoffer, 1990-2018
%

< -30

-30 – -20

-20 – -10

-10 – 0

0 – 10 

10 – 20

20 – 30

> 30

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe
Martinique

Canarias

0

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

500 km

Kilde: Crippa et al. (2019).

Kort 7 CO₂-emissioner fra fossile brændstoffer pr. indbygger, 2018
tCO₂-ækvivalent pr. indbygger

<= 4,5

4,5 – 6,0

6,0 – 8,0

8,0 – 10,0

10,0 – 15,0

> 15,0

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe
Martinique

Canarias



Højdepunkter

xxv

Den digitale omstilling skrider frem med forskellig hastighed i hele 
Europa. Fuldførelsen heraf vil kræve en udvidelse af adgangen til højha-
stighedsinternet, fremme af digitale færdigheder og investering i IT-udstyr. 
Dette vil være til gavn for landdistrikterne, fordi deres internetforbindelser 
ofte er  langsomme og deres digitale færdigheder ligger under gennemsnit-
tet. Hurtigere internetadgang vil give flere mennesker mulighed for at arbej-
de hjemmefra, forbedre adgangen til onlinetjenester, herunder uddannelse, 
sundhed og e-handel, og kan tilskynde flere tjenester til at flytte ud af større 
bycentre. Mindre udviklede medlemsstater vil drage større fordel af denne 
overgang, da deres virksomheder halter bagefter i deres brug af digitale tek-
nologier, e-handel og e-business-praksis. 

Demografiske ændringer, navnlig aldring, vil berøre alle regioner, men først 
og fremmest landdistrikterne. I løbet af det næste årti forventes den andel af 
befolkningen, der er 65 år og derover, at vokse med mere end 25 % i en ud af 
fem regioner. Befolkningen i den erhvervsaktive alder forventes at falde med 
mere end 10 % i en ud af fire regioner. Den andel af befolkningen, der er under 
20 år, forventes at falde med mere end 10 % i en ud af tre regioner. Samlet set 
forventes den andel af befolkningen, der bor i en region i tilbagegang, at stige 
fra 34 % til 51 % mellem 2020 og 2040 (kapitel 6). Landdistrikterne er særlig 
berørt, da de allerede er i tilbagegang (tabel 1). Disse tendenser kan påvirke 
vækstpotentialet, kompetenceudviklingen og adgangen til tjenesteydelser.

I de senere år har nogle steder i Europa oplevet stagnerende eller faldende 
økonomiske muligheder, social mobilitet og livskvalitet. Denne langsigtede 
økonomiske tilbagegang har givet anledning til voksende utilfredshed blandt 
borgerne. Eurobarometer-undersøgelser viser, at beboere i landdistrikterne er 

By Hovedstad-storby

Mellemstor Anden storby

Landdistrikt Ikke storby

By Hovedstad-storby

Mellemstor Anden storby

Landdistrikt Ikke storby

By Hovedstad-storby

Mellemstor Anden storby

Landdistrikt Ikke storby

By Hovedstad-storby

Mellemstor Anden storby

Landdistrikt Ikke storby

Kilde: Eurostat [demo_r_gind], GD REGIO-beregninger.
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Gennemsnitlig 
årlig ændring pr. 
1 000 indbyggere
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Netto-
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Nordvestlige EU

Sydlige EU

Østlige EU

Nordvestlige EU

Sydlige EU

Østlige EU

72-UE 72-UE

2,5 4,1 6,6 5,1 3,3 8,4

0,1 3,8 3,9 0,5 4,5 5,0

-1,3 2,5 1,2 -0,8 2,7 1,8

0,0 2,5 2,6 1,0 2,7 3,7

-1,7 1,9 0,2 -0,5 2,5 2,0

-4,7 1,0 -3,7 -2,5 1,5 -1,0

-0,5 2,7 2,2 -0,3 4,7 4,5

-1,9 -0,4 -2,3 -1,0 0,2 -0,7

-1,9 -2,3 -4,2 -2,4 -2,3 -4,7

1,2 3,3 4,5 2,7 3,5 6,2

-0,9 2,1 1,2 0,0 3,2 3,2

-2,0 0,4 -1,6 -1,8 0,8 -1,0

Tabel 1 Naturlig befolkningsændring, nettomigration og samlet befolkningsændring fordelt  
på by- og landdistrikter og storbyregioner årene 2010-2020
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mere tilbøjelige til at tro, at deres stemme ikke tæller, og til at nære mistro 
til EU. Borgerne har imidlertid større tillid til regionale og lokale myndigheder 
end til nationale myndigheder eller myndigheder på EU-plan. For at løse disse 
problemer bør den grønne og den digitale omstilling være fair og retfærdig, 
forvaltes på en inklusiv måde og udvikles i partnerskab med regionale og 
lokale myndigheder. 

5. Udfordringer for samhørighedspolitikken

I rapporten om strategisk fremsyn6 fremhæves klima og andre miljømæssige 
udfordringer, digital hyperkonnektivitet og teknologiske forandringer, pres på 
demokratiet, ændringer i verdensordenen og demografiske ændringer som 
vigtige tendenser. Samhørighedspolitikken har over de seneste to årtier re-
duceret økonomiske, sociale og territoriale forskelle. Men den store grønne, 
digitale og demografiske omstilling kan skabe nye forskelle, øge kravene til 
nationale og lokale myndigheder, give næring til folkelig utilfredshed og sætte 
vores demokratier under pres. Disse udfordringer vil også berøre andre udvik-
lede lande. Udveksling af de erfaringer, der er gjort med relevante politikker, 
med andre interesserede lande kunne berige vores politiske debat yderligere. 

Hvordan kan samhørighedspolitikken sammen med andre EU-politikker tack-
le disse nye udfordringer? Europas borgere skal have tillid til deres fremtid, 
uanset hvor de bor. Samhørighedspolitikken kan forsikre europæerne på tre 
måder: for det første ved at give dem et positivt økonomisk perspektiv for de-
res region, for det andet ved at tage hånd om deres bekymringer vedrørende 
deres livskvalitet, beskæftigelsesmuligheder og sociale inklusion, og for det 
tredje ved at sikre, at omkostningerne og fordelene ved at tage nye udfor-
dringer op fordeles retfærdigt. Dette kan gøres ved at finde frem til de bedste 
løsninger på disse nye årsager til forskelle, styrke regionernes rolle og tage 
højde for de territoriale virkninger af EU’s horisontale politikker. I overens-
stemmelse med målet om opadgående social konvergens i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder bør der indledes en bred politisk debat om disse 
emner for at bidrage til udviklingen af politikken efter 2027.

Håndtering af nye årsager til forskelle gennem:

 • Sikring af en retfærdig omstilling. Overgangen til en klimaneutral, cirku-
lær økonomi, der beskytter vores miljø, genopretter naturen og mindsker 
forureningen, vil skabe mange fordele, men omkostningerne bør forde-
les retfærdigt. Mekanismen for retfærdig omstilling kunne udvides til at 
omfatte de sociale omkostninger ved modvirkning af og tilpasning til kli-
maændringer og de øvrige miljømæssige udfordringer, herunder gennem 
bedre foregribelse af strukturelle ændringer, bekæmpelse af fattigdom, 
investering i færdigheder og tæt samarbejde med arbejdsmarkedets par-
ter og civilsamfundets aktører på alle territoriale niveauer.

 • Styrkelse af modstandsdygtigheden og beredskabet over for asym-
metriske chok. Pandemien understreger behovet for, at samhørighedspo-
litikken kan reagere på uventede chok, navnlig i relation til globaliseringen 

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_da 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_da
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og den teknologiske udvikling. Regioner, der er stærkt afhængige af nogle 
få snævre handels-, fremstillings- og servicesektorer, er særligt sårbare. 
Diversificering af den økonomiske aktivitet, navnlig i forbindelse med den 
digitale omstilling, kombineret med stedbaserede politikker såsom intelli-
gente specialiseringsstrategier, kan hjælpe regionerne med at blive mere 
produktive og mindre sårbare over for chok.

 • Forbedring af regionernes evne til at reagere på demografiske for-
andringer. Virksomhederne vil være nødt til at tilpasse sig en faldende 
arbejdsstyrke ved at rekruttere flere fra grupper med lavere beskæfti-
gelsesfrekvens såsom unge, kvinder og migranter fra ikke-EU-lande og 
ved at investere mere i innovation, arbejdsbesparende foranstaltninger 
og forbedrede teknologier samt i voksenuddannelse, navnlig for ældre og 
lavtuddannede arbejdstagere, hvilket vil bidrage til at nå målene fra top-
mødet i Porto7. Skoler på primær- og sekundærtrinnet vil skulle tilpasse 
sig det lavere antal elever, mens andre offentlige tjenester og sundheds-
sektoren vil skulle betjene et stigende antal ældre indbyggere. 

 • Håndtering af presset på demokratiet og dets værdier. Territoriale in-
strumenter til inddragelse af lokale aktører i storbyer, byer, landdistrikter, 
kystområder og på øer og partnerskabsprincippet i samhørighedspolitik-
ken kan bidrage til at imødegå presset på demokratiet ved at øge ejer-
skabet til EU’s politikker. Territorialt samarbejde skaber nye grupper med 
fælles interesser og støtter synlig levering af offentlige goder på forskel-
lige territoriale niveauer.

Styrkelse af regionernes rolle i opbygningen 
af Europas fremtid gennem:

 • Skabelse af nye økonomiske perspektiver for mindre udviklede regi-
oner og randområder. Mindre udviklede regioner og randområder kan 
få brug for et nyt udviklingsparadigme. Dette bør tage hensyn til nye 
 muligheder, internationale forbindelser, den territoriale fordeling af speci-
fikke behov og midler og leveringen af offentlige goder såsom strategiske 
ressourcer, biodiversitet, vedvarende energikilder og faciliteter. 

 • Integrering af innovation i alle regioner. Håndtering af svagheder i ud-
bredelsen og udviklingen af nye idéer og teknologier og tilskyndelse til 
bredt funderet innovation vil sikre, at alle regioner kan drage fordel af en 
stadig mere vidensintensiv økonomi.

 • Styrkelse af grænseoverskridende og interregionalt samarbejde. 
Pandemien understregede vanskelighederne ved at skulle krydse en na-
tional grænse i forbindelse med arbejde, uddannelse, sundhedspleje og 
andre tjenester. Vej- og jernbanetransport klarer sig dårligere i grænsere-
gioner. Hvis disse spørgsmål skal løses, kræver det en bedre forvaltning 
af funktionelle grænseområder, en stærkere koordinering af tjenester, in-
frastruktur og investeringer og udveksling af erfaringer, som understøttes 
af paneuropæisk forskning.

7 Inklusive det mål, at mindst 60 % af voksenbefolkningen følger et uddannelsesforløb hvert år.  
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf 

https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
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 • Styrkelse af forbindelserne mellem by og land og mindre byers rolle 
med hensyn til at støtte landdistrikterne. Storbyer og storbyregioner 
er ofte drivkraften bag den økonomiske udvikling. Visse mindre byer og 
landsbyer sikrer adgang til en bred vifte af offentlige og private tjenester. 
Deres rolle som regionale centre betyder, at de fungerer som et anker for 
regionen som helhed. En styrkelse af deres rolle kan fremme den økono-
miske udvikling og forbedre livskvaliteten. Selvom byområder har særlige 
udfordringer, kan en yderligere styrkelse af forbindelserne inden for funk-
tionelle områder gavne både by- og landbobefolkningen. Den langsigtede 
vision for landdistrikterne8 udgør en ramme for tacklingen af de udfordrin-
ger, som landdistrikterne står over for. 

 • Håndtering af behovene i de områder, der er sakket agterud. Nogle 
regioner står over for eftervirkningerne af strukturelle ændringer, der 
har begrænset de traditionelle kilder til beskæftigelse, hvilket har ført til 
manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte færdig-
heder og miljøforringelse og skabt udviklingsfælder. Sådanne områder 
befinder sig ofte i middelindkomstlande eller -regioner. De har behov for 
målrettede politikker med henblik på at integrere disse samfund i den 
bredere regionale og nationale økonomi i overensstemmelse med princip-
perne i den europæiske søjle for sociale rettigheder. 

Udvikling af værktøjer til at skabe 
samhørighed frem mod 2050 gennem:

 • Forøgelse af stedbaserede politikkers effektivitet. Behovet for at sup-
plere landsdækkende strukturpolitikker med stedbaserede politikker aner-
kendes i stigende grad. Intelligent specialisering viser, hvordan man kan 
bygge videre på lokale aktiver for at styrke konkurrenceevnen og innova-
tionsøkosystemet. Lokalt målrettede territoriale planer for retfærdig om-
stilling kanaliserer EU-støtte til de virksomheder, arbejdstagere og lokal-
samfund, der er mest berørt af klimadrevne strukturelle ændringer. Denne 
tilgang bør styrkes for andre centrale politiske mål under samhørigheds-
politikken, navnlig for den grønne og den digitale omstilling. Desuden bør 
den integrerede tilgang til territorial udvikling og det særlige politiske mål 
om ”et Europa tættere på borgerne” udnyttes fuldt ud.

 • Yderligere strømlining af gennemførelsen af samhørighedspolitikken 
for støttemodtagerne. På grundlag af de forenklinger og den fleksibili-
tet, der allerede blev indført i programmeringsperioden 2021-2027, både 
under samhørighedspolitikken og andre relevante investeringsrelaterede 
fonde, bør yderligere modtagervenlige forbedringer i gennemførelsen af 
politikken udforskes. Samtidig bør de centrale principper i en stedbaseret 
og deltagerorienteret gennemførelse, f.eks. flerniveaustyring og partner-
skabsprincippet, styrkes.

 • Styrkelse af samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til at frigøre 
offentlige og private investeringer i den grønne, digitale og demogra-
fiske omstilling. Samhørighedspolitikken kan spille en større rolle med 
hensyn til at tilskynde til investeringer på regionalt plan, byplan og lokalt 

8 COM(2021) 345 final af 30.6.2021.
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plan, udnytte ressourcer fra den private sektor og støtte de nødvendige 
institutionelle tilpasninger. Det betyder, at det skal sikres, at offentlige og 
private aktører på det relevante niveau har den nødvendige kapacitet til 
at gennemføre sådanne investeringer gennem skatteindtægter, brugsaf-
gifter, gebyrer og andre indtægtskilder på længere sigt. En sådan indsats 
bør kædes sammen med støtte fra Kommissionen for at styrke ramme-
betingelserne for bæredygtig finansiering.

 • Øgede investeringer i mennesker hele livet igennem. Hvis Europa skal 
gøres konkurrencedygtigt og sammenhængende i fremtiden, skal der in-
vesteres mere og bedre i folks uddannelse, herunder deres færdigheder, 
kreativitet og potentiale til at skabe virksomheder og gennemføre inno-
vation. Dette vil være afgørende for, at man kan navigere gennem den 
teknologiske, grønne og digitale omstilling, der venter forude. For at styrke 
den sociale samhørighed og imødekomme behovet hos de grupper, der 
er sakket agterud, er Europa nødt til at investere i målrettede foranstalt-
ninger til aktivering og social inklusion, samtidig med at det fortsat yder 
støtte til politiske reformer, som sigter mod en inklusiv udvikling.

 • Forbedring af komplementariteten inden for andre EU-politikker. 
Den nuværende tilgang til synergier inden for EU-budgettet, som foku-
serer på input og finansielle strømme, skal i højere grad fokusere på reel 
komplementaritet mellem politikker. Det er især nødvendigt at fokusere 
på nye politikområder såsom strategisk indbyrdes afhængighed, social 
klimapolitik og europæiske industrielle alliancer, hvor samhørighedspo-
litikken kunne være særlig relevant. Territoriale konsekvensanalyser og 
sikring af landdistrikterne bør styrkes, så der i højere grad tages hensyn til 
de forskellige EU-territoriers behov og særlige forhold. Princippet om ”ikke 
at skade samhørigheden”, dvs. at ingen foranstaltninger bør hæmme kon-
vergensprocessen eller bidrage til regionale forskelle, bør videreudvikles 
og integreres i politikudformningen.

 • EU’s genopretnings- og resiliensfacilitet vil stille op til 724 mia. EUR til 
rådighed for medlemsstaterne. Af denne finansiering skal 37 % støtte 
klimaindsatsen og 20 % den digitale omstilling. Det vil være en stor ud-
fordring at sikre, at disse ressourcer bidrager til samhørighed på en ko-
ordineret måde.

Der vil på Samhørighedsforummet i 2022 blive indledt en debat blandt inte-
ressenterne om de erfaringer, der kan drages af den seneste krise, og over-
vejelser om de fremtidige udfordringer for samhørighedspolitikken, så det 
sikres, at intet område lades i stikken.
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Kapitel 1 

Covid-19-pandemiens regionale dimension

 • Covid-19-pandemien har kostet mindst yderligere 872 000 mennesker livet i EU i forhold til 
tidligere år. Overdødeligheden var højere i mindre udviklede regioner end i overgangsregioner 
og mere udviklede regioner. Selvom den første bølge primært berørte nordvestlige og sydlige 
regioner, førte de efterfølgende bølger til den højeste dødelighed i østlige regioner. 

 • De restriktioner, der blev indført for at inddæmme pandemien, førte til den dybeste recession 
siden 1945. Konsekvenserne var størst for sydlige regioner, navnlig dem, hvor reduktionen af 
arbejdstiden og BNP havde de alvorligste konsekvenser.

 • Rejserestriktionerne ramte ikke alene turistsektoren, men også grænseregioner, hvor man 
ikke længere kunne krydse en national grænse for at tage på arbejde eller få adgang til 
serviceydelser. 

 • Takket være fastholdelsesordninger var konsekvenserne for beskæftigelsen og ledigheden 
meget mindre sammenholdt med reduktionen i arbejdstid og BNP. Det satte EU i stand til at 
undgå en massiv stigning i antallet af arbejdsløse. 

 • Antallet af personer, der arbejdede hjemmefra, mere end fordobledes. Denne stigning var højest 
i mange af hovedstadsregionerne. Disse regioner har typisk en mere udviklet serviceøkonomi 
med job, hvor det er nemmere at arbejde hjemmefra, en højt uddannet arbejdsstyrke og en 
IT-infrastruktur af høj kvalitet. Alle disse faktorer gjorde det nemmere at arbejde hjemmefra. 
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Covid-19-pandemiens regionale dimension

Den regionale overdødelighed siden starten af pan-
demien viser den kumulative virkning af de forskel-
lige bølger (kort 1.1). Det afdækker brændpunkter 
i det nordlige Italien og Madrid, som var hårdt ramt 
i den første bølge, samt i Polen, Tjekkiet, Slovakiet 
og Bulgarien, som det gik hårdere ud over i senere 
bølger. Generelt² havde mindre udviklede regioner 
den højeste overdødelighed (17 % højere) sam-
menlignet med overgangsregioner (11 %) og mere 
udviklede regioner (12 %). 

Overdødeligheden i den første bølge var højest 
i byregioner og toppede med 80 % i april 2020, 
mens den var under 40 % i mellemregioner og 
kun 20 % i landdistrikter. Under den anden bølge 
havde landregioner den højeste overdødelighed, 
som toppede med 55 %, mens den var noget lave-
re i mindre byer og forstæder (48 %) og storbyer 
(43 %) (figur 1.2). 

Den forventede levealder i 2020 faldt i næsten alle 
medlemsstater på grund af covid-19. De største 

2 Der mangler data på regionalt niveau for Irland, Slovenien og tre 
tyske regioner (DE9, DEB, DED).

1. Pandemiens 
sundhedsmæssige virkninger

I perioden fra marts 2020 til juli 2021 førte co-
vid-19-pandemien til en overdødelighed1 i EU på 
mindst 872 000. Med andre ord var antallet af 
dødsfald ved pandemiens begyndelse 13 % hø-
jere end gennemsnittet for de fem  foregående år. 
Det omfatter dødsfald, der er en direkte konsekvens 
af covid-19 og dem, hvor covid-19 er den indirekte 
årsag som følge af overbelastning af hospitalska-
paciteten og manglen på normale sundhedsydel-
ser. F.eks. oplevede halvdelen af de NUTS 3-regio-
ner, for hvilke der findes data, mindst én uge med 
en dødelighed på over det dobbelte af det normale. 

Overdødeligheden under den første bølge ram-
te primært regioner i Italien, Spanien, Frankrig, 
Belgien og Nederlandene. Under den anden bølge 
var overdødeligheden overvejende højest i regioner 
i Østeuropa – i Polen, Bulgarien, Slovenien, Tjekkiet, 
Rumænien og Ungarn (figur 1.1 og kort 1.1).

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Excess_mortality_-_statistics 
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Tekstboks 1.1 Store byer og regioner i frontlinjen i kampen mod pandemien

1 Det Europæiske Regionsudvalg (2021a).

2 OECD (2020a).

3 Det Europæiske Regionsudvalg (2021b).

Det Europæiske Regionsudvalgs årlige rapport EU's 
regionale og lokale barometer sætter fokus på de 
aktuelle og fremtidige udfordringer for store byer og 
regioner i EU. Den seneste udgave1 af denne rapport 
beskæftiger sig med en lang række problemområ-
der, herunder de potentielt asymmetriske finansiel-
le og sundhedsmæssige virkninger af pandemien2, 
samt medlemsstaternes genopretnings- og resili-
ensplaner. 

Rapporten stiller skarpt på bekymringen om, hvor-
vidt pandemien kan reducere subnational finansie-
ring gennem en kombination af faldende indtægter 
og stigende udgifter3. Et første groft skøn peger på, 
at dette kunne føre til et udækket finansieringsbehov 
på 180 mia. EUR for lokale og regionale EU-myndig-
heder, hvis der ikke tages hånd om problemet. Til alt 
held forventes betydelig EU- og national støtte til 
lokale og regionale myndigheder at have afbødet 

denne virkning, men det kunne fortsat efterlade 
visse regioner og store byer mere eksponerede end 
andre. Rapporten diskuterer også de mange for-
skellige årsager til de asymmetriske virkninger af 
pandemien på sundheden, herunder forskelle i al-
dersstruktur, mobilitet, restriktioner, underliggende 
sundhedsproblemer, kapacitet på sundhedsområdet 
og vaccinationsdækningen. Rapporten konkluderer, 
at kun en stedfølsom politisk reaktion kan indregne 
disse store geografiske forskelle. 

Rapporten argumenterer, at lokale og regionale myn-
digheder bør inddrages tæt i udarbejdelsen og gen-
nemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne. 
En første vurdering indikerer, at lokale og regionale 
myndigheder ikke blev konsekvent  konsulteret under 
udarbejdelsen af disse planer, og at nogle af disse 
konsultationer kun havde en begrænset virkning på 
de endelige planer. 
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Kort 1.2 Personer, der er fuldt vaccineret mod covid-19, november 2021*
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Kilde: Beregninger fra GD REGIO baseret på data fra ECDC, nationale kilder og Eurostat.
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fald var i Spanien (-1,6 år) og Bulgarien (-1,5 år). 
I kun to medlemsstater, nemlig Danmark og Finland, 
steg den forventede levealder, dog kun marginalt3. 

Vacciner er den bedste måde at komme ud af 
pandemien på. I november 2021 var omkring 
70 % af den samlede befolkning fuldt vaccineret. 
Udbredelsen af vaccinationer varierede imidler-
tid mellem og inden for medlemsstaterne. Data 
indberettet i november pegede på, at mindre end 
20 % af befolkningen i flere regioner i Rumænien 
og Bulgarien var fuldt vaccineret, mens mere end 
80 % af befolkningen i mange regioner i Belgien, 
Frankrig og Spanien var fuldt vaccineret (kort 1.2). 

2. Pandemiens økonomiske 
virkninger

Dybden af den økonomiske recession under pande-
mien blev påvirket af tre væsentlige faktorer. For 
det første længden og omfanget af de nedluknings-
foranstaltninger, der blev gennemført af nationale, 
regionale og lokale myndigheder for at begrænse 
spredningen af virusset. Steder med strengere ned-
lukningsforanstaltninger syntes at opleve en dybe-
re recession4. For det andet var visse typer øko-
nomiske aktiviteter meget mere berørt end andre. 
Servicesektoren (navnlig hotelbranchen og kultur-, 
fritidstilbud, turisme) og aktiviteter, der generelt 
kræver, at man er tæt sammen, led især under 
nedlukningsforanstaltningerne. Medlemsstater og 
regioner, der var mere afhængige af disse sektorer, 
oplevede et større fald i deres økonomiske aktivitet. 
For det tredje afveg de politiske initiativer i de en-
kelte medlemsstater, regioner og lokale myndighe-
der i omfang og intensitet, hvilket til dels afspejler 
pandemiens forskellige virkninger. 

2.1 Pandemirestriktioner

De restriktioner, der blev indført som reaktion på 
pandemien, varierede ikke meget fra EU-land til EU-
land (figur 1.3). Restriktionerne toppede i april 2020,  
blev lempet i sommeren 2020, og blev så strammet 

3 Data for 2020 for Irland er ikke tilgængelige endnu.

4 Sapir (2020).

igen i løbet af efteråret og vinteren 2020-2021. 
Restriktionerne begyndte langsomt at blive lempet 
i maj 2021, og denne udvikling fortsatte frem til 
september. I gennemsnit var  restriktionerne i øst-
lige medlemsstater mindre  strenge, mens sydlige 
medlemsstater havde de mest  strikse restriktio-
ner, og nordvestlige  medlemsstater lå et sted midt 
imellem. 

Forskellen mellem medlemsstaterne var dog stør-
re, for så vidt angår specifikke former for restrik-
tioner. Eksempelvis havde nogle medlemsstater 
lange perioder med krav om, at man ikke måtte 
forlade sit hjem undtagen i korte perioder for at få 
daglig motion, foretage indkøb eller vigtige ture. 
Omvendt var der nogle medlemsstater, som på-
lagde krav om karantæne i hjemmet i næsten hele 
perioden, mens andre kun indførte beskedne re-
striktioner. Østlige medlemsstater syntes at have 
de færreste restriktioner og de sydlige de fleste. 
Under den første bølge indførte nordvestlige med-
lemsstater lignende restriktioner som de østlige, 
hvorimod de under den anden og tredje bølge 
 fulgte en mere streng strategi, der mere mindede 
om den i sydlige medlemsstater (figur 1.4). 

Kravene om karantæne i hjemmet og de inter-
ne restriktioner af bevægelsesfriheden gjorde, at 
folk i større omfang måtte forlade sig på lokale 
infrastrukturer og faciliteter. Kravet om at arbejde 
hjemmefra og lukningen af skoler betød, at mange 
mennesker i byerne blev klemt sammen i trange 
omgivelser i løbet af dagen. Dette understregede 
fordelen ved at have lokale grønne områder, som 
var åbne for offentligheden. I de fleste byer kan et 
flertal af indbyggerne nå hen til mindst én hektar 
grønne byområder inden for kort gåafstand. I en 
række byer har under halvdelen af befolkningen 
let adgang til grønne byområder. Dette er tilfældet 
i alle byerne i Cypern, Malta og Rumænien samt 
nogle storbyer i Italien, Frankrig og Portugal, hvor 
under halvdelen af indbyggerne har et grønt by-
område inden for 400 meters gåafstand fra deres 
hjem (kort 1.3). Ligeledes rejste kravene om karan-
tæne i hjemmet og fjernundervisning udfordringer 
for husholdninger uden hurtig internetforbindelse, 
hvilket mere er normen i landområder.
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2.2 Den største recession 
siden Anden Verdenskrig

Covid-19 pandemien udløste den dybeste re-
cession i Europa siden Anden Verdenskrig. BNP-
væksten i faste priser i EU udgjorde i gennemsnit 
2,1 % om året mellem 2014 og 2019. I 2020 faldt 
BNP i faste priser med 6,0 %. Alle økonomiske 
sektorer var berørt af eftervirkningerne af nedluk-
ningsforanstaltningerne, afbrydelsen af de globale 

forsyningskæder, det kraftige fald i efterspørgslen 
efter varer og tjenester, samt faldet i turismen, for-
retningsrejser og rekreation. Krisen gav anledning 
til hidtil usete politiske tiltag over hele Europa og 
resten af verden for at inddæmme virkningerne af 
chokket og styrke opsvinget. 

De økonomiske virkninger af covid-19-krisen har 
varieret kraftigt på tværs af medlemsstaterne 
( figur 1.5). Mellem 2019 og 2020 vendte væksten 
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Figur 1.4 Indeks for krav om karantæne i hjemmet efter geografisk region i EU, 
januar 2020-september 2021 
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Kort 1.3 Befolkning med adgang til grønne byområder på mindst én hektar inden 
for 400 meters gåafstand, 2018

Adgang = kan nå grønne byområder (eller skove) på mindst 1 ha inden 
for 400 meters gåafstand.
Kilde: GD REGIO baseret på Copernicus Urban Atlas 2018 og TomTom-data.
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i BNP i faste priser med omkring 13 procentpoint i 
Malta og Spanien (BNP steg med 5,5 % i 2019 og 
faldt med 7,8 % i 2020 i det første tilfælde og steg 
med 2,0 %, før det faldt med 10,8 % i det andet 
tilfælde). Faldet var under 5 procentpoint i Finland, 
Danmark og Luxembourg, mens det i Irland end-
da udviste en lille vækst. Den økonomiske aktivitet 
steg kraftigt i 2021, navnlig i de medlemsstater, 
hvor den var faldet mest5. 

2.3 Turistsektoren var hårdest ramt

Begrænsninger i bevægelsesfriheden i de enkel-
te lande og for ikke-væsentlige rejser standsede 
 turismen. Antallet af turistovernatninger faldt dra-
stisk i forbindelse med pandemiens udbrud og de 
strenge rejserestriktioner (figur 1.6), med generelt 
over 90 % sammenlignet med samme måned året 
før. Antallet af indenlandske turisters overnatnin-
ger steg igen i sommeren 2020 for derefter atter 
at falde. Antallet af internationale turisters over-
natninger forblev ekstremt lavt i hele 2020 og 
første halvdel af 2021. Generelt fald antallet af 
overnatninger i 2020 med 54 % i forhold til 2019, 
men antallet af internationale turisters overnat-
ninger faldt med langt mere (70 %) end antallet 
af indenlandske turisters overnatninger (39 %). 

5 Europa-Kommissionen (2021a).

Disse fald skyldtes primært de restriktioner på in-
ternationale rejser, der blev indført efter pandemi-
ens start. I sommeren 2020 havde alle medlems-
stater iværksat restriktioner, og de fleste af disse 
blev bevaret frem til sommeren 2021 (figur 1.7). 
Rejserestriktionerne for indenlandsk trafik var en 
del af reaktionen på den første bølge af pandemi-
en, men blev lempet i sommeren 2020. Under an-
den og tredje bølge forblev de interne restriktioner 
megetmere lempelige. Det gjorde det muligt for 
indenlandsk turisme i nogen grad at rejse sig øko-
nomisk i løbet af sommeren 2020, men antallet af 
turistovernatninger i vinteren og foråret 2021 var 
fortsat meget lavere end i 2019. 

Restriktionerne på international rejsetrafik påvir-
kede ligeledes grænseregioner uforholdsmæssigt. 
Personer, der normalt krydsede en grænse for at 
komme på arbejde, til en uddannelsesinstitution, 
modtage sundhedsydelser eller andre serviceydel-
ser, var pludselig afskåret herfra. Efter at de første 
restriktioner blev indført, tillod man grænsepend-
ling ved visse grænser, men det ikke var tilfældet 
for mange, hvilket sætter fokus på behovet for et 
bedre forvaltningssystem, der skal sikre funktio-
nelle grænseregioner. 

De medlemsstater, der oplevede de største fald i 
antallet af overnatninger pr. indbygger, var Cypern, 
Malta, Kroatien, Grækenland og Spanien med 
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fald på over det dobbelte af EU-gennemsnittet 
( figur 1.8). Faldene var meget mindre i medlems-
stater med generelt relativt få turistovernatninger 
pr. indbygger. 

Nogle regioner er særligt afhængige af turisme, 
herunder mange af øerne i Middelhavet og visse 
kystregioner, Alperegionerne, Sortehavskysten, 
Algarve og De Kanariske Øer. Nogle hovedstæder 
og storbyer tiltrækker ligeledes mange turister, 

men de er mindre afhængige af turisme end kyst-
nære og bjergrige destinationer på grund af meget 
stærkere og mere diversificerede økonomier. For at 
identificere de regioner, der er mest afhængige af 
turisme, kan der bruges en kombination af tre indi-
katorer: overnatninger pr. indbygger, sæsonmæssi-
ge udsving i antallet af overnatninger samt ande-
len af udenlandske turister6.

6 Batista e Silva et al. (2018).
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Figur 1.7 Indeks for internationale rejserestriktioner efter geografisk region i EU, 
januar 2020-september 2021 
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Kort 1.4 Sårbarhed over for turisme i NUTS 3-regioner, 2018
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Regioner, der scorer højt på alle tre indikatorer, er 
sandsynligvis dem, der er mest påvirket af  faldet 
i rejseaktiviteten og antallet af overnatninger. 
F.eks. vil Middelhavskysten og øregionerne sand-
synligvis have været særlig hårdt ramt (kort 1.4).

Turisme er ikke den eneste sektor, som reces-
sionen er gået ud over som følge af pandemien. 
Kontaktintensive serviceydelser7 blev ligeledes 
alvorligt ramt. I andet kvartal 2020 lå aktiviteten 
i disse sektorer 25 % under niveauerne for peri-
oden inden covid-198. Andre sektorer var mindre 
berørt, men oplevede stadig et kraftigt fald i ak-
tiviteten, især fremstillingsindustrien (et fald på 
19 %) og byggeri og anlæg (et fald på 15 %). 
Services med betydelige muligheder for at arbejde 
hjemmefra og med højtuddannede medarbejdere, 
f.eks. IKT, bank- og finansvirksomhed, reduceredes 
i meget mindre omfang (med mindre end 10 %), 
og disse aktiviteter syntes at opleve et meget hur-
tigere opsving. 

7 Handel, transport- og hotelbranchen samt kultur,  
underholdning og andre serviceaktiviteter.

8 Europa-Kommissionen (2021b). 

2.4 Virkningen på EU's 
arbejdsmarked var afdæmpet

Pandemiens konsekvenser for arbejdsmarkedet 
var langt mere begrænsede på grund af de man-
ge fastholdelsesordninger, der blev indført kort tid 
efter krisens udbrud. Som følge heraf førte den 
økonomiske afmatning ikke til store  stigninger 
i arbejdsløsheden. Arbejdsløsheden i EU steg kun 
med 0,5 procentpoint mellem december 2019 og 
juni 2021, fra 6,6 % til 7,1 %, og toppede på 7,7 % 
i september 2020. Omvendt fordobledes arbejds-
løsheden i USA, der ikke i samme grad gjorde brug 
af fastholdelsesordninger, fra 3 % til 6 % mellem 
december 2019 og juni 2021, og arbejdsløsheden 
toppede i april 2020 med 14 % (figur 1.9). 

På EU-niveau faldt beskæftigelsen9 med 3 milli-
oner, eller 1,5 %, mellem 2019 og 2020. Faldet 
i beskæftigelsen var størst i de sydlige EU-lande 
(2,7 %). Faldet i de vestlige EU-lande var min-
dre (1,2 %), mens det var mindst i de nordvestli-
ge EU-lande (0,9 %). Beskæftigelsen begyndte at 
 stige igen i andet kvartal 2021, men har endnu 
ikke nået niveauet for 2019. 

9 Kilde: Eurostat, National Accounts; domestic employment. 
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Som det afspejles i ledighedstallene, faldt be-
skæftigelsen (blandt de 20-64-årige) i EU lige-
ledes relativt lidt, med 0,7 procentpoint mellem 
2019 og 2020. Faldet var størst (1,4 procent-
point) i de sydlige EU-lande efterfulgt af de nord-
vestlige EU-lande (0,6 procentpoint) og de østlige 
 EU-lande (0,2 procentpoint). For hele EU faldt be-
skæftigelsen mellem 2019 og 2020 mest i mindre 
byer og forstæder (1,1 procentpoint) efterfulgt af 

 større byer (0,7 procentpoint), men faldet var knap 
mærkbart i landområder (med 0,3 procentpoint). 
Kvartalstallene viser, at faldet var størst for større 
byer i andet kvartal, men at faldet derefter blev 
større for mindre byer og forstæder (figur 1.10).
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2.5 Væsentligt fald i arbejdstid

Som følge af pandemien faldt antallet af arbejdsti-
mer væsentligt i EU mellem 2019 og 2020, selvom 
omfanget af faldet afhænger af den datakilde, der 
anvendes, og den arbejdstid, der bruges som mål 
for arbejdstimerne. Arbejdsstyrkeundersøgelsen 
(LFS), der måler det ugentlige timetal, viser en re-
duktion i EU på 12 %; omvendt viser dataene for 
nationalregnskaberne10, der måler antal timer om 
året, et fald på 6 % (figur 1.11). Begge kilder er dog 
enige om, at de største fald skete i Grækenland, 
Spanien, Portugal og Italien. LFS-dataene viser li-
geledes, at regioner med store turistøkonomier var 
særligt hårdt ramt (kort 1.4 og 1.5). Mere udviklede 
regioner var en smule mindre påvirket (med et fald 
på 10 % baseret på LFS-data) end overgangs- og 
mindre udviklede regioner (et fald på hver 13 %).

Den største nedgang i antallet af arbejdstimer 
i perioden forekom inden for hotel- og restaurati-
onssektoren (med 52 %) og kultur, forlystelser og 
sport (med 36 %). De to bredt definerede faggrup-
per, der var mest berørt, var service- og salgsmed-
arbejdere (der viste et fald på 27 %) og ufaglærte 
arbejdere (23 %). 

10 Data for 2020 for 11 medlemsstater er markeret som foreløbige. 

2.6 En stor omstilling til hjemmearbejde

I 201911 arbejdede 5,5 % af arbejdsstyrken i EU 
regelmæssigt hjemmefra. Som følge af pan-
demien og kravet om så vidt muligt at arbejde 
 hjemmefra mere end fordobledes denne andel til 
12,4 % i 2020. Muligheden for at arbejde hjem-
mefra afhænger af den type aktivitet, der udøves. 
Nogle job kan som ovenfor anført kun udføres per-
sonligt, f.eks. mange job inden for sundhedsple-
je, produktion og landbrug. Mange af regionerne 
med storbyer oplevede store stigninger i andelen 
af personer, der arbejder hjemmefra, hvilket af-
spejler den store andel af økonomiske aktiviteter, 
der kan udføres via fjernarbejde (normalt af højt-
uddannede arbejdstagere). Stigningerne udgjorde 
over 15 procentpoint især i regionerne omkring 
Bruxelles, Helsingfors, Dublin, Paris, Köln og Wien 
(kort 1.6). Fordelingen af kritiske12 job og "fjern-
arbejdsjob" afhænger af urbaniseringsgraden. 
Landområder synes at have en større andel af job, 
der ikke kan udføres som fjernarbejde, end større 
og mindre byer og forstæder13.

11 Eurostat, LFS ad hoc module 2019.

12 Kritiske job kan defineres som job, der skal udføres også un-
der en pandemi, for at sikre borgernes sundhed, sikkerhed og 
fødevareforsyning. 

13 Europa-Kommissionen (2021c). 
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2.7 De regionale virkninger forventes 
at være meget forskellige

Der findes endnu ikke regionale BNP-data for 2020, 
der afgrænser det omfang, i hvilket virkningerne 
af covid-19-pandemien for økonomierne i EU's re-
gioner kan vurderes. En model14, hvor der bruges 
nationale data, og den regionale RHOMOLO-model, 
giver imidlertid en indikation af de potentielle re-
gionale konsekvenser. Den viser særligt alvorlige 
konsekvenser for sydlige europæiske regioner og 
Frankrig, og mindre alvorlige konsekvenser for 
nordiske og østlige regioner (kort 1.7). Modellen 
antyder, at visse regioner i Spanien, Italien og 
Grækenland forventes at opleve et særligt kraftigt 
fald i BNP. Det gælder især for regioner med stor 
merværdi inden for engros- og detailhandel, trans-
port- og hotelvirksomhed (dvs. i de sektorer, hvor 
turisme spiller en vigtig rolle), hvilket stemmer 
overens med de faktiske ændringer i arbejdstiden 
i 2020, som anført ovenfor. 

14 Baseret på nationale beskæftigelsestal for 2020, produktion i de 
forskellige NACE-sektorer, eksport og den stigende usikkerhed, 
der antages at afspejles i stigende renter brugte Sakkas et al. 
(2021) RHOMOLO-modellen til at anslå virkningen af krisen på 
NUTS 2-regioner. Størrelsen af chokkene kalibreres, således at 
medlemsstaternes placering i forhold til produktionstab såvidt 
muligt følger de seneste væksttal for BNP i faste priser i 2020, 
offentliggjort i Europa-Kommissionen (2021a).
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Kapitel 2

Et mere intelligent Europa

 • I årene efter den finansielle og økonomiske krise og dens efterdønninger er EU's økonomi atter 
på vej op med en vækst, der er særlig høj i lavindkomst-medlemsstater. 

 • Efter en lang periode med konvergens er de regionale uligheder i BNP pr. indbygger efter 
krisen i 2008 ophørt med at skrumpe ind. Regionale uligheder med hensyn til beskæftigelse 
og ledighed steg dramatisk efter den økonomiske krise. Siden 2013 er de begyndt at skrumpe 
ind igen, men er fortsat betydeligt større end i 2007. 

 • BNP pr. indbygger i de mindre udviklede regioner nærmer sig EU-gennemsnittet, hvilket 
både skyldes hurtigere produktivitetsvækst og stigende beskæftigelse. Denne tendens drives 
primært af udviklinger i regioner i de østlige medlemsstater, hvorimod mange mindre udviklede 
regioner i de sydlige medlemsstater ikke har været i stand til at indhente det forsømte og 
oplever fald og divergens. 

 • Vi har i de seneste to årtier været vidne til en modernisering af landbrugssektoren, som har givet 
sig udslag i en langsigtet og fortløbende stigning i produktiviteten og et fald i beskæftigelsen. 
Disse udviklingstendenser har været særligt udtalte i de mindre udviklede regioner, som har 
oplevet en sektormæssig omstrukturering af økonomien.

 • De overgangsregioner, der har et BNP pr. indbygger på mellem 75 % og 100 % af 
 EU-gennemsnittet, synes at være fanget i en "udviklingsfælde". Mellem 2001 og 2019 har deres 
vækst i BNP pr. indbygger ligget langt under EU-gennemsnittet, og deres produktivitetsvækst 
og jobskabelse var lavere end i andre regioner. Deres produktionssektorer er mindre end 
sektorerne i regioner med et lavere eller højere BNP pr. indbygger, og deres innovations- og 
uddannelsessystemer og institutionelle kvalitet er ikke stærk nok til at være konkurrencedygtig 
på globalt plan. 

 • Innovation i EU er fortsat stærkt koncentreret i hovedstads- og andre storbyregioner. I de 
nordvestlige EU-medlemsstater har gode regionale forbindelser, en høj digital parathed, en højt 
kvalificeret arbejdsstyrke og et attraktivt erhvervsklima sat de omgivende regioner i stand til at 
udnytte nærheden til de stærkt innovative regioner. I de sydlige og østlige EU-lande er de mest 
innovative regioner svagere, og naboregionerne har følgelig kun en lille fordel heraf. Disse mønstre 
kunne føre til en uddybning af forsknings- og innovationskløften mellem EU-regioner.
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stater4, Grækenland, Portugal, Spanien og det syd-
lige Italien samt i regionerne i den yderste periferi5 
(kort 2.1). I Bulgarien var BNP pr. indbygger under 
50 % af EU-gennemsnittet i alle regioner undta-
gen i hovedstadsregionen Yugozapaden. 

I perioden 2001-2019 steg BNP pr. indbygger i fa-
ste priser i langt den overvejende del af EU's regi-
oner (kort 2.2), i de fleste tilfælde dog i et moderat 
tempo. Væksten var især høj i de østlige medlems-
stater og Irland. I de fleste regioner i Grækenland 
faldt BNP pr. indbygger derimod i denne periode. 
Dette var også tilfældet i Italien både i mange af 
de mere udviklede regioner i nord og i mange af 
de mindre udviklede regioner i syd. Samtidig var 
væksten meget lav i overgangsregioner i det nord-
lige Frankrig. 

Mellem 2001 og 2008 oplevede stort set alle regi-
oner vækst i BNP pr. indbygger (kort 2.3). Generelt 
var væksten over gennemsnittet i både mindre ud-
viklede regioner og overgangsregioner med over 
5 % om året i mange af disse regioner i østlige 
medlemsstater. Dette ligger på linje med gængse 
økonomiske vækstteorier, som forudser, at vækst 
vil have en tendens til at blive højere, jo lavere 
det oprindelige BNP pr. indbygger er. De fleste af 
disse regioner befinder sig i mindre udviklede og 
moderat udviklede medlemsstater6, hvor væksten 
for det meste var hurtigere end EU-gennemsnittet 
( figur 2.1). I Rumænien og Bulgarien, hvor væksten 
var særligt høj, var indhentningen ikke ensartet over 
hele landet, men var drevet af hovedstadsregionen. 
Regioner i det sydlige Italien fulgte imidlertid ikke 
dette indhentningsmønster. De oplevede allerede 
negativ vækst i 2000'erne, selvom deres BNP pr. 
indbygger lå et godt stykke under EU-gennemsnittet.

4 Østlige medlemsstater er de lande i Central- og Østeuropa, der 
har været medlem af EU siden 2004.

5 EU omfatter ni regioner i den yderste periferi: Guadeloupe, 
La Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique og Saint-Martin 
(Frankrig), Madeira og Açores (Portugal) samt Canarias (Spanien).

6 Se afsnittet Leksikon for listen over de mindst udviklede og mo-
derat udviklede medlemsstater.

Regional økonomisk konvergens1 er stoppet i EU, 
og divergensen kunne blive en trussel mod økono-
misk fremskridt2 i en tid, hvor globalisering rejser 
nye udfordringer for den økonomiske samhørighed. 
Selvom erfaringerne viser, at EU's økonomi som 
helhed har nydt godt af og fortsat nyder godt af 
globaliseringen, bliver disse fordele ikke automa-
tisk og jævnt overført til alle europæiske regioner. 

Dette kapitel ser nærmere på de seneste tendenser 
i økonomisk samhørighed i regioner og byer i EU, 
således som det afspejles i BNP pr. indbygger i den 
underliggende udvikling i produktivitet og beskæf-
tigelse. Det vurderer risikoen for, at der er regioner, 
der risikerer at gå i "udviklingsfælden" og diskute-
rer de faktorer, der ligger til grund for regional kon-
kurrenceevne, herunder iværksætteri, digitalisering 
og innovation. Det præsenterer ligeledes en samlet 
indikator, nemlig indekset for regional konkurren-
ceevne (RCI), der har til formål at sammenfatte de 
forskellige dimensioner af konkurrenceevnen.

Det vigtigste anliggende i dette kapitel er at få sat 
fokus på resultaterne i de mindre udviklede regio-
ner i forhold til de mere udviklede og i landområ-
der sammenholdt med byer.

1. Seneste tendenser i konvergens 
og divergens mellem EU's 
medlemsstater og regioner

I 2019 boede mere end 1 ud af 4 personer i EU 
(29 %) i en NUTS 2-region med et BNP pr. indbygger 
i KKS-priser på under 75 % af EU-gennemsnittet3, 
hvoraf de fleste af disse boede i østlige medlems-

1 I denne rapport forstås der ved "økonomisk konvergens" primært 
et fald i regionale uligheder i BNP pr. indbygger. I kapitlet disku-
teres der ligeledes tendenser i forskelle i relaterede koncepter 
såsom produktivitet og beskæftigelse. 

2 Iammarino et al. (2017).

3 BNP pr. indbygger (målt i købekraftstandarder) er den samlede 
værdi af varer og tjenesteydelser, der produceres pr. indbygger 
justeret for forskelle i prisniveauer.
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gangsregioner steg langsommere (eller faldt hur-
tigere) end EU-gennemsnittet i denne periode, 
og vendte således tendensen mod konvergens. 
Konvergeringsprocessen blev derfor bragt til ophør, 
og ulighederne begyndte at stige igen. De fleste re-
gioner i Polen samt nogle i Bulgarien og Rumænien 
var bemærkelsesværdige undtagelser. 

Perioden 2014-2019 viser et klart opsving i forhold til 
den store recession (kort 2.3, figur 2.3). Næsten alle 

Den globale finanskrise i 2007-2008 medførte et 
fald i BNP pr. indbygger mellem 2009 og 2013. 
Omkring 60 % af befolkningen i EU boede i re-
gioner med faldende BNP pr. indbygger (kort 2.3, 
figur 2.2). De regioner, der blev hårdest ramt, 
var primært i de sydlige EU-lande, men også i 
Rumænien, Irland og Finland. I de fleste græske 
regioner lå det gennemsnitlige fald i BNP pr. ind-
bygger på over 3 % om året. Krisen førte til, at 
mange af de mindre udviklede regioner og over-
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regioner oplevede vækst i BNP pr. indbygger, dog i 
et lavere tempo end i perioden før krisen. De høje 
vækstrater blev genetableret i de fleste østlige regi-
oner og bidrog således igen til konvergens. Omvendt 
forblev væksten i mange nordvestlige regioner un-
der tallet fra før krisen med Irland som den vigtigste 
undtagelse. I mange regioner i de hårdt ramte syd-
lige medlemsstater, navnlig i Portugal og Spanien, 
rettede væksten sig. Men i Grækenland og i mange 
regioner i Italien forblev væksten lav. 

Generelt boede mere end en fjerdedel af EU's be-
folkning i 2019 i en region, hvor BNP i faste priser 
på det tidspunkt endnu ikke var vendt tilbage til 
niveauerne fra før krisen. Det inkluderer hele be-
folkningen i Grækenland og Cypern, 80 % af ita-
lienerne og en tredjedel af spanierne, men også 
75 % af den finske befolkning og over en tredje-
del af østrigerne. I de fleste østlige medlemsstater 
var BNP pr. indbygger vendt tilbage til niveauerne 
fra før krisen i alle eller så godt som alle regioner. 
I Rumænien og Kroatien bor hhv. 40 % og 25 % af 
befolkningen i regioner, hvor dette ikke er tilfældet.

Forud for krisen i 2007-2008 indsnævredes forskel-
lene i BNP pr. indbygger i EU7, primært fordi regioner 
med de laveste niveauer steg hurtigere end gennem-

7 Variationskoefficienten vægtet efter samlet regional befolkning, 
faldt med 12 % i 2001-2008.

snittet (figur 2.4). Imidlertid er de regionale forskelle 
i årene umiddelbart efter krisen udvidet en smule. 
Der er tegn på, at den langsigtede proces med regio-
nal konvergens, som blev afbrudt af krisen, er vendt 
tilbage på sporet, dog i et meget langsomt tempo.

Regionale forskelle i beskæftigelsen og arbejds-
løsheden8 indsnævredes ligeledes fra 2000 op til 
finanskrisen, hvorefter de udvidedes og nåede et 
nyt højdepunkt i 2013. Derefter indsnævredes tal-
lene igen. Men i 2020 var forskellene i begge tal 
større end i 2008. Forskelle i beskæftigelsestallene 
lå fortsat stort set på samme niveau som i 2000.

Den økonomiske konvergens af regioner i perioden 
2001-2019 var som nævnt ovenfor primært dre-
vet af det forhold, at mange af de mindre udvikle-
de områder indhentede det forsømte, og at deres 
BNP pr. indbygger steg hurtigere end andre steder, 
undtagen i 2010 og 2011 umiddelbart efter den 
globale finanskrise (figur 2.5). Det generelle billede 
skjuler imidlertid forskelligartede tendenser blandt 
mindre udviklede regioner. Selvom der har været 
stærk vækst og betydelig indhentning i regionerne 
i det østlige Europa, har mange mindre udviklede 
regioner i det sydlige Europa oplevet en langsom 
eller negativ vækst, og deres BNP pr. indbygger 

8 Som målt ved den gennemsnitlige absolutte afvigelse vægtet 
 efter den samlede regionale befolkning.

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

LT LV BG RO EE SK PL HU CZ MT SI HR CY PT EL

G
en

ne
m

sn
itl

ig
 å

rli
g 

æ
nd

rin
g 

i%

 Gennemsnitlig regional vækst  Gennemsnitlig national vækst  Gennemsnitlig vækst i EU

Regionerne er indplaceret efter vækstrater for BNP pr. indbygger for perioden 2001-2019. Hovedstadsregioner er markeret med rødt.
Kilde: ARDECO og Eurostat, beregninger fra GD REGIO.

Figur 2.3 Vækstrater for BNP pr. indbygger, i regioner i mindre og moderat udviklede 
medlemsstater, 2014-2019
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 afviger fra EU-gennemsnittet (afsnit 3 nedenfor 
ser nærmere på disse tendenser).

Overgangsregionerne synes imidlertid ikke at følge 
samme mønster. Fra og med 2005 var væksten i 
disse regioner under EU-gennemsnittet med und-
tagelse af 2009. Som følge heraf afveg BNP pr. 
indbygger målt i KKS fra EU-gennemsnittet i ste-
det for at konvergere (figur 2.6a). 

Det er overvejende landområder, der har et BNP 
pr. indbygger målt i KKS på ca. 70 % af EU-
gennemsnittet (figur 2.6b). I perioden 2001-2019 
viste landområder tæt på byer konvergens mod 
EU-gennemsnittet. Dette gjorde sig imidlertid ikke 
gældende for fjerntliggende landområder, hvor 
BNP pr. indbygger faldt en smule i forhold til EU-
gennemsnittet. Fjerntliggende mellemregioner af-
veg i denne periode ligeledes fra EU-gennemsnittet.
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Den stigende indbyrdes afhængighed af verdens 
økonomier har haft en stærkt differentieret indvirk-
ning på regionerne i EU9. Selvom nogle af dem har 
været godt rustet til at udnytte de nye muligheder, 
som globaliseringen tilbyder, har andre været ramt 
af jobtab, stagnerende lønninger og vigende mar-
kedsandele på grund af konkurrenter med lave om-
kostninger, der bevæger sig ind i teknologisk mere 
avancerede sektorer (se også afsnit 4 nedenfor).

9 Europa-Kommissionen (2017a).
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Figur 2.6 Ændringer i BNP pr. indbygger (KKS) i EU-regioner, 2000-2019
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Tekstboks 2.1 EU's regioner i den yderste periferi 

EU omfatter ni regioner i den yderste periferi, som 
er geografisk fjernt beliggende fra kontinentet i Det 
Caribiske Hav, Makaronesien og Det Indiske Ocean. 
Der er tale om Canarias (ES), Guadeloupe, Guyane, 
La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin (FR), 
Madeira og Açores (PT). De styres af traktaternes 
bestemmelser og udgør en integreret del af EU.

Der bor omkring fem millioner mennesker i regio-
nerne i den yderste periferi, hvoraf nogle oplever 
en betydelig befolkningstilvækst som følge af ind-
vandring. Den naturlige befolkningsvækst er også 
relativt høj, da befolkningen i de fleste af disse re-
gioner er meget yngre end i EU på det europæiske 
kontinent. 

BNP pr. indbygger i regionerne er under EU-gennem-
snittet (tabel 2.1). I Mayotte med en befolkning på 
omkring 270 000 i 2019 er det kun ca. en tredjedel 
af EU-gennemsnittet, hvilket vil sige, at regionen har 
det laveste BNP pr. indbygger i EU. BNP pr. indbygger 
er også lavt i Guyane (45 % af EU-gennemsnittet) 
og La Réunion (68 %). Det lave BNP pr. indbygger i 
disse tre regioner er primært knyttet til lave beskæf-
tigelsesfrekvenser og også for Guyanes og Mayottes 
vedkommende til lav produktivitet pr. arbejdstager. 
Produktiviteten er også lav i Madeira og Açores. An-
delen af den erhvervsaktive befolkning i regionerne 
i den yderste periferi er i de fleste tilfælde tættere 
på EU-gennemsnittet, mens andelen ligger langt un-
der i Mayotte, hvilket afspejler det store antal unge 
mennesker, og i Canarias, Madeira og Açores er an-
delen langt over.

Tabel 2.1 BNP pr. indbygger og dens komponenter i regionerne i den yderste periferi, 2019

BNP pr.  
indbygger (KKS) 

 (EUR)

Produktivitet  
(BNP pr.  

arbejdstager) 
 (EUR)

Beskæftigel- 
sesfrekvens  
(% af den  

erhvervsaktive 
befolkning)

Erhvervsaktiv 
befolkning  

(% i alderen 
mellem 20 – 64 
af den samlede 

befolkning) 

EU-27  31 278  72 057 73,1 59,4
Canarias  22 928  57 071 61,4 65,4
Guadeloupe  22 215  72 083 55,4 55,6
Martinique  23 042  64 244 63,7 56,3
Guyane  14 188  53 329 50,9 52,3
La Réunion  21 123  70 610 52,1 57,4
Mayotte  9 016  47 781 43,3 43,6
Região Autónoma dos Açores  21 911  48 473 71,2 63,5
Região Autónoma da Madeira  23 768  50 542 74,1 63,5
Regionen i den yderste periferi, Saint-Martin, er medtaget i NUTS 2-regionen Guadeloupe. 
Kilde: Eurostat [nama_10r_2gdp, lfst_r_lfe2emprt_custom_1270645], beregninger fra GD REGIO.
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Tekstboks 2.2 Økonomisk vækst og lokale økonomier:  
en geografisk analyse af regional modstandsdygtighed i EU 

En nylig undersøgelse1 fokuserer på kriseårene og 
årene derefter (2008-2015) og undersøger de fak-
torer, der hjælper regioner med at komme sig over 
den "store recession", hvor målet var at afdække 
karakteristikaene for de regioner, der udviste øko-
nomisk modstandsdygtighed og potentielle afsmit-
tende virkninger. 

Regioner i EU-27 plus Det forenede Kongerige er 
klassificeret i to ordninger baseret på deres oprinde-
lige BNP pr. indbygger i 2008: en nordvestlig grup-
pe af regioner med relativt høje indkomster og en 
gruppe af sydlige og østlige lavindkomstregioner. 
De vigtigste spørgsmål, der analyseres, er følgende.

1. Hvilke faktorer er forbundet med en regions 
evne til at stå imod økonomisk modgang og 
fastholde økonomisk trivsel? 

2. Er de bestemmende faktorer for økonomisk 
vækst og modstandsdygtighed de samme på 
tværs af regioner på forskellige niveauer af 
økonomisk udvikling (i relation til BNP pr. ind-
bygger)?

Den vigtigste del af analysen er baseret på den øko-
nomiske vækstmodel, hvor regional vækst afhæn-
ger af naboregioner og af et sæt af oprindelige res-
sourcer fra de helt klassiske (oprindeligt niveau for 
BNP pr. indbygger, befolkningsvækst, menneskelig 
kapital og investeringer) til mere komplekse kompo-
nenter af regional konkurrenceevne (forvaltningens 
kvalitet, udviklingstrin for virksomheder, teknologisk 
parathed og innovation). Modellen tager også højde 
for den geografiske nærhed af regioner, når deres 
økonomiske udvikling skal vurderes og sporer geo-
grafiske afsmitningseffekter, når de findes, herun-
der grænseoverskridende2. Baseret på denne model 
identificerer analysen, hvilke af disse faktorer, der 
har bidraget til økonomisk vækst i regionerne og 

1 Annoni et al. (2019).

2 LeSage og Fischer (2008).

størrelsen af disse virkninger. En mere indgående 
diskussion af den teoretiske ramme og de underlig-
gende antagelser for analysen findes i Annoni et al. 
(2019). De vigtigste konklusioner, der opsummeres i 
tabel 2.2, er følgende.

Geografiske virkninger findes at være vigtige i alle 
regioner. Regioner drager fordel af at være omgivet 
af regioner med høj vækst i både de nordvestlige 
og sydøstlige ordninger. Menneskelig kapital er en 
vigtig faktor for udviklingen i begge ordninger, hvor 
grunduddannelse er særlig relevant. At have store 
andele af lavtuddannede personer forekommer at 
være en vigtigere hindring for vækst end at have et 
lille antal højtuddannede personer.

I den nordvestlige ordning er kvaliteten af institutio-
ner en væsentlig afgørende vækstfaktor, der falder 
i tråd med de seneste konklusioner i litteraturen, 
som fremhæver gode institutioner som en væsent-
lig vækstfaktor, navnlig på mere avancerede udvik-
lingsstadier3. I den nordvestlige ordning af EU (plus 
Det forenede Kongerige) var regionerne mere mod-
standsdygtige, hvis de havde højere offentlige og 
private investeringer. Resultaterne peger ligeledes 
på, at høje investeringsniveauer fremkalder bety-
delige positive afsmitningseffekter, hvilket tyder på, 
at større investeringsandele i en region har positive 
virkninger på naboregioners vækstrate. 

Et forretningsmiljø med aktiviteter af høj merværdi 
er ligeledes et afgørende element af den regionale 
modstandsdygtighed. 

I den sydlige og østlige ordning er indførelse af tek-
nologi vigtig for vækst og har positive afsmitnings-
effekter også på naboregioner. Faktisk er afsmit-
ningseffekter vigtigere generelt i sydlige og østlige 
regioner end i nordvestlige regioner, hvor sådanne 
effekter muligvis var signifikante i tidligere perioder.

3 Annoni og Catalina-Rubianes (2016), Pike et al. (2017).
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292. Produktiviteten i mindre 
udviklede medlemsstater er 
ved at indhente det forsømte

2.1 Beskæftigelsen i landbrug 
og industri falder, samtidig med 
at produktiviteten stiger 

Regioner på forskellige udviklingsniveauer synes 
at have forskellige økonomiske strukturer. Mindre 
udviklede regioner har en tendens til at have re-
lativt store andele af beskæftigelsen inden for 
landbrug og industri (tabel 2.3). I 2018 var over 
12 % af beskæftigelsen i disse regioner inden 
for landbrug, tre gange mere end i mere udvik-
lede regioner. Omkring 21 % af beskæftigelsen 
var inden for industri, 6 procentpoint mere end i 
overgangsregioner og mere udviklede regioner. 
Overgangsregioner og mere udviklede regioner er 
mere sammenlignelige med hensyn til deres be-
skæftigelsesandele, hvor flere er beskæftiget inden 
for finans og forsikring og i offentlig forvaltning. 

Den sektormæssige sammensætning af brutto-
værditilvækst (BVT) følger det samme generel-
le mønster som beskæftigelse, men forskellene 
mellem regioner på forskellige udviklingsniveauer 

synes at være mindre udtalt. Især er bruttoværdi-
tilvæksten fra landbrug beskeden, hvilket tyder på 
lav produktivitet, trods den store arbejdsstyrke i 
mindre udviklede regioner. 

Beskæftigelsen inden for landbruget faldt mellem 
2001 og 2018, især i de mindre udviklede regio-
ner (med over 3 % om året), hvilket afspejler den 
økonomiske omstrukturering og modernisering af 
landbruget i disse regioner. Dette sidste førte til 
en markant stigning i produktiviteten i sektoren 
og til en stigning i BVT. I betragtning af den store 
beskæftigelsesandel i landbruget i disse regioner 
forventes denne proces at fortsætte. Det samme 
mønster går igen i overgangsregionerne og i mere 
udviklede regioner, men reduktionen i beskæftigel-
sen og væksten i BVT var under halvdelen af BVT i 
mindre udviklede regioner. 

Beskæftigelsen i industrien faldt ligeledes i hver af 
de tre typer regioner, dog meget mindre end inden 
for landbrug. Trods tabet af arbejdskraft steg BVT 
væsentligt, og det samme var tilfældet for produk-
tiviteten, navnlig i de mindre udviklede regioner. 
EU's indre marked har skabt større potentiale for 
specialisering i sektorer med højere værditilvækst, 
hvilket har gjort det muligt for mindre udviklede 
regioner og visse overgangsregioner at fastholde 

Tabel 2.2 Sammendrag af direkte og afsmitningseffekter

Nordvestlige regioner Sydlige og østlige 
regioner

Direkte Afsmittende Direkte Afsmittende

BNP-vækst uopl. uopl.

Oprindeligt BNP pr. indbygger
Offentlige og private 
investeringer
Befolkningsvækst

Kvalitet af institutioner

Lavere sekundær uddannelse

Højere uddannelse og 
erhvervsuddannelse
Teknologisk parathed

Udviklingstrin for virksomheder
uopl.: uoplyst. 
Grønne bjælker viser positive virkninger, røde bjælker viser negative virkninger (jo mørkere farve, 
desto mere signifikant er den anslåede koefficient).  
Kilde: Annoni et al. (2019).
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Tabel 2.3 Beskæftigelse og BVT efter NACE-sektor og kategori af regioner, andele i 2018 og ændringer for 2001-2018

Grønne bjælker viser positive ændringer, røde bjælker viser negative ændringer.
Kilde: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, beregninger fra GD REGIO. 

Beskæstigelse BVT
Mindre 

udviklede Overgang
Mere 

udviklede 
Mindre 

udviklede Overgang
Mere 

udviklede Andel i 2018 (%)

A: Landbrug, skovbrug og fiskeri

B-E: Industri (undt. bygge- og anlægsvirksomhed)

F: Bygge- og anlægsvirksomhed

G-J: Engroshandel og detailhandel, et al.

K-N: Pengeinstitut og finansvirksomhed, et al.

O-U: Offentlig forvaltning, et al.

I alt

A: Landbrug, skovbrug og fiskeri

B-E: Industri (undt. bygge- og anlægsvirksomhed)

F: Bygge- og anlægsvirksomhed

G-J: Engroshandel og detailhandel, et al.

K-N: Pengeinstitut og finansvirksomhed, et al.

O-U: Offentlig forvaltning, et al.

I alt

Gennemsnitlig % ændring i forhold til det foregående år, 2001-2018

EU-27 EU-27
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tivt lidt, kombineret med an faldende andel af den 
erhvervsaktive befolkning. I de fleste af EU's mest 
fjerntliggende regioner forblev BNP pr. indbygger 
på samme niveau eller faldt. 

Fra 2001 til 2008 steg BNP pr. indbygger i EU med 
1,8 % om året i faste priser med en produktivi-
tet, der steg med 1,2 % om året, og en stigning i 
beskæftigelsen på yderligere 0,4 % om året (ta-
bel 2.4). I mange mindre udviklede regioner, hvor 
væksten i BNP var væsentligt højere end EU-
gennemsnittet, var produktiviteten også hoved-
komponenten for væksten i BNP pr. indbygger, og i 
endnu større grad i EU som helhed, hvorimod be-
skæftigelsen forblev uændret.

Mellem 2009 og 2013 faldt BNP pr. indbygger i 
EU med 0,4 % om året. Beskæftigelsen faldt også 
(med 0,5 % om året), samtidig med at både be-
skæftigelsen og andelen af den erhvervsaktive be-
folkning faldt, mens produktiviteten fortsatte med 
at stige, dog i et lavere tempo. Dette ændrings-
mønster går igen i hver gruppe regioner, men er 
mere udtalt i de mindre udviklede regioner og min-
dre udtalt i de mere udviklede regioner. I overens-
stemmelse hermed oplevede de mindre udviklede 
regioner som gruppe det kraftigste fald i BNP pr. 
indbygger, men også i beskæftigelsen. 

Mellem 2014 og 2019 tog væksten i BNP pr. 
indbygger til igen i hver af de regionale grupper. 
I modsætning til perioden før finanskrisen hang 
væksten imidlertid stærkt sammen med en stig-
ning i beskæftigelsen, hvilket mere end opvejede 
en reduktion i andelen af den erhvervsaktive be-
folkning, samtidig med at arbejdsproduktiviteten 

en højere beskæftigelse i industrien, da de har en 
attraktiv balance mellem arbejdsomkostninger, 
produktivitet og tilgængelighed. 

Bygge- og anlægsbranchen udviste kun beskeden 
vækst i perioden 2001-2018 og oplevede endog 
et lille fald i overgangsregioner. Omvendt steg be-
skæftigelsen og BVT i servicesektoren i alle regi-
onale grupper over perioden, navnlig inden for fi-
nansaktiviteter, navnlig i mindre udviklede regioner.

2.2 Produktivitet er den vigtigste 
faktor for vækst i BNP pr. indbygger 

I perioden 2001-2019 steg BNP pr. indbygger i den 
langt overvejende del af EU's regioner (kort 2.4 
og tabel 2.4). Stigningen hang primært sammen 
med produktivitetsvæksten10 og i mindre omfang 
med beskæftigelsesvæksten. Den erhvervsaktive 
befolkning som en andel af den samlede befolk-
ning faldt i denne periode en smule i EU og i de 
fleste regioner. Mange mindre udviklede regioner, 
navnlig regioner, der er beliggende i de østlige 
medlemsstater, havde en produktivitets- og be-
skæftigelsesvækst over gennemsnittet, der kun i 
lav grad blev modsvaret af et fald i andelen af den 
erhvervsaktive befolkningen, således at væksten 
i BNP pr. indbygger var over EU-gennemsnittet. 
Dette slører imidlertid, at BNP pr. indbygger i den-
ne periode faldt i en række af disse regioner, ho-
vedsagelig i Grækenland og Italien, med et fald i 
produktiviteten og beskæftigelsen eller steg rela-

10 Bemærk, at denne produktivitetsstigning, målt som BNP pr.  ansat, 
ikke afspejler faldet i det gennemsnitlige antal timer, der  arbejdes 
pr. person beskæftiget i denne periode.

Tekstboks 2.3 Nedbrydning af vækst i BNP pr. indbygger

Vækst i BNP pr. indbygger kan opdeles i tre hovedkomponenter: ændringer i produktivitet (BNP pr. beskæfti-
get person), ændringer i beskæftigelsesfrekvens (beskæftigelse i forhold til den erhvervsaktive befolkning) 
og ændringer i den erhvervsaktive befolknings andel af den samlede befolkning. I overensstemmelse her-
med finder følgende identitet anvendelse:

BNP
=

BNP
x

Beskæftigelse
x

Erhvervsaktiv befolkning
Befolkning i alt Beskæftigelse Erhvervsaktiv befolkning Befolkning i alt

Samme identitet kan i udtrykkes i form af ændringer: Ændringen i BNP pr. indbygger er summen af ændrin-
gerne i produktiviteten, i beskæftigelsen og i den erhvervsaktive befolknings andel.
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Kort 2.4 Vækst i BNP pr. indbygger, produktivitet, beskæstigelsesfrekvens og erhvervsaktiv 
befolkningsandel, 2001-2019
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< -0,4

-0,4 – -0,2

-0,2 – -0,1
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0,0 – 0,3

0,3 – 0,5

Beskæstigelsesfrekvens defineret som arbejdspladsbaseret beskæstigelse 
divideret med befolkningen i alderen mellem 20 – 64.
Kilde: GD REGIO baseret på JRC- og Eurostat-data.
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faldt i et langsommere tempo end i perioden før 
krisen. Igen var dette ændringsmønster mere ud-
talt i de mindre udviklede regioner. Omvendt var 
opsvinget mere afdæmpet i overgangsregioner-
ne, hvor væksten i BNP pr. indbygger var lidt over 
halvdelen af væksten i mindre udviklede regioner, 
stort set den samme vækstrate som i perioden før 
krisen.

2.3 Hovedstadsregioner klarer 
sig bedre end andre regioner

I 2019 udgjorde storbyregioner 59 % af befolknin-
gen i EU, 63 % af beskæftigelsen og 68 % af BNP. 
Der findes således store centre for beskæftigelse 

og erhvervsaktivitet, der har en højere  produktivitet 
end andre steder. 

Mellem 2001 og 2019 steg BNP pr. indbygger i ho-
vedstadsregioner hurtigere end i andre i alle dele 
af EU (tabel 2.5). Dette var primært et resultat af 
ovennævnte vækstrater over gennemsnittet i stor-
byregioner, selvom andre storbyregioner også kla-
rede sig bedre end regioner uden for storbyområ-
der, dog undtaget i de nordvestlige medlemsstater.

I regioner i de østlige og nordvestlige med-
lemsstater var væksten i BNP pr. indbygger pri-
mært kædet sammen med produktivitetsvækst. 
Mønsteret er forskelligt i sydlige medlemsstater, 
hvor produktivitetsvæksten var meget lav i denne 

Gennemsnitlig % ændring i forhold til det foregående år

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Mere udviklede regioner

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Mere udviklede regioner

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Mere udviklede regioner

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Mere udviklede regioner

Grønne bjælker viser positive ændringer, røde bjælker viser negative ændringer. 
Mindre udviklede regioner, undtagen Mayotte.
Beskæstigelsesfrekvensen er den arbejdspladsbaserede beskæstigelse divideret med befolkningen i alderen mellem 20 – 64.
Kilde: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, beregninger fra GD REGIO.

BNP 
pr. indbygger

Produktivitet Beskæstigelse Erhvervsaktiv 
befolkningsandel

Gennemsnitlig % ændring i forhold til det foregående år

2001-2019

2001-2008

2009-2013

2014-2019

EU-27

EU-27

EU-27

EU-27

1,22 0,88 0,50 -0,17

1,69 1,53 0,21 -0,05

0,90 0,62 0,49 -0,22

1,06 0,66 0,61 -0,21

1,76 1,16 0,43 0,15

2,79 2,26 0,00 0,52

1,47 0,81 0,44 0,22

1,49 0,93 0,67 -0,12

-0,36 0,50 -0,53 -0,33

-0,98 0,46 -1,23 -0,21

-0,59 0,47 -0,65 -0,41

-0,31 0,21 -0,17 -0,36

1,82 0,81 1,46 -0,45

2,51 1,46 1,73 -0,68

1,38 0,50 1,53 -0,64

1,66 0,67 1,20 -0,22

Tabel 2.4 Nedbrydning af gennemsnitlig årlig ændring i BNP pr. indbygger, 2001-2019 og delperioder
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 periode, og det meste af denne (beskedne) vækst 
i BNP pr. indbygger var forbundet med vækst 
i  beskæftigelsen. I hovedstadsregioner i de østlige 
og sydlige  medlemsstater var beskæftigelsesvæk-
stens bidrag til væksten i BNP dobbelt så stor som 
gennemsnittet, hvilket afspejler en vedvarende 
koncentration af beskæftigelse i disse regioner.

Beskæftigelsen i både storbyregioner og i regio-
ner uden for storbyområder steg mellem 2000 og 
2008, dog i et hurtigere tempo i hovedstadsre-
gioner end i andre storbyregioner og med mere i 
sidstnævnte end i regioner uden for storbyområder 
( figur 2.7). I de efterfølgende to år faldt den mar-
kant i alle regioner. I hovedstadsregioner begyndte 
beskæftigelsen at stige igen i 2010, hvor vækstra-
ten skød i vejret i 2013 og fortsatte i samme tem-
po frem til 2019, hvor den samlede beskæftigelse 
var væsentligt højere end før krisen i 2007-2008. 

I andre storbyregioner 
var opsvinget mere af-

dæmpet. Beskæftigelsen 
lå fortsat under niveau-
erne fra før krisen og 
frem til 2015, og fra det 
tidspunkt og til 2019 var 
stigningstakten mere be-
skeden end i hovedstads-
regioner. I regioner uden 
for storbyområder var 
virkningen af finanskri-
sen mere vedholdende. 
Beskæftigelsen begyndte 
først at stige i 2013, og 
den steg med meget min-
dre end i storbyområder 
frem til 2019 og nåede 
kun niveauerne fra før kri-
sen i 2018. 

Årlig gennemsnitlig % ændring i forhold til det foregående år

Østlige medlemsstater

Hovedstadsregioner

Andre storbyregioner

Regioner uden for storbyområder

I alt

Nordvestlige medlemsstater

Hovedstadsregioner

Andre storbyregioner

Regioner uden for storbyområder

I alt

Sydlige medlemsstater

Hovedstadsregioner

Andre storbyregioner

Regioner uden for storbyområder

I alt

BNP pr. 
indbygger

Produktivitet Beskæstigelse 
i forhold til 
befolkning

Beskæstigelse i forhold til befolkning kombinerer beskæstigelsesfrekvensen og den erhvervsaktive 
befolkning som en andel af den samlede befolkning.
Kilde: Eurostat [reg_eco10], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, beregninger fra GD REGIO. 

4,1 2,8 1,3

3,5 3,0 0,5

3,2 3,0 0,2

3,6 3,1 0,5

1,3 1,1 0,2

1,0 0,6 0,3

1,1 0,8 0,3

1,1 0,8 0,3

0,6 0,1 0,5

0,4 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1

0,3 0,1 0,2

Tabel 2.5 Ændringer i BNP pr. indbygger, produktivitet og 
beskæftigelse pr. indbygger efter type storbyregion, 2001-2019

Tekstboks 2.4 Storbyregioner 
og regioner uden for storbyer

Hovedstad-storby, andre storbyregioner og re-
gioner uden for storbyer defineres således. 
 Storbyregioner er NUTS 3-regioner eller grupper 
af NUTS 3-regioner, der repræsenterer funkti-
onelle byområder med mere end 250 000 ind-
byggere. Hovedstads-/storbyregioner er dem, 
der omfatter den nationale hovedstad. Regioner 
uden for storbyer er alle de øvrige.

Flere oplysninger findes på:  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Territorial_typologies_for_ European_
cities_and_metropolitan_regions

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
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3. Udviklingsfælder11 
og beslægtede risici 
for europæiske regioner

3.1 Regional stagnation 
og udviklingsfælder

Det er i stigende grad blevet klart i de seneste år, 
at ikke alle regioner i EU med et BNP pr. indbyg-
ger under gennemsnittet indhenter efterslæbet. 
Regioner kan kategoriseres i forskellige grupper 
defineret efter størrelsen af deres BNP12, men også 
efter størrelsen af væksten i deres BNP. 

Sammenholdes den årlige vækst i BNP i faste pri-
ser over perioden 2001-2019 med det oprindelige 
udviklingsniveau for regioner i 2000 som målt ef-
ter BNP pr. indbygger, fremkommer der nogle mar-
kante mønstre (figur 2.8). 

Nogle af mønstrene er i overensstemmelse med 
konvergensteorien. Navnlig fremviste mange af re-

11 Professor Simona Iammarino, Andrés Rodríguez-Pose og Michael 
Storper bidrog væsentligt til indholdet af dette afsnit.

12 I dette afsnit klassificeres regioner ud fra deres BNP pr. indbygger 
i forhold til EU-gennemsnittet i 2000. De tærskler, der anvendes, 
svarer til dem, der i øjeblikket bruges til at klassificere regioner 
som mindre udviklede, overgangsregioner eller mere udviklede, 
men afviger fra dem, der blev anvendt i 2000. Disse gruppebe-
tegnelser anvendes derfor ikke i dette afsnit.

gionerne med et BNP pr. indbygger på under 75 % 
af EU-gennemsnittet i 2000 en stærk vækst over 
de efterfølgende 19 år, der påviser en hurtig ind-
hentning af efterslæbet. Disse regioner er primært 
regioner i østlige EU-medlemsstater. Derimod lyk-
kedes det ikke for mange af de sydlige EU-regioner 
at opnå tilnærmelsesvist så høje vækstrater. Et ikke 
uvæsentligt antal sydlige regioner oplevede en re-
duktion i BNP pr. indbygger i perioden, selvom deres 
oprindelige BNP pr. indbygger lå under 75 % af EU-
gennemsnittet. I fortsættelse af konvergensteorien 
syntes regioner med et BNP pr. indbygger over gen-
nemsnittet i 2000 af have lavere vækstrater. 

Imidlertid viser væksten i gruppen af regioner med 
et BNP pr. indbygger på mellem 75 % og 100 % 
af EU-gennemsnittet (dvs. mellemkategorien), ikke 
nogen indikation af en indhentning. Faktisk var 
den gennemsnitlige vækst i disse regioner under 
væksten i regioner med et BNP pr. indbygger over 
gennemsnittet. Mange af dem, primært regioner 
i sydlige medlemsstater, oplevede lange perioder 
med lav eller negativ vækst, svage produktivitets-
stigninger, og lav jobskabelse eller endog jobtab. 

Iammarino et al. (2020) udvikler et koncept for ud-
viklingsfælder, som er baseret på flere  dimensioner 
end blot en opbremsning af BNP-væksten. 
Det dækker tre dimensioner af den økonomiske dy-
namik i en region: BNP pr. indbygger, produktivitet 
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Figur 2.7 Udvikling i den samlede beskæftigelse (antal beskæftigede) i storbyregioner 
og regioner uden for storbyområder, 2000-2019

Kilde: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, beregninger fra GD REGIO.
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og beskæftigelse. Omkring 45 % af befolkningen i 
ovennævnte mellemkategori af regioner i 2000 var 
i regioner, hvor væksten var meget lav13 i perioden 
2001-2019 (figur 2.9). Desuden var en tredjedel af 
befolkningen i regioner, hvor produktivitetsvæksten 
var meget lav, og 40 % var i regioner med meget 
lav jobskabelse i forhold til befolkningsændringen. 
Alle disse befolkningsandele er højere, i nogle til-
fælde betydeligt højere end i andre regioner. 

Siden 2000 har et stigende antal regioner op-
levet stagnerende økonomisk udvikling efter at 
have nået et BNP pr. indbygger på 75-100 % af 
EU-gennemsnittet (kort 2.5). I takt med at denne 
gruppe har vokset sig større over tid, er det ble-
vet sjældnere at omstille sig ud af den. Kun én 
region (Zahodna Slovenija) ud af i alt 53 regio-
ner i mellemkategorien i 2000 opnåede reelt et 
BNP pr. indbygger på over gennemsnittet i 201914. 
Omvendt faldt BNP pr. indbygger under 75 % af 
EU-gennemsnittet i 18 af disse regioner, primært 

13 Her defineres meget lav vækst som en årlig gennemsnitlig vækst 
over perioden i nederste kvartil af regioner indplaceret efter vækst-
rate (dvs. i de 25 % med den laveste vækst i perioden 2001-2019).

14 Det er værd at bemærke, at Zahodna Slovenija forbedrede sine 
resultater i perioden i forhold til de indikatorer, der identificeres 
her som værende afgørende faktorer for risikoen for at falde i 
en "udviklingsfælde", med en andel af industrien i BVT over gen-
nemsnittet, FoU-udgifter over gennemsnittet i forhold til BNP og 
en andel af den erhvervsaktive befolkning med en videregående 
uddannelse over gennemsnittet. Institutionel kvalitet er imidlertid 
fortsat under EU-gennemsnittet. 

i det sydlige EU, hvilket antyder divergens og sti-
gende forskelle. 

Den lave vækst i regioner i mellemkategorien an-
tyder, at de kan være faldet i en udviklingsfælde. 
Mange af dem er mindre omkostningsmæssigt 
konkurrencedygtige end mindre udviklede regioner, 
karakteriseret ved de lave kapital- og arbejdsom-
kostninger, og ved at være mindre innovative eller 
produktive end mere udviklede regioner. I overens-
stemmelse hermed synes deres omkostninger at 
være for høje til at kunne konkurrere med mindre 
udviklede regioner og deres innovationssystemer 
ikke at være stærke nok til at konkurrere med 
mere udviklede regioner. Det gør det meget van-
skeligt for dem at undslippe udviklingsfælden og 
opnå højere BNP pr. indbygger. Mens nogle af disse 
regioner havde et lavt BNP pr. indbygger og ind-
hentede efterslæbet frem til for nogle år siden, var 
der andre, der tidligere var relativt fremgangsrige, 
men har siden bevæget sig ind i en længere perio-
de med relativ økonomisk tilbagegang. Faktisk var 
BNP pr. indbygger i en fjerdedel af regionerne med 
et BNP pr. indbygger over gennemsnittet i 2000, 
primært i de nordvestlige, men også i sydlige 
medlemsstater, faldet til under EU-gennemsnittet 
i 2019 (kort 2.5). 
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3.2 Identifikation 
af udviklingsfælder 
i EU-regioner

I Iammarino et al. (2020) 
vurderes risikoen for, at 
en region, der befinder 
sig i en udviklingsfælde 
i et specifikt år, ud fra 
mønsteret i væksten i 
BNP pr. indbygger, pro-
duktivitet og beskæfti-
gelse samt deres vækst 
i forhold til væksten i 
den medlemsstat, regi-
onen befinder sig i, og 
EU-gennemsnittet.

En analyse baseret på 
denne metode viser, at antallet af år, som regi-
oner har befundet sig i en udviklingsfælde i pe-
rioden 2001-2019, varierer markant mellem 
dem (kort 2.6). Generelt er regioner, der var fan-
get i en udviklingsfælde i 15 eller flere år i den-
ne periode (i det følgende kaldt regioner "fanget 
i en udviklingsfælde") koncentreret i sydlige EU-
medlemsstater (navnlig i Grækenland og Italien) 
eller er landdistrikter eller gamle industriregioner 
i Frankrig. Nogle af regionerne er imidlertid også 
beliggende i mange af de nordvestlige medlems-
stater. Udviklingsfælder påvirker således regioner 
på forskellige niveauer af indledende udvikling. 
Der kan i overensstemmelse hermed således iden-
tificeres tre typer regioner fanget i en udviklings-
fælde i forhold til deres BNP pr. indbygger i 2000.

 • Regioner med meget lavt BNP pr. indbygger 
fanget i en udviklingsfælde, og som modta-
ger betydelig støtte under samhørighedspo-
litikken, men som i modsætning til de andre 
mindre udviklede EU-regioner har kæmpet for 
at fastholde langsigtet vækst, halter således 
konsekvent efter andre regioner i EU. Regioner 
i denne gruppe omfatter Calabria i Italien, og 
Anatoliki Makedonia, Thraki og Ipeiros samt 
Dytiki Ellada i Grækenland. 

 • Regioner fanget i en udviklingsfælde med et 
BNP pr. indbygger lidt under gennemsnittet 

(mellem 75 % og 100 % af EU-gennemsnittet 
i 2000), men hvor den økonomiske dynamik er 
stagneret. Tilsvarende har de kæmpet for at 
forbedre deres status ofte både i relative og 
absolutte tal. Denne gruppe omfatter en række 
regioner i italienske Mezzogiorno og regioner 
i Portugal, Grækenland og Cypern, samt flere 
regioner i Frankrig og Walloniet i Belgien.

 • Regioner fanget i en udviklingsfælde med 
et BNP pr. indbygger over gennemsnittet, og 
som til trods for, at de stadig er relativt frem-
gangsrige, har oplevet hyppige eller lange pe-
rioder med vækst i BNP, produktivitet og be-
skæftigelse under gennemsnittet, ofte på grund 
af lukningen af industrier, der plejede at være 
deres vigtigste kilde til velstand. Denne gruppe 
omfatter en række regioner i det nordlige og 
centrale Italien, forskellige regioner i Frankrig, 
og nogle få områder i Spanien, Portugal, 
Tyskland, Danmark, Østrig og Nederlandene.

Årsagerne til, at en region er faldet i en udviklings-
fælde, er forskellige fra region til region. Der er imid-
lertid en række fællestræk, herunder (for eksempel) 
niveauet af merværdi i industri, menneskelig kapi-
tal, tilførsel af innovation og institutionel kvalitet. 

EU-regioner, der var fanget i en udviklingsfæl-
de i 2000-2019 synes at have en mindre andel 
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Kort 2.5 Overgang af regioner mellem udviklingskategorier, 2000-2019
Overgangsmatrix for BNP pr. indbygger i KKP (indeks, EU-27 gennemsnit = 100), 2000-2019
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Kort 2.6 Antal år i en udviklingsfælde i perioden 2001-2019 ester størrelsen af BNP 
pr. indbygger i 2000

500 km

BNP/indbygger (indeks EU-27 = 100) i forhold til år

< 75 %, 0 – 9 år
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> 100 %, 0 – 9 år

> 100 %, 15 – 19 år

> 100 %, 10 – 14 år

Seks hovedstadsregioner er slået sammen med de omgivende regioner 
for at begrænse forvridning af værdierne for BNP pr. indbygger.
Kilde: Beregninger fra GD REGIO baseret på JRC- og Eurostat-data.
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40 af industriproduktion af den samlede produktion, 
mindre tilførsler af menneskelig kapital (færre ar-
bejdstagere med videregående uddannelse) og la-
vere niveauer af støtte til videnskab og teknologi 
(tabel 2.6). Regioner med en bedre kvalitet lokal-
regering og derved et mere gunstigt institutionelt 
miljø synes at klare sig bedre end dem med en lav 
kvalitet af regeringseffektivitet, begrænset gen-
nemsigtighed og ansvarlighed og mere korruption. 
Regioner fanget i en udviklingsfælde synes også at 
have en højere ældrebyrde og mindre demografisk 
dynamik, selvom dette sandsynligvis lige så godt 
kunne være en konsekvens af som en årsag til at 
være fanget i en fælde.

Regionernes forskellige kendetegn antyder forskel-
lige strategier for, hvordan det undgås, at de fal-
der i en udviklingsfælde, afhængigt af en regions 
udviklingsniveau. Chancerne for, at en region med 
et BNP pr. indbygger under gennemsnittet i 2000 
bliver fanget i en udviklingsfælde, øges, jo bed-
re kvaliteten af regeringen og jo større industri-
produktionen er. Sidstnævnte ville også forbedre 
chancerne for overgangsregioner i denne henseen-
de. For mere udviklede regioner er chancerne for at 
holde sig fri af udviklingsfælden bedre, hvis de har 
højere FoU-investeringer og en bedre uddannet 

arbejdsstyrke. I alle regioner kunne chancerne for-
bedres ved at forøge andelen af den erhvervsak-
tive befolkning med en videregående uddannelse. 

Regionale udviklingsfælder udgør en alvorlig risiko 
for EU's fremtid. Ved at undgå at falde i disse fæl-
der og derved frigive det uudnyttede økonomiske 
potentiale i de mange dårligt stillede og stagneren-
de regioner i EU, kunne disse regioner ikke alene øge 
deres BNP, produktivitet og beskæftigelse, men det 
ville også fremme EU's vækstpotentiale som hel-
hed. Det er ikke blot et økonomisk anliggende: den 
dårlige økonomiske udvikling og mangel på beskæf-
tigelsesmuligheder skaber sociale omkostninger og 
politisk modvilje mod, hvad der i stigende omfang 
opfattes som et system, der ikke kommer områder, 
som sakker langt agterud, til gode, hvilket fører til 
en stigende utilfredshedens geografi15.

Eftersom udviklingsfælder kan opstå på forskellige 
udviklingstrin og synes at udgøre en særlig risiko 
for overgangsregioner, kan de nødvendiggøre po-
litiske initiativer, der rækker ud over de fattigste 
regioner. Ved at hjælpe alle de regioner, der er 

15 Se Dijkstra et al. (2020), som påviser, at politisk utilfredshed med 
EU i medlemsstaterne og regionerne er knyttet til en vigtig grad 
af økonomisk og industrielt forfald. 

Tekstboks 2.5 Hvordan beregnes risikoen ved at befinde sig i en udviklingsfælde?

Metoden, der er udviklet af Iammarino et al. (2020) 
med det formål at vurdere, hvorvidt en NUTS 2-re-
gion er faldet i en udviklingsfælde i et specifikt år, 
er baseret på udviklingen over tid af tre variabler: 
(i) GDP pr. indbygger i faste priser, (ii) BVT pr. ansat 
(produktivitet) i faste priser og (iii) forholdet mellem 
beskæftigelse og den samlede befolkning. 

For hver af disse tre variabler sammenlignes regio-
nens vækstrate over den femåride periode, der går 
forud for det pågældende år, med tre benchmarks:

 • vækstraten i selve regionen over den femåri-
ge periode, der går forud for denne femårige 
periode 

 • vækstraten over den femårige periode i med-
lemsstaten 

 • den gennemsnitlige vækstrate i EU over den-
ne periode. 

Dette resulterer i ni sammenligninger (eller for seks 
medlemsstater med kun én NUTS 2-region). 

Baseret på disse sammenligninger beregnes der for-
skellige risikoindikatorer. Den indikator, der anven-
des i denne rapport, beregnes nedenfor. For hver af 
de ni sammenligninger modtager regionen en be-
dømmelse på én, såfremt den seneste vækstrate i 
regionen er lavere end benchmarket. Hvis ikke, er 
bedømmelsen nul. Risikoen for, at regionen falder 
i en udviklingsfælde i det pågældende år, angives 
ved den gennemsnitlige score over de ni (eller seks) 
sammenligninger. 

I relation til denne analyse anses en region for at 
befinde sig i en udviklingsfælde i et specifikt år, så-
fremt risikoen for at blive fanget i en fælde er større 
end 0,5. En region anses for at være fanget i en ud-
viklingsfælde over perioden 2000-2019, hvis risiko-
en i mindst 15 år er større end 0,5.
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 udsat for at falde i udviklingsfælden, med at blive 
mere dynamiske, kan man bidrage til at reducere 
regionale uligheder og sætte ind mod truslen om 
stigende utilfredshed i EU's samfund.

4. EU-regionernes 
konkurrenceevne

4.1 Innovation, digitalisering 
og intelligent specialisering

Innovation en vigtig drivkraft for langsigtet vækst 
i produktiviteten og er dermed en afgørende fak-
tor for at bevare virksomhedernes konkurren-
ceevne. Det er særligt vigtigt for virksomheder i 
EU, som i stigende omfang skal konkurrere med 
virksomheder i udviklingsregioner i verden, såsom 
i Sydøstasien, der er begunstiget af billig arbejds-
kraft, mindre arbejdsmarkedsregulering og hurtig 
teknologisk indhentning16. Kapaciteten til at in-
novere og indføre innovation, der produceres andre 
steder, er af afgørende betydning, navnlig efter-
som innovation i modsætning til omkostningsre-
ducerende strategier i princippet ikke kender nogen 
grænser, og derfor er så afgørende for at fastholde 
vækst på den lange bane. 

16 World Economic Forum (2019).

Der er imidlertid tiltagende bekymring for en sti-
gende forsknings- og udviklingskløft, der er for-
bundet med geografisk koncentration af de mest 
innovative virksomheder og forskningscentre, 
både i medlemsstaterne og i EU. Selvom koncen-
tration kan resultere i positive eksterne virkninger 
for forskning og innovation, befinder centrale om-
råder sig meget ofte i mere udviklede regioner17, 
således at de geografiske uligheder øges yder-
ligere18. Denne forsknings- og innovationskløft 
kan yderligere blive næret af den igangværende 
digitaliseringsproces. 

Måling af innovation anerkendes bredt som udfor-
drende19, 20. Den mest almindeligt anvendte indi-
kator, nemlig antallet af patentansøgninger, giver 
kun et tilnærmelsesvist mål for den reelle innova-
tionsaktivitet, fordi det kun medtager innovationer, 
der registreres i Den Europæiske Patentmyndighed. 
Disse vedrører primært teknologisk innovation in-
den for industri, mens mange, om ikke de fleste, 

17 Se Rodríguez-Pose (2020) for en analyse af de økonomiske kon-
sekvenser af forsknings- og innovationskløften i EU.

18 F.eks. konkluderer Europa-Kommissionen (2020a), at en stigende 
koncentration af økonomiske og innovative aktiviteter i hoved-
stæder og storbyområder sammenlignet med områder i tilbage-
gang eller randområder fører til negativ udvikling i regioner med 
lav kapacitet til at udnytte innovation.

19 OECD og Eurostat (2018).

20 Dette er især gældende i en subnational sammenhæng, hvilket 
sætter fokus på behovet for at arbejde på bedre territoriale in-
novationsdata, som nævnt (f.eks.) i Kommissionens meddelel-
se om en langsigtet vision for for EU's landdistrikter (Europa-
Kommissionen, 2021d).

Tabel 2.6 Socioøkonomiske karakteristika af regioner fanget i en udviklingsfælde og andre regioner 
efter niveau af BNP pr. indbygger

Fanget i en 
udviklingsfælde? BNP pr. indbygger (KKS) i 2000, indeks

< 75 % 75 – 100 % > 100 % Alle

% af industrien i BTV, 2018
Ja 10,5 13,4 19,4 17,7
Nej 25,7 19,7 20,8 21,3

FoU-udgifter som % af BNP, 2017
Ja 0,73 1,29 1,76 1,60
Nej 0,93 1,36 2,67 2,30

% af befolkning i alderen 25 – 64 med 
videregående uddannelse, 2019

Ja 19,5 25,1 29,3 27,5
Nej 26,3 31,3 36,9 32,7

Indeks for institutionel kvalitet (EQI), 2017
Ja -1,71 -0,29 0,31 -0,08
Nej -0,71 0,11 0,76 0,11

% af befolkningen efter BNP pr. indbygger, 2017 - 26,2 17,9 55,9 100,0
% af befolkningen fanget i en fælde, 
efter BNP pr. indbygger, 2017

- 3,0 38,0 22,7 20,3

Kilde: Eurostat [nama_10r_3gva, rd_e_gerdreg, edat_lfse_04], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, Verdensbanken, beregninger 
fra GD REGIO.
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innovationer inden for tjenesteydelser, der ofte er 
immaterielle, forbliver upatenterede21. Ikke desto 
mindre udgør patenter, omend i begrænset om-
fang, et nyttigt middel til at sammenligne teknolo-
gisk innovation på tværs af regioner.

I perioden 2016-2017 blev der registreret 
122 patentansøgninger hos Den Europæiske 
Patentmyndighed (kort 2.7). Disse fremviser et ty-
deligt geografisk mønster, nemlig at de regioner, der 
har de fleste ansøgninger, er beliggende i de nord-
vestlige medlemsstater og i det nordlige Italien. 
På NUTS 3-niveau havde Ludwigshafen i Tyskland, 
der huser BASF, det højeste antal (3 224 pr. milli-
on indbyggere i perioden) efterfulgt af Erlangen, 
der huser et stort Siemens-anlæg (2 558), og 
Zuidoost-Noord-Brabant i Nederlandene (2 529), 
der huser Philips. Graden af koncentration tyder på 
en regional innovationskløft mellem de mest avan-
cerede medlemsstater og regioner og de øvrige.

Storbyområder synes at tilbyde et miljø, der i sær-
lig grad tiltrækker indførelsen af nye idéer, produk-
ter og processer. Et omfattende katalog af littera-
tur gør rede for årsagerne hertil – tilstedeværelsen 
af en kreativ og veluddannet arbejdsstyrke, og 
specialiserede klynger af økonomisk aktivitet, uni-

21 Tilsvarende gælder for praksis inden for primær produktion og 
organisatoriske og sociale former for innovation, der kan bidrage 
til social kapital.

versiteter og forskningsinstitutter22. Der er klare 
forskelle i patentaktiviteten mellem storbyregioner 
(omkring 167 ansøgninger pr. million indbygge-
re) og regioner uden for storbyområder (omkring 
58 pr. mio. indbyggere) (figur 2.10). I ret mange 
storbyregioner er antallet af ansøgninger imidler-
tid lavere end i regioner uden for storbyområder i 
de samme medlemsstater, hvilket indikerer, at ikke 
alle storbyregioner tilbyder et tiltrækkende miljø. 
Ikke desto mindre er det markante geografiske 
mønster for patentansøgninger og deres koncen-
tration i hovedstadsområder yderligere indikatio-
ner på en forsknings- og innovationskløft i EU.

Ud over resultater er en bredt anvendt indikator 
for innovationskapacitet udgifter til FoU i forhold 
til BNP, der er et mål for input til innovationspro-
cessen, eller den anvendte indsats, i modsætning 
til output. Som for patenter vil FoU-udgifterne 
sandsynligvis undervurdere innovationsaktivite-
ten, navnlig i sektorer uden for industrien, hvor ik-
ke-teknologisk og ikke-forskningsbaseret innovati-
on er almindeligt forekommende.

Udgifterne til FoU i EU udgjorde i 2019 2,2 % af BNP 
(figur 2.12) og steg kun marginalt over de tidligere 
to årtier (fra 1,8 % af BNP i 2001). Udgiftsraten steg 
i alle medlemsstater med undtagelse af Sverige og 

22 Europa-Kommissionen og FN's HABITAT-program (2016).
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Tekstboks 2.6 Globale værdikæder, udenlandske direkte investeringer og ulighed1

Teknologiforandring parret med intensivering af glo-
bale værdikæder har sat gang i behovet for at pla-
cere national og regional økonomisk udviklings- og 
innovationspolitik i en åben og indbyrdes afhængig 
ramme. Multinationale virksomheder anses, når de 
udfører forskellige former for investeringer i udlandet, 
som nøgleaktører for konnektiviteten og den globale 
økonomiske integration af lande og regioner i ver-
den, samtidig med at de også er afgørende spillere i 
internationale handelsstrømme. Ofte beskrevet som 
"to sider af samme sag"2 synes handel og investering 
et være indbyrdes forbundne på en mere kompleks 
måde i globale værdikæder3. Handelsstrømme kan 
nemlig være enten "equity-led" eller "non-equity-led". 
Førstnævnte involverer netværk af udenlandske 
datterselskaber oprettet via udenlandske direkte in-
vesteringer, som er stærkt engageret i globale værdi-
kæder4, mens "non-equity-led"-handel involverer flere 
kontraktpartnere og armslængde-baserede eksterne 
leverandører5. Som sådan er handel i globale værdi-
kæder og udenlandske direkte investeringer komple-
mentære fænomener, der skal tages hensyn til sam-
tidigt, når man prøver at opfange den geografiske og 
funktionelle dimension af global konnektivitet.

Der kan sondres mellem to mål for deltagelse i globale 
værdikæder: (a) bagudrettede forbindelser – andelen 
af udenlandsk merværdi i et lands samlede eksport, og 
(b) fremadrettede forbindelser – indenlandsk mervær-
di i eksport af mellemprodukter, der reeksporteres 

videre til tredjelande, udtrykt som et forholdstal for 
bruttoeksport. Ved at se på hvert enkelt lands relative 
position i forhold til EU-gennemsnittet er det muligt at 
identificere fire brede grupper af økonomier: 

1. høj integration i globale værdikæder: højere 
bagudrettede til højere fremadrettede (H-H) 
 forbindelser 

2. lav integration i globale værdikæder: lave-
re bagudrettede til lavere fremadrettede (L-L) 
 forbindelser 

3. bagudrettet integration i globale værdikæ-
der: Højere bagudrettede, lavere fremadrettede 
( H-L) forbindelser og 

4. fremadrettet integration i globale værdikæ-
der: lavere bagudrettede til højere fremadrette-
de (L-H) forbindelser. 

Gruppen fremadrettet integration i de globale vær-
dikæder omfatter de mest innovative lande, for så 
vidt angår FoU-udgifter (samt patenter), med Polen 
og Rumænien som undtagelserne. I denne gruppe er 
der en relativt stor interregional spredning af BNP 
som målt ved gini-koefficienten (figur 2.11). Om-
vendt viser økonomier med lav integration i globale 
værdikæder lave værdier af FoU (og patenter), men 
de udviser også store økonomiske forskelle. Lande-
ne med høj integration af globale værdikæder viser 
forskellige økonomiske forskelle, mens lande med 
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Figur 2.11 GVC-profil, FoU-udgifter og Gini-koefficient efter medlemsstat, 2015

GINI-koefficienten er ikke opstillet for lande med kun én eller to NUTS 2-regioner.
Kilde: Eurostat, beregninger fra GD REGIO.

1 Denne tekstboks indeholder et sammendrag af rapporten “Foreign direct investment, global value chains and regional economic de-
velopment in Europe” udarbejdet af Comotti et al. (2020) for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik.

2 Krugman (2007).
3 OECD (2018), s. 31.
4 F.eks. Altomonte et al. (2012).
5 Taglioni og Winkler (2014).
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Danmark, hvor den allerede havde nået et højt ni-
veau i 2001, samt Irland23. Trods den generelle stig-
ning forblev udgiftsraterne i de fleste medlemssta-
ter for det meste et stykke under raterne i andre 
højt udviklede økonomier, navnlig Japan (hvor udgif-
terne tegnede sig for 3,2 % af BNP i 2019) eller USA 
(hvor den var 3,1 %). Der er heller ingen dokumen-
tation for konvergens i raterne i EU. Medlemsstater 
med forholdsvist lave FoU-udgifter i 2001 havde 
den mindste stigning i udgifterne i perioden 2001-
2019, hvilket peger på en udvidet forsknings- og in-
novationskløft mellem medlemsstaterne.

23 Den marginale stigning i Luxembourg er knyttet til det forhold, at 
erhvervslivets FoU-udgifter er faldet markant i de seneste ti år. 
Det hænger muligvis sammen med den potentielt store virkning 
af nogle få multinationale selskabers adfærd på officielle stati-
stikker over erhvervslivets FoU (se: OECD (2019)).

FoU-udgifterne i EU er højest i de nordvestlige 
regioner (i gennemsnit 2,7 % af BNP i 2019) og 
lavest i øst (1,3 %) og syd (1,4 %). På NUTS 2-ni-
veau er udgifterne højest, med over 7 % af BNP, i 
Braunschweig og Stuttgart i Tyskland og Brabant 
Wallon i Belgien (kort 2.8).

Generelt synes regioner med de højeste FoU-
udgifter at være de mest udviklede og inkluderer 
ofte hovedstæder (Belgien og Tyskland er markan-
te undtagelser) (figur 2.13). Af de 20 regioner med 
de højeste udgifter er 19 mere udviklede (med et 
BNP pr. indbygger over EU-gennemsnittet), mens 
to tredjedele af de 50 regioner med de laveste ud-
gifter er mindre udviklede (med et BNP pr. indbyg-
ger under 75 % af gennemsnittet). 
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Kilde: Eurostat [rd_e_gerdreg], beregninger fra GD REGIO.

bagudrettet integration i globale værdikæder viser 
lave andele af FoU-udgifter (med undtagelse af 
Danmark) og lavere økonomiske forskelle. 

Førende industriregioner i Europa følger mønstre og 
hierarkier, der ligner dem i hovedstadsregioner. Højere 
niveauer af både indgående og udgående udenland-
ske direkte investeringer karakteriserer avancerede 
regioner i økonomier med fremadrettet integration i 
globale værdikæder, som f.eks. Bayern, Baden-Würt-
temberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen og Rheinland-Pfalz (Tyskland), Zuid-Holland og 
Noord-Holland (Nederlandene), Sydsverige (Sverige) 

og Pomorskie og Malopolskie (Polen). Tilsvarende vi-
ser visse nøgleindustrier i lande med lav integration 
i globale værdikæder relative høje niveauer af både 
indgående og udgående udenlandske direkte inve-
steringer. Piemonte (Italien), og Cataluña, País Vasco, 
 Galicia og Andalucia (Spanien). Flandern (Belgien) 
følger i kategorien høj integration i globale værdikæ-
der et lignende mønster, samtidig med at industri-
elle østlige EU-regioner i gruppen med bagudrettet 
integration i globale værdikæder for det meste viser 
internationaliseringsprofiler, der er koncentreret om 
indgående udenlandske direkte investeringer. 
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I 2019 oversteg udgifterne til FoU i forhold til BNP 
Europa 2000-målet på 3 % i blot et lille antal 
NUTS 2-regioner, der tegnede sig for blot 12 % af 
EU's befolkning (tabel 2.7). Disse er alle sammen 
mere udviklede regioner i den nordvestlige del af 
EU med undtagelse af Dresden (Tyskland), som er 
en overgangsregion. Ingen af disse mindre udvik-
lede regioner opfyldte 3 %-målet med udgifter på i 
gennemsnit mere end 2 procentpoint under målet.

Den regionale resultattavle for innovation

Den regionale resultattavle for innovation (RIS) 
2021 sætter fokus på den centrale rolle, som in-
novation spiller i regionaludvikling24. RIS, der er 

24 Regional Innovation Scoreboard 2021 findes på:  
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/
performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_da.

en udvidelse af den europæiske resultattavle for 
innovation (EIS), vurderer regionernes innovati-
onsresultater på basis af en undergruppe af indi-
katorer, som er medtaget i EIS. I 2021 omfatter 
den 215 regioner i EU25, plus 30 regioner i Norge, 
Serbien, Schweiz og Storbritannien. 

De mest innovative regioner i EU efter denne må-
lestok er Oberbayern (Tyskland), Hovedstaden 
(Danmark), Etelä-Suomi (Finland) og Stockholm 
(Sverige) (kort 2.9). Trods regionale variationer in-
ternt i landene svarer placeringen af regioner stort 
set til medlemsstaternes placering. hvilket peger 
på, at indikatorværdier på regionalt plan påvirkes 
af nationale karakteristika. De fleste regionale "in-
novationsledere" findes i medlemsstater, der også 

25 Alle medlemsstater er omfattet på NUTS 2-niveau undtagen 
Østrig, Belgien og Frankrig, som er omfattet af NUTS 1-niveau.

Tabel 2.7 Samlede FoU-udgifter og afstanden til Europa 2020-målet, 2019

Mindre 
udviklede

Overgang Mere udviklede EU-27

FoU som % af BNP 1,0 1,4 2,5 2,2
Afstand til EU-mål (forskel i procentpoint) 2,0 1,6 0,5 0,8
% af befolkning, der bor i regioner, 
der har nået EU-målet

0,0 2,9 20,1 11,9

BE (undtagen BE10) og IE vedrører 2017. FR vedrører 2013. 
Kun de regioner, for hvilke der foreligger data, er medtaget. 
Kilde: Eurostat [rd_e_gerdreg], beregninger fra GD REGIO.
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Figur 2.13 Samlede udgifter til FoU, 2019

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_da
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_da
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identificeres som "innovationsledere" eller "innova-
tionsstærke", og så godt som alle de "innovations-
moderate" og "innovationssvage" regioner befinder 
sig i medlemsstater, der kategoriseres på samme 
måde. Der findes imidlertid regionale "enklaver 
af ekspertise" i visse innovationsmoderate lande, 
herunder hovedstadsregioner i Tjekkiet, Spanien, 
og Litauen samt País Vasco i Spanien, mens der er 
nogle regioner i innovationsstærke lande, der sak-
ker bagud.

Der består ligeledes et tæt forhold mellem regi-
oners udviklingsniveau og innovationsresultater 
( figur 2.14). I 2021 findes ca. 70 % af befolkningen 
i mindre udviklede regioner i en "ny innovationsre-
gion", hvilket er dobbelt så højt som niveauet for 
2016. Det tyder på, at et stort antal mindre ud-
viklede regioner, der plejede at være innovations-
moderate regioner, er blevet nye innovationsregio-
ner. Desuden bor ingen af befolkningerne i mindre 
udviklede regioner i en "stærk" eller " førende" 

Tekstboks 2.7 Metoden i den regionale resultattavle for innovation (RIS)

2021-udgaven af RIS indeholder en sammenlignen-
de vurdering af innovationssystemerne på tværs af 
regioner. Den er baseret på data for 21 af de in-
dikatorer, der anvendes i EIS. Dette sæt indikatorer 
omfatter højere uddannelse, videnskabelige publi-
kationer, IKT-færdigheder, FoU-udgifter, forretnings-
innovation og patenter. Data kommer fra en lang 
række kilder, herunder Eurostat, SCOPUS (Scien-
ce-Metrix), Fællesskabets innovationsundersøgelse 
(Eurostat og nationale statistiske kontorer) og Den 
Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejen-
domsret (EUIPO).

Indikatorværdier normaliseres ved brug af 
min-max-proceduren, dvs. forskellen mellem den 
observerede score og den maksimale score på tværs 

af alle regioner beregnes og divideres dernæst 
med spændet mellem minimums- og maksimums-
scorerne på tværs af alle regioner. Den samlede 
RIS-score beregnes som det uvægtede gennem-
snit af scoren for indikatorerne. RIS klassificerer 
regioner i fire innovationsresultatgrupper baseret 
på deres samlede RIS-score i forhold til EU-gen-
nemsnittet: Innovationsledere (26  EU-regioner), 
Meget innovationsstærke (55 EU-regioner), 
-Innovationsmoderate (69 EU-regioner), og  
Innovationssvage (65 ÉU-regioner). En mere detalje-
ret opdeling af disse innovationsresultatgrupper op-
nås ved at opdele hver gruppe i en øverste tredjedel, 
mellemste tredjedel og en nederste tredjedel.
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Figur 2.14 Andel af EU-befolkning efter kategori i den regionale resultattavle for innovation 
og regionale udviklingsniveau, 2021 og 2016

I tilfælde, hvor RIS-scoren kun finder anvendelse på NUTS 1-niveau, antages det, at samme score finder anvendelse på sidstnævntes 
andel af NUTS 2-regionerne. Beregninger for begge år baseret på befolkningsdata fra 2021 og klassifikation af udviklingsnivea
Kilde: Resultattavle for innovation 2021, beregninger fra GD REGIO.
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 innovationsregion. Tilsvarende er de mindre udvik-
lede regioner i de seneste fem år sakket yderligere 
agterud med hensyn til innovation i modsætning 
til at indhente efterslæbet i forhold til de øvrige 
regioner. I den anden ende af spektret befinder "le-
dende innovationsregioner" sig så godt som ude-
lukkende i gruppen af mere udviklede regioner, 
hvor blot 2 % af befolkningen i overgangsregioner 
bor i en region i denne kategori i 2021. De fleste 
"innovationsstærke regioner" befinder sig også i 
kategorien af mere udviklede regioner, hvor 84 % 
af befolkningen i disse regioner i 2021 enten bor 
i en "innovationsstærk" eller "innovationsledende" 
region, en stigning fra 70 % i 2016. 

Generelt bekræfter RIS den store forskel på EU-
regioner med hensyn til innovationsresultater og 
sætter således fokus på det forhold, at innovati-
on har en stærk regional dimension. Derfor skal 
foranstaltninger til støtte for innovation, herunder 
samhørighedspolitikkens programmer, tage ekspli-
cit hensyn til den regionale eller lokale sammen-
hæng, når man skal udtænke den form for støtte, 
der skal gives. Da den i sagens natur er stedba-
seret, hjælper strategien for "intelligent specialise-
ring" i denne henseende.

Udvidelse af digitalisering

Digitale teknologier har potentialet til at fremme 
mere inklusiv og bæredygtig vækst ved at tilskyn-
de til innovation, generere effektivitet og forbedre 
tjenester26. Den nuværende Kommission har sat 
den grønne og digitale omstilling – den "tostrenge-
de omstilling" – øverst på den politiske dagsorden 
som de to tendenser, der vil forme Europa og dets 
fremtid. Et af EU's mål er at fremme den digita-
le transformation af virksomheder ved at tilskynde 
til anvendelsen af tre digitale teknologier27: cloud 
computing-tjenester, brug af big data og kunstig 
intelligens (AI). Målet er, at 75 % af de europæiske 
virksomheder28 vil have indført disse senest i 2030.

Indførelsen af cloud computing i 2020 var større 
end for de to øvrige teknologier (figur 2.15), og an-
delen af virksomheder, der bruger den, var dobbelt 
så stor som i 2014 – en stigningstakt, som hvis 
den fortsætter, vil gøre det muligt at nå 2030-må-
let. Indførelsen af big data og AI er fortsat meget 
lavere, hvilket kunne være et resultat af, at disse 
er nyere og muligvis mindre generelt anvendelige 
set i et forretningsperspektiv. 

26 Se OECD's emne om digitalisering og innovation på  
https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation.

27 Europa-Kommissionen (2021e).

28 Alle virksomheder uden for den finansielle sektor med 10 eller 
flere ansatte (Eurostat-kode 10_C10_S951_XK).
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Figur 2.15 EU-virksomheders indførelse af digitale teknologier efter medlemsstaternes 
udviklingsniveau, 2020

Alle EU-virksomheder uden for den finansielle sektor med 10 eller flere ansatte er dækket (Eurostat-kode 10_C10_S951_XK).
Kilde: Eurostat [isoc_eb], beregninger fra GD REGIO.
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Indførelsen af digitale teknologier i EU slører ud-
talte forskelle mellem medlemsstater. For hver af 
de tre teknologier sakker virksomheder i mindre 
udviklede regioner bagud, samtidig med at indfø-
relsen er højest i højt udviklede medlemsstater. 

Et lignende mønster går igen for indførelsen af 
e-handels- og e-forretningsteknologier (figur 2.16). 
En sådan indførelse kræver en tilstrækkelig hur-
tig internetforbindelse. I gennemsnit har omkring 
46 % af virksomhederne i EU bredbånd med en 
hastighed på mindst 100 Mb/s, men tallet er lavere 
i mindre udviklede medlemsstater. Virksomheder 
i mindre udviklede medlemsstater sakker også 
agterud, når det drejer sig om indførelsen af to 
specifikke e-virksomhedsløsninger, nemlig brugen 
af virksomhedsprocesser, der er automatisk knyt-
tet til deres leverandørers eller kunders processer, 
samt brugen af software til ressourceplanlægning 
i virksomheder (ERP) med henblik på deling af in-

formation mellem forskellige funktionsområder. 
Det samme er tilfældet for e-handelssalg og onli-
nekøb. Både andelen af virksomheder med e-han-
delssalg på mindst 1 % af omsætningen og en an-
del med onlinekøb på mindst 1 % af det samlede 
køb er lavere i mindre udviklede medlemsstater, 
selvom forskellen sammenlignet med andre med-
lemsstater er større for den første andel end for 
den anden.

Disse resultater bekræfter, at digitalisering kan 
bære yderligere ved til forsknings- og innovati-
onskløften, i det mindste mellem medlemsstater. 
I betragtning af digitale teknologiers stigende be-
tydning for virksomheders fortsatte konkurrence-
dygtighed giver dette anledning til bekymring set i 
et samhørighedsperspektiv. Eftersom indførelse af 
teknologi er en vigtig drivkraft for økonomisk kon-
vergens, risikerer mindre udviklede medlemsstater 
at sakke yderligere agterud i stedet for at indhente 
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Figur 2.16 EU-virksomheders indførelse af e-handels- og e-forretningsteknologier efter 
medlemsstaternes udviklingsniveau, 2020

Kilde: Eurostat [isoc_eb, isoc_ec], beregninger fra GD REGIO.
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Alle EU-virksomheder uden for den finansielle sektor med 10 eller flere ansatte er dækket (Eurostat-kode 10_C10_S951_XK). 
Data om ERP-software vedrører 2019, automatisk tilknyttede forretningsprocesser vedrører 2017, og onlinekøb 2018, undtagen AT, 
DE, IT, SE, EU-27 (2017), EE, HR, SI (2016), og FI, MT (2015).
De fuldstændige definitioner af de fem indikatorer er: (1) højeste kontraktlige downloadhastighed for den hurtigste fastnetforbindelse 
til internettet på mindst 100 Mb/s, (2) virksomheder med forretningsprocesser, der automatisk er forbundet til deres leverandørers 
og/eller kunders processer, (3) virksomheder med ERP-softwarepakker for at dele oplysninger mellem forskellige funktionsområder,
(4) virksomheder med e-handelssalg på mindst 1 % af omsætningen og (5) virksomheder med 1 % af det samlede køb online.
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Tekstboks 2.8 Strategier for intelligent specialisering

Intelligent specialisering er en stedbaseret til-
gang til forvaltning af innovationspolitik, der 
retter investeringer i forskning og innovation 
mod udvalgte aktivitetsområder identifice-
ret gennem en bred og inklusiv proces for 
at mobilisere den lokale viden hos relevante 
interessenter, herunder virksomheder, offent-
lige organer, forskningsorganisationer og ci-
vilsamfundet. 

Strategier for intelligent specialisering, der 
blev udtænkt i 2014-2020 programme-
ringsperioden, defineres i forordning (EU) 
1303/2013 som "de nationale eller regionale 
innovationsstrategier, der opstiller prioriteter 
for at opbygge en konkurrencemæssig fordel 
ved at udvikle og matche egne styrker inden 
for forskning og innovation med erhvervsli-
vets behov for at udnytte nye muligheder og 
markedsudviklinger på en sammenhængende 
måde og samtidig undgå overlapning og op-
splitning af indsatsen".

Rent praktisk koncentrerer tilgangen med in-
telligent specialisering ressourcer i omhygge-
ligt definerede "prioriterede områder". Disse 
prioriterede områder kan defineres i forhold til 
vidensområder eller -aktiviteter (ikke alene vi-
denskabsbaseret, men også sociale, kulturelle 
og kreative) eller delsystemer i en økonomisk 
sektor eller på tværs af sektorer. De kan også 
relatere til specifikke markedsnicher, klynger, 
teknologier eller anvendelser af teknologier 
på specifikke samfunds- og miljømæssige ud-
fordringer. Disse prioriterede områder skulle 
samtidig være på linje med regionens eksiste-
rende aktiver og være i stand til at udnytte 
innovationsmuligheder.

Strategier for smart specialisering blev indført 
i 2014-2020 som en forhåndsbetingelse for 
alle investeringsprioriteter under tematisk mål 
1 i Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU). Et særligt kendetegn er, at medlems-
stater eller regioner skal identificere priorite-
rede investeringsområder gennem en "proces, 
hvor potentialet for iværksættere udforskes", 
hvilket involverer centrale interessenter for in-
novation, erhvervsliv og alle faktiske eller po-
tentielle innovationsaktører, der kan ligge inde 

med afgørende viden om nye aktiviteter, der 
kan etableres i landet eller regionen. 

Intelligent specialisering var en integrerende 
del af EU's samhørighedspolitik i perioden 
2014-2020. Der blev i denne periode formu-
leret i alt 180 strategier for intelligent spe-
cialisering med EFRU-investeringer på over 
40 mia. EUR (68 mia. EUR, inklusive national 
samfinansiering). 

En delvis overgang til innovativ og intelli-
gent omstilling

Selvom det stadig er for tidligt at vurdere 
virkningen af intelligent specialisering på in-
novation, job og produktivitet, er der allerede 
forhold, der viser, hvordan politikken er blevet 
gennemført på stedet, samt dens konsekven-
ser for beslutningsprocessen. 

En nylig undersøgelse1 viser, at prioriteringen 
af investeringer i de fleste regioner byggede 
på en bred og inklusiv "proces, hvor potentia-
let for iværksættere udforskes", og som i de 
fleste tilfælde var specifikt oprettet til formu-
lering af strategien for intelligent specialise-
ring. Omkring halvdelen af de 180 strategier 
samt omkring halvdelen af EFRU-finansierin-
gen, der er tilgængelig herfor, vedrørte projek-
ter inden for fødevarer og bioøkonomi (21 %), 
sundhed og biovidenskab (15 %) eller IKT- og 
industri 4.0-sektorer (15 %). Selvom omfan-
get af prioritering afviger fra region til region, 
er der dokumentation for, at de valgte priori-
teter nøje afspejler regionernes videnskabeli-
ge og teknologiske profil og den private sek-
tors styrker. 

Strategier matcher ikke nødvendigvis den ak-
tuelle økonomiske struktur, som den kommer 
til udtryk i den sektormæssige opdeling af be-
skæftigelse, men de prioriterer oftere sektorer 
under omstilling, som målt på beskæftigel-
sesvæksten. Støtteberettigelseskriterierne for 
intelligent specialisering synes at have været 
generelt godt anvendt i udvalgte projekter, og 
de deraf følgende EFRU-investeringer inden 
for forskning og innovation svarer stort set til 
de valgte prioriterede områder. 

1 Prognos og CSIL (2021).
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efterslæbet, hvis deres virksomheder ikke innoverer 
gennem digitalisering. Moderat udviklede medlems-
stater kan også opleve, at deres evne til at konkur-
rere forringes, hvis de undlader at gøre dette, og de 
risikerer således at falde ned i, eller forblive fanget 
i, en udviklingsfælde (som anført i afsnit 3 ovenfor).

4.2 Virksomhedsdynamik i EU-regioner

I 2018 var antallet af virksomheder29 med mindst 
én ansat – her kaldet "arbejdsgiverselskaber" – hø-
jest i forhold til befolkningen i Grækenland, Cypern, 
Luxembourg, Slovenien (for hvilke der kun findes 
nationale data) og de fleste dele af Ungarn og 
Estland (kort 2.10). Dette kan være et resultat af 
mangel på store virksomheder. Selvom antallet af 
virksomheder varierer stærkt mellem regioner i 
medlemsstaterne, synes den nationale sammen-
hæng at være en vigtig faktor. I de fleste med-
lemsstater er antallet af virksomheder højest i ho-

29 Alle virksomheder i erhvervsøkonomien, som dette er defineret af 
NACE Rev.2, er med undtagelse af forsikringsaktiviteter i holding-
selskaber (sektor K642) omfattet.

vedstadsregionerne undtagen for Frankrig, Italien, 
Østrig og Spanien. Dette skyldes til dels, at mange, 
navnlig store, virksomheder, har deres hovedsæ-
der der. Hovedsædefunktionen bidrager ligeledes 
til det større antal medarbejdere pr. selskab i ho-
vedstadsregionen30. Generelt synes regioner uden 
for storbyområder at have færre arbejdsgiversel-
skaber pr. indbygger end storbyregioner. 

Virksomheder kan etablere sig i mere urbaniserede 
områder for at udnytte agglomerationsfordelene, 
fra "matchning", "deling" og "læring"31. Byer synes 
at have større arbejdsmarkeder, der tillader en 
bedre matchning mellem arbejdskraftefterspørg-
sel og udbud, en bedre deling af inputs og infra-
struktur samt flere mennesker, der arbejder og bor 
i tæt nærhed, hvilket sætter dem i stand til at lære 
lettere af hinanden.

30 Der skal udvises en vis forsigtighed ved fortolkningen af dette 
resultat. Visse store virksomheder kan være sammensat af flere 
lokale enheder beliggende i forskellige regioner, men hvor deres 
beskæftigelse er registreret på hovedkontoret, der ofte befinder 
sig i hovedstaden. Dette kan puste antallet af medarbejdere, der 
tælles med som ansatte der, kunstigt op. 

31 Duranton og Puga (2020).

Tekstboks 2.9 Statistikker 
over erhvervsdemografi

Statistikker over erhvervsdemografi på regionalt 
niveau afslører, hvor virksomheder (med mindst 
én ansat) er beliggende i EU og deres dynamik 
med hensyn til fødsler, dødelighed og vækst. 
Dette afsnit undersøger indikatorer for en række 
virksomheder i forhold til befolkning, ansatte pr. 
virksomhed, antal virksomhedsopstarter (virk-
somheder oprettet i forhold til befolkningstallet), 
antal virksomhedslukninger (lukninger i forhold 
til befolkning) og andelen af "højvækstvirksom-
heder" (defineret her som virksomheder med 
mindst 10 ansatte, der stiger med over 10 % om 
året over en treårig periode). 

For yderligere oplysninger se: http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Struc-
tural_business_statistics_at_regional_level.

Selvom der fortsat udestår udfordringer, synes 
nye praksisser inden for offentlig forvaltning at 
være opstået på nationalt, regionalt og lokalt ni-
veau. Især viser nylige undersøgelser, der bygger 
på politiske beslutningstageres opfattelser og 
casestudier2, at erfaringerne med intelligent spe-
cialisering har forbedret koordinering og styrket 
netværket af forbindelser mellem regionale og 
lokale aktører, og har gjort beslutningsprocessen 
og forvaltningen af innovationspolitikken mere in-
kluderende. Det synes også at have hjulpet med 
at omorganisere og/eller oprette koordinerings-
organer, platforme, og tematiske arbejdsgrupper 
og klynger. Ikke desto mindre er effektiviteten af 
koordineringen mellem den offentlige og private 
sektor og internt i offentlige myndigheder fortsat 
et problem i flere regioner. Det er nødvendigt med 
en større indsats i denne henseende, sammen 
med en styrkelse af færdighederne og ressour-
cerne til at udføre offentlige opgaver. En klar og 
om muligt specifik forvaltningsstruktur har vist sig 
at være vigtigt i denne henseende.

2 Hegyi et al. (2021), Guzzo og Gianelle (2021).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
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Tekstboks 2.10 Regional samhørighed: forskelle mellem 
virksomheder, og hvordan mangler afhjælpes

Pandemien har afdækket mangler blandt regioner 
og samfundsgrupper. Virksomheder i EU blev påvir-
ket af covid-19-krisen i forskelligt omfang, afhæn-
gigt af sektoraktiviteter og deres evne til at tilpasse 
sig situationen under pandemien. Krisen satte skub 
i strukturelle og samfundsmæssige ændringer og 
skabte nogle risici for samhørigheden, i takt med at 
virksomheder tilpasser sig med forskellig hastighed 
til den nye opsvingsfase, der er kendetegnet ved en 
stærkere vægt på digitalisering. 

Den Europæiske Investeringsbanks investeringsun-
dersøgelse (EIBIS)1, en årlig virksomhedsundersø-
gelse, der indsamler viden om investeringslandska-
bet i EU, bidrager til at kaste lys over virkningerne af 
covid-19-krisen på investeringer og på, hvordan dis-
se relaterer til regional samhørighed. I så henseende 
er virksomhedernes reaktioner grupperet afhængigt 
af deres beliggenhed i mindre udviklede, overgangs- 
og mere udviklede regioner2.

EIBIS-resultaterne viser, at beskæringer i investe-
ringsaktiviteten udløst af covid-19 kom oveni lavere 
investeringsaktivitet, især i mindre udviklede regio-
ner. Her foretager 79 % af virksomhederne investe-
ringer sammenholdt med 85 % i overgangsregioner 
og 87 % i mere udviklede regioner3. Virksomheder 

i mindre udviklede regioner og overgangsregioner 
synes at være mindre, og færre synes at eksportere 
sammenlignet med dem i mere udviklede regioner. 
Virksomhedernes investeringsaktiviteter i mindre 
udviklede regioner og overgangsregioner synes at 
være mere fokuseret på materielle aktiver. En min-
dre andel af virksomhederne har investeringer rettet 
mod FoU sammenlignet med tilsvarende virksomhe-
der i mere udviklede regioner, hvor mere aktive inno-
vationsvirksomheder (virksomheder, der investerer 
kraftigt i FoU) befinder sig (figur 2.17).

 Virksomheder i mindre udviklede regioner og over-
gangsregioner opererer i et mere udfordrende miljø 
og beretter hyppigere om hindringer for investe-
ringer. Endvidere synes de betydeligt hyppigere, at 
deres investeringer hindres af usikkerhed, ener-
giomkostninger og manglende adgang til transport-
infrastruktur og finansiering. 

Et mere udfordrende investeringsmiljø kan sammen 
med strukturelle forskelle, der går forud for pande-
nien, lægge en dæmper på den nye opsvingsfase. 
Færre virksomheder i mindre udviklede regioner og 
overgangsregioner har reageret på pandemien ved 
at blive mere digitale, mens mange i mere udviklede 
regioner driver udviklingen fremad.
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Figur 2.17 Sammensætning af investeringer efter regionalt udviklingsniveau, 2020
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Resultaterne dækker alle virksomheder, der har investeret i det seneste regnskabsår (undtagen "ved ikke" og afviste svar). 
Resultaterne vedrører svar på undersøgelsesspørgsmålet: "Hvor meget har din virksomhed investeret inden for det seneste 
regnskabsår i hver af følgende med det formål at fastholde eller forøge din virksomheds fremtidige indtjening?"
Kilde: EIBIS 2021.
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Politiske foranstaltninger har været med til at be-
grænse de direkte negative konsekvenser af pan-
demien på beskæftigelsen. Imidlertid forventer en 
højere andel af virksomhederne, at covid-19-ud-
bruddet på længere sigt fører til et fald i beskæfti-
gelsen (19 % i mindre udviklede regioner og 14 % 
i overgangsregioner sammenlignet med 12 % i mere 
udviklede regioner). Strukturelle ændringer mod en 
grønnere og mere digital økonomi og innovation vil 
også være vigtigt for at fastholde konkurrenceevnen 
og støtte indhentningen af efterslæbet i mindre vel-
stående regioner og for at fastholde og fremme be-
skæftigelsesmuligheder af god kvalitet på længere 
sigt. EIBIS' analyse viser, at pandemien har haft ne-
gative konsekvenser for dannelsen af  menneskelig 

kapital, hvor færre voksne deltager i undervisnings-
forløb, og hvor skoler er blevet lukket ned over hele 
EU. Derudover forventes skolelukninger at have for-
værret regionale forskelle, idet mindre velstående 
medlemsstater har lukket deres skoler ned i længe-
re tid. Dette understreger behovet for at investere 
i menneskelig kapital som en del af opsvingsstrate-
gierne for at afbøde risici for stigende territoriale og 
sociale forskelle i fremtiden. 

1 Findes på dette link: https://www.eib.org/en/publications- 
research/economics/surveys-data/eibis/index.htm.

2 For yderligere oplysninger om metoden henvises til: Delanote 
og Wruuck (2021). 

3 Baseret på EIBIS 2020, findes på dette link:  
https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2020-eu.
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Figur 2.18 Etablering af arbejdsgivervirksomheder efter type region, 2018
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Tekstboks 2.11 Kreativ destruktion og vækst i BNP i EU-regionerne

Det økonomiske begreb kreativ destruktion beskri-
ves af Schumpeter (1942) som "processen med in-
dustriel mutation, der konstant revolutionerer den 
økonomiske struktur indefra, som ødelægger den 
gamle økonomiske struktur og skaber en ny". Som 
begreb undersøges det som en mulig drivkraft for 
økonomisk vækst, ofte i 
en endogen vækstsam-
menhæng1. I litteratu-
ren om virksomheds- og 
beskæftigelsesdynamik 
måles kreativ destruktion 
i mange tilfælde på gen-
nemsnittet af antallet af 
virksomhedsetableringer 
og -lukninger, også om-
talt som virksomheder-
nes udskiftningshastig-
hed ("churn rate"). 

Der er et markant posi-
tivt forhold mellem ud-
skiftningshastigheden 
og den gennemsnitli-
ge årlige stigningstakt 
i BNP i faste priser i EU 

1 Se f.eks. Aghion og Howitt (1992).

NUTS 2-regioner i perioden 2008-2018 (figur 2.20), 
hvilket primært afspejler det forhold, at alle regioner 
med udskiftningshastigheder på over 12 % havde 
en vækst i BNP over gennemsnittet2. Blandt regio-
ner med lavere udskiftningshastigheder er forholdet 
svagere, og mange af disse havde høj vækst.

2 Den eneste undtagelse er Guyane, som kan betragtes som en 
"afviger".
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Figur 2.20 Kreativ destruktion og vækst i BNP i EU-regionerne, 
2008-2018

Den præcise omfattede tidsperiode afviger mellem regioner på grund af manglende data 
for udskiftningshastigheden.
Kilde: Eurostat, beregninger fra GD REGIO.
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Tekstboks 2.12 Iværksætteri er afgørende for regionaludvikling, men nystartede 
virksomheder og vækstvirksomheder møder særlige finansieringsbegrænsninger

Nystartede virksomheder og vækstvirksomhe-
der har brug for kapital. Imidlertid har nystartede 
virksomheder i EU vanskeligere ved at sikre sig 
venturekapital end deres amerikanske modparter. 
Vækstvirksomheder i EU har endnu vanskeligere ved 
at vokse og forblive uafhængige end amerikanske 
virksomheder. Et yderligere problem er, at venture-
kapital normalt er koncentreret på nogle få steder, 
ofte i hovedstaden. 

For at fremme investeringsmuligheder fra venture-
kapital og gøre finansiering mere tilgængelig for små 
og innovative virksomheder iværksatte Kommissio-
nen i 2016 en paneuropæisk venturekapital-fund 
of funds under opstarts- og opskaleringsinitiativet1. 
Denne supplerer andre finansielle instrumenter un-
der EU's program for konkurrenceevne i virksomhe-
der og SMV'er (COSME) og Horisont 2020's Innovfin 
for at fremme SMV'ers adgang til garantier, lån og 
egenkapital gennem lokale finansielle institutioner i 
medlemsstaterne. 

1 KOM(2016) 733 final.

For at hjælpe nystartede virksomheder og vækst-
virksomheder og opbygge den fælles digitale portal2 

og eksisterende nationale og europæiske kontakt-
punkter har Europa-Kommissionen oprettet Enter-
prise Europe-netværket (EEN), der stiller "opskale-
ringsvejledere" i alle regioner til rådighed for at give 
råd om relevante nationale forskrifter og EU-forord-
ninger, finansiering og muligheder for at indgå part-
nerskaber og om, hvordan man deltager i grænse-
overskridende offentlige indkøb. 

2 Den fælles digitale portal henviser til et initiativ om at opret-
te et enkelt indgangspunkt til de oplysninger, administrative 
procedurer og hjælpetjenester, som personer og virksomhe-
der har brug for til at blive aktive i en anden EU-medlemsstat. 
Senest i slutningen af 2023 vil brugerne kunne gennemføre 
en række procedurer i alle EU's medlemsstater uden noget 
fysisk papirarbejde, som f.eks. indregistrering af en bil eller 
ansøge om pensionsydelser.

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

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

Hovedstadsregion Øvrige NUTS 2-regioner Nationalt gennemsnit EU-28

Figur 2.21 Fordeling af regionale RCI-scorer for 2019 efter medlemsstat

Kilde: GD REGIO.

RC
I-

sc
or

er
 (z

-s
co

re
r, 

EU
-2

8 
= 

0)



Kapitel 2: Et mere intelligent Europa

59

Frekvensen for virksomhedsoprettelser er en af 
de vigtigste drivkræfter for økonomisk udvikling 
og jobskabelse. Nye virksomheder kan være med 
til at åbne nye sektorer og markeder med højere 
værdi og således bidrage til en økonomis struk-
turtransformation32. De kan også hjælpe med at 
øge konkurrenceevnen ved at tvinge etablerede 
virksomheder til at blive mere effektive. 

I 2018 forekom antallet af nyetablerede arbejds-
giverselskaber i forhold til befolkningen at være 
højere i hovedstadsregioner i både mere udviklede 
og mindre udviklede medlemsstater, hvor antal-
let af nye virksomheder i Budapest og Tallinn var 
særligt højt (figur 2.18). Paris, Rom og Madrid er 
undtagelser, idet frekvensen af nyetableringer er 
lavere end i andre storbyregioner i de pågældende 
medlemsstater. I mange sektorer synes virksom-
heder, der opererer i storbyregioner at møde stør-
re konkurrence på grund af det større marked og 
løber således en større risiko for at blive presset 
ud af markedet, hvis de ikke er konkurrencedyg-
tige33. Høje tal for konkurser går derfor ofte hånd 
i hånd med høje antal nyetableringer som f.eks. i 
Budapest og Tallinn, selvom antallet af konkurser 
synes at være lavere end antallet af nyetablerin-
ger, især i storbyregioner34.

Virksomheder med høj vækst35 spiller en vigtig 
rolle i den økonomiske vækst i byer og regioner 
gennem deres bidrag til produktivitet og innova-
tion36. I 2018 havde hovedstadsregioner typisk 
det højeste antal virksomheder med høj vækst pr. 
indbygger. De eneste undtagelser var Lissabon, 
Amsterdam, Rom, Paris og Wien, men selv her var 
antallet over landsgennemsnittet (figur 2.19). I alle 
medlemsstater var antallet højere i storbyområder 
end i regioner uden for storbyområder. 

32 Dent et al. (2016).

33 Melitz og Ottaviano (2008), Combes et al. (2012).

34 Dette kan afspejle det forhold, at virksomheder kan ophøre med 
at drive virksomhed uden at blive formelt lukket.

35 Virksomheder med høj vækst er virksomheder, som havde mindst 
10 medarbejdere i begyndelsen af perioden, og hvor beskæftigel-
sen steg med over 10 % om året over de efterfølgende tre år.

36 Acs et al. (2008).

4.3 Regional konkurrenceevne i Europa

Regional konkurrenceevne er en regions evne til at 
tilbyde et attraktivt og bæredygtigt miljø at bo og 
arbejde i for virksomheder og indbyggere. RCI blev 
lanceret i 2010 og er løbende blevet opdateret si-
den og er udformet med det formål at medtage de 
forskellige dimensioner af konkurrenceevne for EU 
NUTS 2-regioner37. Den gør det muligt for regio-
ner at overvåge og vurdere deres udvikling over tid 
sammenlignet med andre regioner38. Den seneste 
udgave af RCI blev offentliggjort i 2019. Den viser, 
at der stadig mere end 10 år efter krisen findes en 
klar nord-vest/syd-øst-kløft i EU (kort 2.11). 

I overensstemmelse med tidligere udgaver viser 
RCI for 2019 et polycentrisk mønster med stær-
ke resultater for de fleste hovedstadsregioner og 
andre med regioner med store byer, som udnyt-
ter agglomerationsfordele, bedre konnektivitet og 
høje niveauer af menneskelig kapital. 

Hovedstadsregioner synes at være de mest konkur-
rencedygtige undtagen i Nederlandene (hvor ho-
vedstadsregionen er rangeret som den næstmest 
konkurrencedygtige), Italien (hvor Lombardia er 
den mest konkurrencedygtige region) og Tyskland 
(figur 2.21).

Kløften mellem hovedstadsregionen og andre regi-
oner er især udtalt i Frankrig, Spanien, Portugal og 
mange af de østeuropæiske medlemsstater. Dette 
kan give anledning til bekymring, idet det lægger 
pres på hovedstadsregionen, samtidig med at det 
kan efterlade underudnyttede ressourcer i andre 
regioner.

Generelt forbindes højere niveauer af BNP pr. ind-
bygger med højere konkurrenceevne. Denne for-
bindelse er imidlertid stærkere ved lavere niveauer 
af BNP – blandt mere velstående regioner er der 
større variation i konkurrenceevnen. 

37 Se Annoni og Kozovska (2010), Dijkstra, Annoni og Kozovska 
(2011), Annoni og Dijkstra (2017) og Annoni og Dijkstra (2019).

38 Alle RCI-udgaver er opbygget efter den samme strategi som 
Global Competitiveness Index fra World Economic Forum.
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Tekstboks 2.13 Metoden i indekset over regional konkurrenceevne (RCI)

2019-udgaven af RCI bygger på et sæt af 74 indi-
katorer valgt fra 84 kandidatindikatorer (nogle af de 
indikatorer, der blev brugt i 2016, er blevet udskif-
tet). De fleste tilgængelige indikatorværdier spæn-
der over perioden 2015-2017, nogle er for 2018, 
mens nogle få går tilbage til 2014.

Data kommer fra en lang række kilder, herunder Qu-
ality of Government Index (Universitetet i Göteborg), 
Worldwide Governance Indicators (Verdensban-
ken), Global Competitiveness Index (World Econo-
mic Forum), forskellige Eurostat-indikatorer og RIS 
(GD GROW).

Med udgangspunkt i samme metodologi som i tidli-
gere udgaver er indikatorerne inddelt i 11 dimensio-
ner af konkurrenceevne, som indfanger aspekter, der 
er relevante for produktivitet og langsigtet udvikling. 
Disse 11 dimensioner er derefter inddelt i tre un-
derindekser: basale, effektivitets- og innovationsin-
dekser. Basisgruppen omfatter fem dimensioner: (1) 
institutioner, (2) makroøkonomisk stabilitet (3) infra-
struktur (4) sundhed og (5) grunduddannelse, som 
repræsenterer de centrale grundlæggende drivkræf-
ter for økonomier. I takt med, at en regional økono-
mi udvikler sig og dens konkurrencedygtighed øges, 
kommer faktorer i relation til en mere kvalificeret ar-
bejdsstyrke og et mere effektivt arbejdsmarked i spil 

som en del af effektivitetsgruppen, der omfatter tre 
dimensioner: (6) højere uddannelse, videreuddannel-
se og livslang læring, (7) arbejdsmarkedets effektivi-
tet og (8) markedsstørrelse. På det mest avancerede 
udviklingsstadie bliver innovationsgruppen vigtigere 
og består af tre dimensioner: (9) teknologisk bered-
skab, (10) erhvervsspecialisering og (11) innovation. 
Indikatorværdier normaliseres som z-scorer: dvs. ved 
at beregne forskellen mellem den observerede sco-
re og middelscoren på tværs af regioner og dividere 
med standardafvigelsen.

EU-regioner inddeles i fem udviklingsstadier base-
ret på deres gennemsnitlige BNP pr. indbygger for 
2015-2017 (målt i KKS) i forhold til EU-gennemsnit-
tet. De vægte, der knyttes til de tre underindekser, 
som bruges til at beregne det samlede RCI, afviger 
mellem de forskellige udviklingsstadier (tabel 2.8).

2019 RCI sporer resultaterne for alle NUTS 2-regi-
oner i EU's medlemsstater. Som i tidligere udgaver 
kombineres de regioner, der er en del af det samme 
funktionelle byområde, hvilket er tilfældet for seks 
funktionelle hovedstadsområder (dvs. Wien, Bru-
xelles, Prag, Berlin, Budapest og Amsterdam). 

For yderligere oplysninger om metoden henvises til 
Annoni et al. (2019).

Tabel 2.8 Vægte for de tre RCI delindekser pr. udviklingsstadie 

Udviklingsstadie Delindeks  
for basale 

Delindeks  
for effektivitet 

Delindeks  
for innovation 

Trin 1: BNP indeks <50 30,00 50,00 15,00
Trin 2: BNP-indeks 50 – 75 31,25 50,00 18,75
Trin 3: BNP-indeks 75 – 90 27,50 50,00 22,50
Trin 4: BNP-indeks 90 – 110 23,75 50,00 26,25

Trin 5: BNP-indeks >= 110 20,00 50,00 30,00
BNP-indekset beregnes baseret på EU-gennemsnittet=100. 
Kilde: Annoni et al. (2019).
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Kapitel 3 

Et grønnere, kulstoffattigt Europa

 • EU har vedtaget den europæiske grønne pagt med det formål at gøre EU's økonomi klimaneutral 
senest i 2050. Det vil kræve en hurtig reduktion i udledningen af drivhusgasser (GHG), flere 
investeringer i grønne teknologier og beskyttelse af det naturlige miljø. 

 • Drivhusgasemissionerne faldt fra 1990-2019 med 24 %. Dette peger i retning af, at EU vil 
opfylde sit 2020-mål om at reducere udledningerne af drivhusgas med 20 %. Det nye 2030-
mål, der indgår i pakken "Fit for 55", er en reduktion på 55 %. Dette vil kræve store reduktioner i 
udledningerne både i og uden for EU's ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner 
(ETS).

 • Energiforbruget er faldet markant i EU i de seneste årtier. Ikke desto mindre tyder de seneste 
tal på, at 2020-målet for energieffektivitet ikke vil blive nået. 2030-målet er mere ambitiøst 
og vil kræve en yderligere indsats. 

 • Vedvarende energikilders andel af energiforbruget i EU steg støt fra 11 % i 2006 til 19 % 
i 2018, tæt på 2020-målet på 20 %, men nogle medlemsstater sakker agterud i forhold til 
deres nationale 2020-mål. Målet om 40 % senest i 2030 vil kræve en kombineret indsats, der 
skal fremme produktionen af vedvarende energikilder og reducere det samlede energiforbrug. 

 • Klimaændringer påvirker et stigende antal EU-regioner, men virkningen afviger afhængigt af 
deres geografi og af, hvordan deres økonomi er struktureret. Sektorer som turisme og landbrug 
forventes at blive særligt hårdt ramt.

 • Blot 40 % af EU's vandområder befinder sig i en god økologisk tilstand. Trods betydelige 
fremskridt har adskillige landområder og mindre udviklede regioner fortsat behov for betydelige 
investeringer i spildevandsbehandling. 

 • Andelen af genanvendt affald steg fra 46 % i 2004 til 54 % i 2018 i EU. Dette er med til at 
beskytte miljøet, genanvende råvarer og genvinde energi. Ikke desto mindre er omfanget af 
genanvendelse og forbrænding fortsat lavt i flere medlemsstater. 

 • Emissionerne af de fleste store luftforurenende stoffer er faldet betydeligt i EU. Eksponeringen 
mod luftforurenende stoffer er imidlertid fortsat høj i mange byer. En tredjedel af indbyggerne 
i byerne bor i byer, hvor mindst én af luftforureningstærsklerne er overskredet.

 • Tab af biodiversitet og økosystemforringelse fortsætter i EU på tværs af landbaserede, 
akvatiske og marine økosystemer. Beskyttelse og genskabelse af biodiversitet kan være 
med til at forbedre strømmen af økosystemtjenester og dæmme op for klimaændringer og 
virkningerne heraf. F.eks. kan investeringer i plantevækst i byerne eller vådområder reducere 
virkningerne af hedebølger og oversvømmelser, skabe flere levesteder for truede arter, reducere 
luft- og støjforurening og sikre rekreative områder og derved forbedre livskvaliteten i byerne. 
I landområder kan fremme af meget forskelligartede landskaber forøge økologisk konnektivitet 
og bidrage til, at arter kan tilpasse sig klimaændringer, samtidig med at det fremmer 
økosystemtjenester, herunder bestøvning, klima- og vandregulering og erosionsbeskyttelse.
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Kapitel 3

Et grønnere, kulstoffattigt Europa

1. EU's klimaindsats og den 
europæiske grønne pagt 

Klimaændringer og miljøbelastninger er de mest 
udfordrende trusler mod levevilkårene i Europa og 
ret beset verden som helhed. EU har som reakti-
on herpå vedtaget den europæiske grønne pagt, 
en ny vækststrategi med ambitiøse mål for res-
sourceeffektivitet, konkurrencedygtighed, emissio-
ner af drivhusgasser (GHG) og inklusivitet. Målet 
er at gøre økonomien og samfundene i EU klima-
neutrale senest i 2050 ved at reducere emissio-
ner, investere i grønne teknologier og beskytte det 
naturlige miljø. Kommissionen har fremsat forslag 
om en europæisk klimalov, der skal gøre dette mål 
juridisk bindende2.

EU har i de seneste årtier vedtaget en lang række 
mål for drivhusgasudledninger, energieffektivitet 
og andelen af vedvarende energikilder i energifor-
bruget med det formål at sikre omstilling til en kul-
stoffattig økonomi. EU's centrale mål blev fastlagt 
i følgende ramme (tabel 3.1): 

 • 2020 klima- og energipakken, der blev vedta-
get i 2007, og som havde til formål at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 20 % (i for-
hold til niveauerne for 1990), en 20 % andel 
af vedvarende energikilder i energiforbruget 
samt en 20 % forbedring af energieffektivite-
ten i 2020

 • 2030 klima- og energirammen, der blev vedta-
get i 2014, og som opgraderede 2020-målene 
til hhv. 40 %, 32 % og 32,5 %

 • den europæiske grønne pagt, hvor Kommi-
ssionen foreslog en opdatering af 2030-må-
let for nedbringelse af drivhusgasudledningen 
med 55 % og øgede målene for vedvarende 
energikilder og energieffektivitet til hhv. 40 % 
og 36 %

2 Europa-Kommissionen (2018b).

De seneste ekstreme begivenheder, f.eks. over-
svømmelser i Tyskland og Belgien med tab af 
menneskeliv eller ukontrollerbare skovbrande i 
Grækenland, illustrerer de udfordringer, som EU 
står overfor med hensyn til håndteringen af kon-
sekvenserne af klimaændringerne. Ifølge den se-
neste rapport fra Det Mellemstatslige Klimapanel 
(IPCC) skyldes næsten hele den 1,1°C stigning i 
temperaturen siden perioden før industrialiserin-
gen menneskelig aktivitet1. IPCC forudsiger 50 % 
chance, at en opvarmning på 1,5°C vil kunne nås 
inden 2040. I konsekvens heraf vil de negative 
virkninger af klimaændringer blive hyppigere og 
alvorligere, og alle regioner i EU vil blive berørt. 

Samtidig står verden over for en periode med 
massiv udryddelse. Dette kommer til udtryk i et 
hurtigt fald i biodiversitet, der påvirker alle dele 
af verden. Aktuelt risikerer én million ud af de otte 
millioner arter, der kendes på Jorden, at gå tabt 
som følge af menneskelige aktiviteter, herunder 
ændringer i udnyttelsen af land- og vandområder, 
overhøstning, klimaændringer, forurening og inva-
sive fremmede arter. Tab af biodiversitet på grund 
af menneskeskabte belastninger fortsætter lige-
ledes i EU, hvilket underminerer økosystemernes 
evne til at levere fordele for mennesker. Kvaliteten 
af vores miljø er afgørende for menneskers trivsel 
og for at bevare tilvejebringelsen af centrale øko-
systemtjenester som f.eks. klimaregulering, over-
svømmelsessikring, luft- og vandkvalitet, jordens 
frugtbarhed, bestøvning og produktion af fødeva-
rer, brændstoffer, fibre og lægemidler. 

Dette kapitel beskæftiger sig med de vigtigste 
tendenser i relation til klimaændringer og miljøet. 
Det vurderes, i hvilket omfang EU har eller ikke har 
nået nogle af sine centrale politikmål på området. 
Det analyserer ligeledes, hvordan og i hvilket om-
fang EU-regioner påvirkes af konsekvenserne af 
klimaændringer, og hvordan de klarer sig i forhold 
til bevarelsen af deres miljø. 

1 Det Mellemstatslige Klimapanel (2021). 
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 • den langsigtede 2050-strategi, der sigter mod 
at gøre EU klimaneutralt senest i 2050. 

I juli 2021 vedtog Europa-Kommissionen en række 
lovforslag om, hvordan det påtænkes at opnå kli-
maneutralitet i EU i 2050, herunder det foreløbige 
mål om en nettoreduktion af drivhusgasudlednin-
gerne på mindst 55 % i 2030. "Fit for 55"-pakken3 
kombinerer anvendelsen af handel med emissioner 
på nye sektorer og en stramning af EU's eksiste-
rende emissionshandelssystem (ETS). Den frem-
skynder anvendelse af vedvarende energi og 
større energieffektivitet,en hurtigere udrulning af 
lavemissionstransportformer, tilpasning af skatte-
politikker til målene i den europæiske grønne pagt, 
foranstaltninger til forebyggelse af kulstoflækager 
og værktøjer til at bevare og øge EU's naturlige 
kulstofdræn. Samtidig er der indført en mere gen-
nemsigtig og dynamisk forvaltningsproces, der 
skal bidrage til opnåelsen af 2030-målene og EU's 
internationale forpligtelser under Parisaftalen, der 
indeholder et integreret overvågningssystem og 
rapporteringsregler. 

For at disse planer skal lykkes, er der behov for 
indsatser i alle dele af EU's økonomi, især inve-
steringer i miljøvenlige teknologier, målrettet FoU 
og innovation, renere, billigere, og sundere former 
for privat og offentlig transport, dekarbonisering af 
energisektoren og forbedringer af energieffektivi-
teten i bygninger. 

3 Europa-Kommissionen (2021f).

1.1 Reduktion af drivhusgasemissioner 

I henhold til 2020 klima- og energipakken4 for-
pligtede EU sig til at reducere emissionerne af 
drivhusgas med 20 % i 2020 i forhold til 1990. 
Forfølgelsen af dette mål blev understøttet af to 
instrumenter, ETS og beslutningen om indsatsfor-
deling (ESD). 

ETS er et markedsbaseret værktøj for reduktion af 
emissioner fra store kraftværker og industrianlæg 
og luftfart. Det dækker omkring 45 % af EU’s sam-
lede emissioner, og målet var på det tidspunkt at 
reducere disse emissioner senest i 2020 med 21 % 
under 2005-niveauet. ESD omfatter sektorer, der 
ikke er inkluderet i ETS, såsom transport, bygning-
er, landbrug (andre emissioner end kuldioxid – CO2) 
og affald, som tegner sig for ca. 55 % af emis-
sionerne i EU. Medlemsstaterne har forpligtet sig 
til nationale mål for 2020, der er fastsat i forhold 
til deres udviklingsniveauer – fra en reduktion på 
20 % for de fleste udviklede lande til en stigning på 
højest 20 % for de mindst udviklede lande i forhold 
til 2005. Målet med ESD er at reducere emissioner 
i de sektorer, det dækker, med 10 %.

Ifølge de senest tilgængelige tal forventes EU at 
have nået sit 2020-mål. Mellem 1990 og 2019 blev 
udledningerne af drivhusgas reduceret med 24 %, 
hvor EU's BNP i samme periode steg med ca. 60 %. 

4 Klima- og energipakken fra 2020 er et sæt bindende lovgivnings-
foranstaltninger, der har til formål at sikre, at EU opfylder sine 
klima- og energimål for 2020. Målene blev fastsat af EU's ledere 
i 2007 og lovfæstet i 2009. De udgør også de overordnede mål 
for Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst.

Tabel 3.1 Centrale klima- og energimål

Tidsplan 2020 2030 2030 2050

Politikramme 2020 klima- og 
energipakke

2030 klima- og 
energiramme

EU's klimalov og 
"Fit for 55"-pakke

EU's klimalov og 
"Fit for 55"-pakke

Vedtagelsesår 2007 2014 2021 2021
Mål
Reduktion af drivhusgasemissioner 20,0 % 40,0 % 55,0 % Nulemission  

af drivhusgasser
Andel af vedvarende kilder 
i energiforbruget

20,0 % 32,0 % 40,0 % Ikke tilgængelig

Stigende energieffektivitet 20,0 % 32,5 % 36,0 – 39,0 % Ikke tilgængelig

Kilde: Europa-Kommissionen.
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Tilsvarende faldt intensiteten af udledningen af 
drivhusgasser, defineret som emissioner i forhold 
til BNP, til under halvdelen af niveauet for 19905. 
EU-27-emissioner omfattet af ESD var 10 % lave-
re i 2019 end i 2005, således at 2020-målet må 
forventes at være blevet nået. 

I 2014 gennemførte EU lovgivning, der skulle re-
ducere emissionerne med mindst 40 % i 2030. 
Nationale emissionsmål for ESD-sektorer er blevet 
revideret for at opnå en reduktion på 30 % i 2030 
i forhold til 2005. Disse mål, der fremgår af en for-
ordning fra 20186, involverer reduktioner i spæn-
det fra 0 til 40 %. Selvom alle medlemsstater har 
forpligtet sig til ikke at forøge emissionerne fra de-
res ESD-sektorer, er emissionerne steget i Malta, 
Letland, Litauen og Polen (figur 3.1)7.

I 2018 var ESD-emissionerne kun lavere end 
2030-målet i Grækenland, Ungarn og Kroatien og 
et godt stykke over målet i en række medlems-
stater, enten fordi målet var sat på et højt niveau 
(som i Luxembourg, Finland, Tyskland og Belgien 
– en reduktion på 35 % eller mere i alle  tilfælde), 
eller fordi emissionerne kun er blevet reduceret en 
smule (som i Irland) eller er steget (som i Bulgarien, 
Letland, Litauen, Malta og Polen).

5 Europa-Kommissionen (2020b).

6 Den Europæiske Union (2018a).

7 De nationale mål under ESD bør revideres inden for rammerne af 
"Fit for 55"-pakken, men de er ikke fastsat endnu. 

Under den europæiske grønne pagt lancerede EU 
som bemærket ovenfor 2030-klimaplanen, hvor 
der blev fastsat et mere ambitiøst mål om re-
duktion af emissionerne med mindst 55 % under 
niveauerne for 1990 senest i 2030, i stedet for 
40 %, på vej mod at blive klimaneutral i 2050.

Drivhusgasemissioner pr. indbygger varierer bety-
deligt i de enkelte medlemsstater. Det er især til-
fældet i Spanien, Portugal, Tyskland, Grækenland, 
Bulgarien og Polen, hvor nogle regioner er brænd-
punkter for emissioner (kort 3.1)8. Mange faktorer 
kan forklare forskellene i høje emissionsniveau-
er, navnlig bl.a.: omfanget og sammensætningen 
af økonomisk aktivitet, produktionsanlæggenes 
og bygningers energieffektivitet, brugen af ved-
varende energi samt arealanvendelse, klima og 
geografi9. 

8 Tallene er baseret på EDGAR (Emissions Database for Global 
Atmospheric Research), som leverer emissionsdata og lednings-
netkort for alle lande fra 1970 til 2015 (2018 for CO2) for både 
luftforurenende stoffer og drivhusgasser, beregnet konsekvent, så 
de er sammenlignelige mellem lande. For at anslå de regionale 
steder for emissioner anvender EDGAR internationale aktivitets-
data (primært energibalancestatistikker fra Det Internationale 
Energiagentur [IEA] for 2017, IEA CO2-emissioner efter primær 
brændstoftype og BP-statistikker) og emissionsfaktorer fra for-
skellige teknologiske databaser og industrier. På grund af me-
todeforskelle stemmer tallene ikke altid overens med officielle 
estimater fra medlemsstater på nationalt niveau. 

9 Crippa et al. (2019).
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I perioden 1990-2018 blev drivhusgasemissio-
nerne reduceret i de fleste EU-regioner, men de 
steg betydeligt i nogle af dem, især i Grækenland, 
Irland, Spanien og Polen, hvor de steg eksplosivt 
med mere end 30 % (kort 3.2). 

1.2 Stigende energieffektivitet 

Øget energieffektivitet er afgørende for at beskyt-
te miljøet, reducere drivhusgasemissioner og for-
bedre livskvaliteten. EU har sat sig ambitiøse mål 
for 2020 og 2030 med fokus på de sektorer, hvor 
potentialet for energibesparelser er størst, f.eks. 
bygninger.

Som led i klima- og energipakken for 2020 var det 
mål, der blev sat i 2007, at forbedre energieffek-
tiviteten med 20 % i 202010 sammenlignet med 
fremskrivningerne på det pågældende tidspunkt. 
For at nå dette mål blev medlemsstaterne anmo-
det om at fastsætte deres egne vejledende natio-
nale energieffektivitetsmål11.

I 2018 blev 2012-direktivet om energieffekti-
vitet ændret12 for at fastsætte et mål for 2030 
om at reducere energiforbruget i EU med mindst 
32,5 %13. Men en reduktion i energiforbruget be-
tyder ikke nødvendigvis en forbedring i energi-
effektiviteten. De vigtigste bestemmende fakto-
rer for energianvendelse er BNP-vækst, og hvor 
stor en andel produktionen udgør af økonomien. 
Ændringer i energiforbruget afspejler derfor ikke 
kun ændringer i energieffektiviteten, men også ud-
sving i den økonomiske aktivitet samt ændringer i 
den måde, økonomien er opbygget på.

10 20 %-målet for energieffektivitet blev lovfæstet med  vedtagelsen 
af direktivet om energieffektivitet i 2012.

11 Den Europæiske Union (2012). Medlemsstaternes mål er inde-
holdt i deres nationale handlingsplaner og årlige statusrapporter 
(https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-di-
rective-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?re-
dir=1). Med Det Forenede Kongeriges udtræden blev tallene for 
EU's energiforbrug for 2020 og 2030 justeret til situationen for 
de 27 medlemsstater. 

12 Den Europæiske Union (2018b).

13 "Fit for 55"-pakken har fastsat EU's mål til 36 %, men der er ikke 
blevet fastsat nationale mål endnu for ESD. 

I 2019 faldt det primære og sekundære energi-
forbrug14 med hhv. 9,7 % og 5,5 % sammenlignet 
med niveauerne for 2005. Imidlertid var niveau-
erne for primært og sekundært energiforbrug hhv. 
3,0 % og 2,6 % over 2020-målene og hhv. 19,9 % 
og 16,3 % over 2030-målene. EU vil derfor sand-
synligvis ikke kunne nå sine 2020-mål og er stadig 
langt fra 2030-målene, hvilket peger i retning af, 
at der er behov for en yderligere indsats for at gøre 
EU's økonomi mere energieffektiv.

Fremskridtet mod en reduktion af energiforbruget 
varierer markant mellem medlemsstater. I 2018 
havde kun 11 af de 27 medlemsstater sænket for-
bruget af primær energi til under deres 2020-mål, 
og kun ni havde reduceret det endelige energifor-
brug til under målet. I en række medlemsstater var 
den reduktion, der var påkrævet for at opfylde må-
lene, fortsat betydelig (Cypern, Malta, Bulgarien og 
Frankrig i forhold til forbrug af primær energi, og 
Litauen, Ungarn, Malta og Slovakiet med hensyn til 
det endelige forbrug) (figur 3.2). 

1.3 Fremme af vedvarende energi 

Vedvarende energikilder spiller en stadig større 
rolle i produktionen af energi i EU. Andelen af ved-
varende energi i EU steg støt fra 11 % i 2006 til 
19 % i 2018. I 2020-klima- og energipakken fra 
2007 var målet at forøge denne andel til mindst 
20 % i 2020 med en 10 % andel af vedvarende 
energi inden for transport. EU's medlemsstater har 
forpligtet sig til at opfylde nationale mål for ande-
len af vedvarende energi i henhold til et direktiv 
fra 200915. Disse varierer fra 10 % i Malta til 49 % 
i Danmark og Sverige. 

2030-klima- og energirammen, der blev vedtaget 
i 2014, fastsatte målet om at opnå en andel af 
vedvarende energi i energiforbruget på 32 % se-
nest i 2030, men Kommissionen har som led af 
sin "Fit for 55"-pakke foreslået at øge dette mål 

14 Det primære energiforbrug måler den samlede indenlandske 
energiefterspørgsel, mens det endelige energiforbrug henviser 
til, hvad slutbrugerne rent faktisk forbruger. Forskellen vedrører 
primært, hvad energisektoren selv har behov for og transforme-
rings- og distributionstab.

15 Den Europæiske Union (2017a).

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
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Tekstboks 3.1 Beskæftigelse i EU's ETS-anlæg

1 Europa-Kommissionen (2021h).

2 Se f.eks.: Abrell et al. (2011) eller 
Dechezleprêtre et al. (2018).

EU's emissionshandelssystem (EU ETS) blev lance-
ret i 2005 og er verdens største program for handel 
med emissionsrettigheder, der omfatter omkring 
14 000 fabrikker, kraftværker og andre selskaber i 
EU, de fleste af dem højenergiintensive anlæg. Det 
centrale princip bag ETS er at sælge en samlet årlig 
mængde drivhusgasser (målt i CO2-ækvivalent) og 
sælge den på auktion til de involverede anlæg. 

Den geografiske fordeling af ETS-anlæg blandt EU 
NUTS 2-regioner er meget heterogen. En nylig un-
dersøgelse1 estimerer, at beskæftigelsen i ETS-an-
læg svarer til ca. 1 % af EU-27's samlede beskæfti-
gelse, dog med visse regionale variationer (kort 3.3). 
I 2018 beskæftigede ETS-anlæg mere end 3 % af 
den samlede beskæftigelse i syv NUTS 2-regioner, 
hvor den højeste var 4,1 % 
i Közép-Dunántúl (Ungarn). 
På NUTS 3-niveau over-
steg beskæftigelsesandelen 
i ETS- anlæg 10 % i tre re-
gioner med den højeste på 
14 % i Gotlands län (Sverige). 
Fem ud af 10 regioner be-
fandt sig i Tyskland. 

Det har været bekymringen, 
at emissionshandelssystemet 
påfører virksomhederne yder-
ligere omkostninger, indebæ-
rer tab af konkurrenceevne 
og tilskynder til flytning af 
aktiviteter til steder, hvor mil-
jøreglerne er mindre  strikse. 
En stigning i kulstofprisen 
kan imidlertid imødegås på 
forskellig vis fra branchen ud-
over at reducere aktivitet og/
eller beskæftigelse, f.eks. ved 
at forbedre energieffektivi-
teten, ændre den type ener-
gi, der anvendes, eller ved at 
 innovere. 

Dette bekræftes af en række undersøgelser af ETS' 
virkninger på virksomhedernes resultater og på 
beskæftigelsen, og som generelt konkluderer, at: 
(i) ETS giver konkurrencefordele i forhold til alter-
native lovgivningsscenarier, og (ii) ETS har hidtil ikke 
haft nogen statistisk signifikant virkning på antal-
let af regulerede selskabers medarbejdere eller på 
selskabernes overskud. I stedet tilskyndede ETS re-
gulerede selskaber til at øge investeringer, navnlig i 
kulstofbesparende teknologier2. 

0
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i Finland og Letland, og tæt ved 55 % i Sverige 
( figur 3.3). Det er meget mindre i andre medlems-
stater – under 10 % i Malta, Luxembourg, Belgien 
og Nederlandene – selvom det er steget betragte-
ligt i de seneste år. I 2018 havde 13 medlemssta-
ter nået deres nationale mål for 2020, hvor Sverige, 
Estland og Danmark oversteg det med over 5 pro-
centpoint. Samtidig er nogle medlemsstater fortsat 
langt fra målet. Det gælder bl.a. Belgien, Frankrig 
og Irland, hvor andelen af  vedvarende energi 

til 40 %16. For at dette mål skal nås, ville andelen 
af vedvarende energi skulle fordobles sammenlig-
net med niveauerne for 2018.

Andelen af vedvarende energi i energiforbruget 
varierer betydeligt i EU. I 2018 var den over 40 % 

16 For at nå 2030-målet vil det samlede bindende mål på 40 % af 
vedvarende energikilder i EU's energimix blive suppleret med vej-
ledende nationale bidrag, der viser, hvad hver enkelt medlems-
stat bør bidrage med for at nå det kollektive mål.
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Figur 3.3 Andel af vedvarende energi i endeligt bruttoenergiforbrug, 2006, 2018 og mål i 2020
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Figur 3.2 Ændring i forbrug af primær energi, 2005-2019 og mål i 2030 
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Tekstboks 3.2 Kulregioner under omstilling 

1  JRC har identificeret de europæiske kulregio-
ner under omstilling, der vil blive berørt af nedgan-
gen i kulminedrift og kulkraftværkdrevne aktiviteter, 
og skønner, at mere end 200 000 job kan være i 
fare. Se: Alves Dias et al. (2018).

2  For at estimere den potentielle virkning af EU’s 
klima- og energimål for 2030 har Kommissionen 
udviklet EUCO-scenarierne. Det seneste scenarie, 
EUCO3232.5, modellerer virkningen af at nå målet 
for forbedring af energieffektiviteten med 32,5 % 
og målet for andelen af vedvarende energikilder 
i energiforbruget på 32 % som vedtaget i pakken 
"Ren energi for alle europæere". Dette scenario blev 
anvendt i Kommissionens vurdering fra juni 2019 
om medlemsstaternes udkast til nationale energi- 
og klimaplaner (NECP).

3  Analysen ser nærmere på arten og varigheden 
af forskellige typer skabte job. De job, der vedrører 
drift og vedligeholdelse, antages at vare i 15 år fra 
installation, mens job vedrørende fremstilling og 
installation af udstyr varer hver ét år (førstnævnte 
inden installationen).

Anvendelsen af vedvarende energikilder (RES) kan 
være en mulighed for mange regioner. Det gælder 
især kulregioner under omstilling1 (CRiT), som kunne 
lette energiomstillingen og den efterfølgende støtte 
til minesamfund gennem den jobskabelse, der kom-
mer i stand takket være vedvarende energis produk-
tionskapacitet. Nylig forskning fra Det Fælles Forsk-
ningscenter (JRC) viser, at der frem til 2030 ville 
kunne skabes op til 315 000 job i kulregioner under 
omstilling, der udnytter vedvarende energiteknolo-
gier, som anslået i EUCO3232.5-energiscenariet2. 
Der kunne skabes yderligere 200 000 fuldtidsækvi-
valente job om året ved at udnytte potentialet for 
energieffektivitet i beboelsesejendomme3.

Omstillingsmulighederne varierer på tværs af regio-
ner (kort 3.4). I de fleste kulregioner under omstilling 
i EU kunne ren energi og energieffektive teknologier 
udløse flere job end i deres nuværende kulindustri, 
mens en række andre potentielle jobskabelsesmu-
ligheder findes med teknologier på lignende måde 
som for kuls vedkommende.

I kort 3.4 grupperes regioner således:

 • 17 regioner med højt potentiale for beskæf-
tigelse inden for kulstofneutralitet (HDEP), 
hvor den potentielle beskæftigelse i RES-sek-
torer i øjeblikket er sammenligneligt med kul-
relaterede job. Fremtidig dekarbonisering vil 
medføre, at sidstnævnte overhales, selvom 
der kan være behov for støtte til at opfylde 
potentialet fuldt ud.

 • Syv regioner med lavt potentiale for beskæf-
tigelse inden for dekarbonisering (SDEP), som 
potentielt kan udvikle sektorer for dekarboni-
sering for at kompensere for tabet af kulrela-
terede job. Det forandringstempo, der skøn-
nes i EUCO3232.5-scenariet, kunne generere 
omstillingsrelaterede ubalancer, således at 
det kunne blive nødvendigt at fremskynde 
udviklingen af disse sektorer.

 • Syv regioner med begrænset potentiale for be-
skæftigelse inden for dekarbonisering (RDEP), 

som i henhold til EUCO3232.5-scenariet 
ikke tilvejebringer beskæftigelse i dekar-
boniseringssektorer på et niveau sva-
rende til eksisterende kulrelaterede job. 
Det kan være nødvendigt at mobilisere 
uudnyttet potentiale eller fremme alter-
native beskæftigelsesløsninger.

0

© EuroGeographics Association for de administrative grænser
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Kilde: JRC: Kapetaki, Z., 
Ruiz, P. et al. (2020).
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i 2018 stadig var mindre end 75 % af det nati-
onale 2020-mål. For at Nederlandene skal kunne 
nå sit mål, vil andelen af vedvarende energi skulle 
næsten fordobles mellem 2018 og 2020. 

Evnen til at producere vedvarende energi er tæt 
forbundet med landenes og regionernes geogra-
fi. Produktionen af vindenergi er nemmere i ky-
stregioner, som f.eks. i det nordvestlige Europa 
og langs med Østersøen, Atlanterhavet og visse 
middelhavskyster. Produktionen af vandenergi 
kræver egnede geofysiske strukturer, mens poten-
tialet for solenergi er højere i sydlige europæiske 
regioner, hvor der er mange flere solskinsdage. 
I 2018 var den installerede fotovoltaiske (solpa-
neler) kapacitet pr. indbygger i EU imidlertid størst 
i Tyskland (590 watt pr. indbygger) efterfulgt af 
Nederlandene (401) og Belgien (394)17. I Spanien 
(197) og Portugal (88) var det meget mindre, til 
trods for at disse medlemsstater har nogle af de 
største potentialer for solenergi i EU.

17 EurObserv’ER (2020).

1.4 Opnåelse af kulstoffattig transport

Efter et kraftigt fald mellem 2008 og 2014 som 
følge af den økonomiske krise i 2008 steg udled-
ningerne af drivhusgasser fra transport i EU mel-
lem 2014 og 2019 i et tempo svarende til tem-
poet i perioden 1990–2008 med blot under 2 % 
om året18 (figur 3.4). Dette antyder, at transport-
området ikke har fulgt den generelle tendens for 
drivhusgasudledninger med fald i de seneste år. 
Dets bidrag til de samlede emissioner af drivhus-
gasser i EU er derfor blevet mere betydende.

Fremskrivninger tyder på, at emissioner af drivhus-
gasser fra transport, selv med de foranstaltninger, 
der aktuelt er planlagt i medlemsstaterne, vil falde 
relativt lidt over de næste par år og fortsat vil være 
højere end i 1990. Det er derfor nødvendigt med 
yderligere tiltag, navnlig med hensyn til vejtrans-
port, men også inden for luft- og skibsfart, hvor ef-
terspørgslen driver emissionerne i vejret både i ab-
solutte og i relative tal. Emissionsreduktionerne 
i alle delsektorer inden for transport vil skulle 
være meget mere ambitiøse, såfremt sektoren 
som helhed skal bidrage rimeligt til de mål, der er 
fastsat i den europæiske grønne pagt.

18 Det Europæiske Miljøagentur (2021a). 
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Figur 3.4 Drivhusgasemissioner i transportsektoren siden 1990 og fremskrivninger til 2035, EU-27

Tallet viser tendensen i drivhusgasemissioner i transportsektoren siden 1990 og fremskrivninger til 2035 på EU-niveau (EU-27). 
De viste værdier omfatter alle indenlandske vejtransportemissioner samt international luftfart og international søtransport. 
2019-værdien er et foreløbigt skøn, der bygger på tilnærmelsesvise drivhusgasopgørelser indberettet til medlemsstaterne 
under forordningen om en overvågningsmekanisme (EU) Nr. 525/2013. Dette omfatter ikke skibsfart (antages at være uændret). 
Scenariet med "nuværende foranstaltninger" afspejler eksisterende politikker og foranstaltninger, og scenariet "med yderligere 
foranstaltninger" indeholder ligeledes yderligere planlagte politikker og foranstaltninger indberettet af medlemsstaterne frem 
til marts 2020.
Kilde: EEA.
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Den nye EU-strategi om bæredygtig og intelligent 
mobilitet (EUSSSM)19 omfatter foranstaltninger 
rettet mod at reducere emissionerne af CO2 og for-
urenende stoffer betydeligt i alle transportformer 
med det formål at reducere emissioner med 90 % 
senest i 2050. Kommissionen vil som led i stra-

19 EUSSSM blev annonceret af Europa-Kommissionen som en del 
af dens meddelelse om den europæiske grønne pagt. EUSSSM er 
beregnet til at bidrage til opnåelsen af målet i EU's grønne pagt 
om at nedbringe drivhusgasemissioner som følge af befordring 
med 90 % i 2050. 

tegien fremme anvendelsen af mere bæredygtige 
transportformer, f.eks. jernbane og indre vandveje.

Brugen af biler er fortsat den dominerende form 
for persontransport og er endda steget en smule i 
de seneste år (figur 3.5). I 2014 udgjorde andelen 
af biler 82,2 % af indenlandsk transport og i 2019 
82,8 %. Andelen af personbefordring med tog steg 
en smule fra 7,7 % til 8,0 %, hvilket vil sige, at bus-
sers, sporvognes og trolleybussers  andel faldt fra 
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Figur 3.5 Passagertransport efter transportform, 2019
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Figur 3.6 Godstransport efter transportform, 2019
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10,1 % til 9,2 %. Biler tegner sig for under 80 % 
af personbefordring i blot fem medlemsstater 
(Rumænien, Østrig, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn), 
mens andelen i Litauen er over 90 %. 

Disse tendenser giver anledning til bekymring, idet 
befordring er ansvarlig for næsten en fjerdedel af 
drivhusgasemissionerne i EU og er den vigtigste 
årsag til luftforurening i byer. Vejtransport er langt 
den største udleder og tegner sig for over 70 % 
af alle drivhusgasemissioner fra befordring i 2019. 
Emissioner fra vejbefordring forventes imidlertid 
at blive reduceret, da vejbefordring reducerer CO2 
hurtigere end andre transportformer. De største 
stigninger forventes inden for luftfart og interna-
tional søtransport, som sandsynligvis vil tegne sig 
for en større andel af emissionerne fra befordring 
i de kommende år.

Som for personbefordring transporteres de fle-
ste varer i EU ad landevej (figur 3.6). I 2019 blev 
76,6 % af al fragt udført ad landevej, en stigning 
fra 73,9 % i 2014. I otte medlemsstater var ande-
len over 80 % med den højeste andel på hhv. 98 % 
og 99 % i Grækenland og Irland (Malta og Cypern 
har ingen indre vandveje og jernbanetransport, dvs. 
at andelen af gods transporteret ad landevej er 
100 %). I den anden ende af skalaen transporteres 
over halvdelen af gods på jernbane eller indre vand-
veje i Bulgarien, Rumænien, Letland og Litauen.

2. Reduktion af virkningen 
af klimaændringer

Klimaændringer anerkendes som den alvorlig-
ste trussel mod samfund rundt omkring i verden. 
Forskere ser en stigning i de globale temperaturer 
på 2°C siden industrialiseringen som den tærskel, 
over hvilken der er en meget reel risiko for, at far-
lige og muligvis katastrofale ændringer vil opstå i 
det globale miljø. De seneste tre årtier har været 
varmere end nogen anden 10-årig periode, siden 
målingerne startede i 1850. Alle dele af verden er 
potentielt berørt af følgevirkningerne af en hurtig 
stigning i temperaturerne og de forskellige klima-
ændringer, der forbindes hermed. Det sydlige og 
en del af det østlige Europa vil komme til at opleve 
hyppigere og alvorligere hedebølger, skovbrande 

og tørkeperioder. Nordeuropa er allerede blevet 
meget vådere med stigende risiko for oversvøm-
melser og ekstreme vejrbegivenheder, mens kyst-
områder trues af de ødelæggende konsekvenser 
af stigende vandstand i havene som følge af af-
smeltningen af polerne og gletsjere. Også havmil-
jøet er kraftigt berørt af klimaændringer, og føl-
gevirkningerne heraf forventes at stige dramatisk 
med alvorlige følger for havstrømme og for sår-
bare økosystemer såsom koralrev, biologiske res-
sourcer og fødekæder.

Virkningerne af klimaændringer udgør en stor ud-
fordring for et stigende antal EU-regioner. Ca. 7 % 
af EU's befolkning bor i områder med høj risiko for 
oversvømmelser, og over 9 % bor i områder, hvor 
der allerede er over 120 dage om året uden regn. 
Eksponeringen af EU-regioner for de ødelæggende 
virkninger af klimaændringer afviger imidlertid af-
hængigt af deres placering markant mellem dem, 
men også af, hvordan deres økonomier er opbyg-
get, i betragtning af at sektorer som turisme eller 
landbrug menes at blive særligt hårdt ramt.

2.1 Truslen om oversvømmelser 
som følge af klimaændringer

Oversvømmelser er en vigtig årsag til økonomisk 
skade og tab af menneskeliv i Europa og andre 
dele af verden20. På trods af betydelige bestræ-
belser på at reducere risikoen synes skaderne efter 
oversvømmelser at være steget over de seneste 
årtier21. Klimaændringer parret med stigende ind-
dragelse af land, navnlig i oversvømmelsesområ-
der, forventes at forøge både de sociale og økono-
miske skadevirkninger i EU. 

Den større risiko for oversvømmelser for kom-
mende samfund gør det vigtigt at fastlægge til-
pasningsstrategier, der er økonomisk, socialt og 
miljømæssigt effektive og bæredygtige. Især skal 
sådanne strategier vurderes ikke alene på deres 
effektivitet til at reducere potentielle skader, men 
også på de involverede økonomiske omkostninger 
(f.eks. til opførelse og vedligeholdelse af værn). 

20 Se f.eks.: Alfieri et al. (2015).

21 Paprotny et al. (2018).
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Ifølge nylige estimater af konsekvenserne af over-
svømmelser i flodområder22 vil de økonomiske tab 
i EU som følge af oversvømmelser af flodområder, 
hvis der ikke træffes afbødnings- og tilpasnings-
foranstaltninger, og de globale temperaturer stiger 
med 3°C frem til århundredets slutning, stige til 
knap 50 mia. EUR om året, eller over seks gan-
ge mere end nu, og næsten tre gange så mange 
mennesker vil blive udsat for oversvømmelser23. 
De ødelæggende virkninger forudses at stige i takt 
med højere temperaturer og økonomisk vækst i 
næsten alle EU-regioner, selvom medlemsstaterne 
i det østlige Europa ville komme til at lide større tab 
i forhold til deres BNP (kort 3.5). En begrænsning af 
den globale opvarmning til 1,5°C ville halvere øko-
nomiske tab og størrelsen af de befolkninger, der 
udsættes for oversvømmelser i flodområder i EU.

Strategier for reduktion af risici for oversvøm-
melser kan begrænse de anslåede tab som følge 
af klimaændringer markant. Disse strategier har 
imidlertid forskellige omkostninger og fordele, som 
vist i en nylig undersøgelse, der vurderede fire for-
skellige scenarier for begrænsning af skader som 
følge af oversvømmelser i kystområder24.

 • Forstærkning af eksisterende digesystemer 
forventes at have større fordele end omkost-
ninger, men har en tendens til at overføre risici 
efterfølgende ved at yderligere at tilskynde til 
udvikling af bebyggede områder og aktivite-
ter i risikozoner bag oversvømmelsessikringer, 
hvilket kan have katastrofale følger i tilfælde 
af digebrud. 

 • Tilbageholdelsesområder og diger kræver sto-
re investeringer, men kan reducere de økono-
miske og menneskelige tab betydeligt. 

 • Oversvømmelsessikrede bygninger kan redu-
cere tab markant med kun begrænsede inve-
steringer, men de forhindrer ikke oversvømmel-
ser i at ske og kan derfor kun delvist forhindre 
skader som følge af oversvømmelser. 

22 Dottori et al. (2020).

23 Ibid.

24 Vousdoukas et al. (2020).

 • Flytning kan give de største fordele, men fore-
kommer at være den mindst omkostningsef-
fektive, selvom de involverede omkostninger 
varierer væsentligt. Endvidere er det ikke no-
get, der forekommer at være samfundsmæs-
sigt acceptabelt.

Resultaterne viser, at en reduktion af oversvømmel-
sesspidsbelastninger ved hjælp af tilbageholdel-
sesområder har et stærkt potentiale til at reducere 
virkningerne på en omkostningseffektiv måde i de 
fleste EU-medlemsstater (se afsnit 2.2). En gen-
nemførelse af en sådan strategi på EU-niveau 
kunne reducere de økonomiske skadevirkninger og 
størrelsen af de befolkninger, der påvirkes af over-
svømmelser, med over 70 % i 2100. Derudover 
har tilbageholdelsesområder mange yderligere 
fordele, herunder: genopretning af flodområders 
naturlige funktion, forbedring af økosystemet ved 
forbedring af fjernelsen af næringsstoffer, vandfil-
trering og genindførelse af grundvandsreservoirer, 
tilvejebringelse af gydepladser og sikring af mu-
ligheder for fritids- og naturbaserede aktiviteter. 
Afhængigt af lokale forhold kan andre strategier 
end oprettelse af tilbageholdelsesområder være 
mere passende.

2.2 Beskyttelse af Europas kyster 
mod stigende vandstand i havene

Kystzoner er områder af stor interesse. Over 
200 millioner mennesker i EU bor inden for 50 km 
fra kysten, en strækning, der går fra det nordøst-
lige Atlanterhav og Østersøen til Middelhavet og 
Sortehavet og i EU’s regioner i den yderste periferi. 
Alle indikatorer peger på, at migrationen til kystzo-
ner fortsætter. Sådanne områder er i mange tilfæl-
de centrum for vigtige kommercielle aktiviteter og 
støtter diverse økosystemer med vigtige leveste-
der og fødekilder. 

Kystzoner er særligt sårbare for klimaændringer på 
grund af virkningerne af kombinationen af stigen-
de vandstand i havene og den stigende hyppighed 
og intensitet af storme, der lægger yderligere pres 
på det allerede markante pres som følge af men-
neskers aktiviteter. Den gennemsnitlige vandstand 
i verdenshavene er steget med 13-20 centimeter 
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siden industrialiseringen25 og i et hurtigere tempo 
siden 1990'erne, hvor stigningen siden 1950 har 
kunnet henføres entydigt til global opvarmning26. 
Den har allerede bidraget til kysterosion og gjort 
Europas kyster mere modtagelige over for risici. 
Den fortsatte stigning i vandstanden i havene, som 
skyldes global opvarmning, kunne resultere i tab i 
EU i et hidtil uset omfang på grund af oversvøm-
melser af kystområder, medmindre der gennem-
føres yderligere kystsikring og risikoafbødende 
foranstaltninger. 

Dette bekræftes af en nylig undersøgelse27, som 
vurderer omkostningerne og fordelene ved at ind-
føre yderligere sikringstiltag gennem forbedrin-
ger af digerne. De største skader anslås at opstå 
for Frankrig, Danmark, Italien, Nederlandene og 
Tyskland (figur 3.7 og kort 3.6), selvom de po-
tentielle skadevirkninger er større for visse med-
lemsstater i forhold til BNP, f.eks. Cypern (5 %), 
Grækenland (3 %) og Danmark (2 %). Det er derfor 
nødvendigt med passende tilpasningsforanstalt-
ninger for at afbøde disse ødelæggende virkninger. 

Som fremført af forfatterne kunne højere diger 
langs EU's kystlinje reducere skader som følge af 

25 Se f.eks.: Dangendorf et al. (2019). 

26 Fasullo og Nerem (2018). 

27 Vousdoukas et al. (2020).

oversvømmelser bety-
deligt. De medfølgende 
omkostninger og fordele 
varierer imidlertid mar-
kant langs kystzoner. 
Tilstedeværelsen af be-
byggede områder gør in-
vesteringer i diger økono-
misk fordelagtige, typisk 
når befolkningstætheden 
overstiger 500 personer 
pr. km2. I urbaniserede og 
større økonomiske områ-
der synes fordelene ved 
at øge digernes højde at 
opveje omkostningerne 
flere gange. Dette ville 
under et højemissions-
scenarie være tilfældet 

for ca. 23 % af EU's kystlinje. For den resterende 
del vil yderligere kystsikring ikke være påkrævet 
eller er ikke økonomisk fordelagtigt. Dette skyldes 
enten, at naturlige barrierer yder tilstrækkelig be-
skyttelse mod stigende vandstand i havene, eller 
fordi omkostningerne ved at forhøje digerne opve-
jer fordelene, f.eks. i stort set ubeboede områder 
eller lands med snoede kystlinjer.

Analysen antyder, at den gennemsnitlige stigning 
i kystsikringernes højde, der er nødvendig, hvor 
yderligere sikring er påkrævet, er én meter un-
der et højemissionsscenarie. I Slovenien, Letland, 
Polen, Tyskland og Nederlandene er højden et godt 
stykke herover, og i Belgien er den over 2 me-
ter. Dette betyder, at kystlinjen langs mange af 
disse områder meget vel kan blive afskåret fra 
oplandsregioner. 

Når fordele og omkostninger samles på tværs 
af kystafsnit af NUTS 2-regioner, er costbene-
fit-forholdet højest i bycentre (kort 3.6). Tilpasning 
medfører store økonomiske fordele på De Joniske 
Øer (et costbenefit-forhold på 30 under et høje-
missionsscenarie), País Vasco (27), Aquitaine (16), 
Calabria (11.3), Basse-Normandie (14), Pays de la 
Loire (13), Puglia (11) og Alentejo (11).

Samling af resultaterne for kystafsnit på medlems-
statsniveau viser, at Nederlandene har det højeste 
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Figur 3.7 Anslået skade på kystlinjer i 2100 uden og 
med tilpasningsforanstaltninger (højemissionsscenarie)

Kilde: Vousdoukas et al. (2020).

M
ia

. E
U

R 
om

 å
re

t

Fremskrivninger til 2100 svarende til højemissioner, scenarie for global opvarmning kaldet 
"RCP8.5" ofte omtalt som "business as usual", hvilket er det sandsynlige resultat, såfremt 
der ikke gøres en fælles indsats for at reducere drivhusgasemissioner. 
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costbenefit-forhold under et højemissions-scena-
rie (18) efterfulgt af Grækenland (12), Frankrig og 
Belgien (hver 11). Omvendt er costbenefit-forhol-
det lavt – dog stadig over 1 – i Bulgarien, Finland, 
Rumænien, Kroatien og Malta (3 eller mindre i 
hvert tilfælde).

Investeringer i grøn infrastruktur kan ligeledes 
være en effektiv måde at forstærke EU's kystsik-
ringer mod stigende vandstand i havene. Især kan 
sikring og genetablering af kystøkosystemer, som 
f.eks. havgræsenge og koralrev afbøde virkninger-
ne af storme og medvirke til at reducere kysterosi-
on, samtidig med at det giver fordele for biodiver-
sitet og naturressourcer.

2.3  Infrastruktur er 
ligeledes i risikozonen

EU har et omfattende transportnetværk med om-
kring 5 mio. km asfalterede veje, 0,5 mio. km jern-
bane, over 2 400 lufthavne og næsten 2 000 hav-
ne med en samlet anslået værdi af omkring 9 
trillioner EUR. Dette er særligt sårbart over for kli-
maafledte farer og er generelt opført til at modstå 
temperaturudsving som angivet af historiske ob-
servationer, eller i henhold til regionale konstrukti-
onsstandarder. Imidlertid forventes stigninger i de 
gennemsnitlige temperaturer eller hyppigere vejr-
begivenheder som følge af stigende drivhusgase-
missioner at føre til større økonomiske tab. 

En nylig undersøgelse28 anslår de direkte virkninger 
af oversvømmelser og hedebølger (to af de mest 
ødelæggende klimarelaterede farer ifølge en 20-
års gennemgang af FN's kontor for begrænsning 
af katastroferisici29) for transportnetværket i EU, 
der dækker veje, jernbaner, lufthavne og søhavne. 
For hver fare vurderes virkningen som ændringen i 
forventet årlig skade for niveauerne for global op-
varmning på 1,5, 2 og 3°C i forhold til 1981-2010.

Som det ville forventes, er oversvømmelsesrisikoen 
koncentreret i områder, der er udsat for oversvøm-
melser med værdifuld infrastruktur, såsom motor-

28 Feyen et al. (2020).

29 Pascaline og Rowena (2018). 

veje og elektrificerede jernbaner. Omkring 95 % 
af de potentielle skader efter oversvømmelser 
kommer fra veje og jernbaner, hvor lufthavne og 
søhavne tegner sig for blot 4 %. De anslåede om-
kostninger ved de potentielle skader på jernbaner 
er især høje, nemlig næsten dobbelt så høje som 
for veje, hvilket afspejler de meget højere omkost-
ninger ved genopførelse og deres placering i lave-
religgende terræn. 

Næsten alle regioner i EU forventes at opleve sti-
gende skader som følge af oversvømmelser på de-
res infrastruktur som et resultat af klimaændrin-
ger. Det gælder navnlig de regioner, der er udsat 
for oversvømmelser i det nordvestlige og østlige 
Europa, hvor skaderne i nogle tilfælde kunne være 
over seks gange højere end de aktuelle skader som 
følge af den globale opvarmning på 3°C. For de 
fleste sydlige regioner anslås skaderne på trans-
portinfrastrukturen som følge af oversvømmelser 
at stige mindre drastisk, men kunne stadig være 
over to gange højere end i dag (kort 3.7).

Omkostninger til vedligeholdelse af veje anslås 
ligeledes at stige i alle EU-regioner som et re-
sultat af hyppigere perioder med ekstrem varme. 
De medlemsstater, der berøres mest, for så vidt 
angår yderligere omkostninger, er Bulgarien, Polen, 
Grækenland, Irland og Rumænien. Fremtidige risi-
ci kan afbødes ved at opgradere veje eller udføre 
hyppigere vedligeholdelse.

De fleste af de øgede vedligeholdelsesomkostnin-
ger er på tertiære lokalveje og veje i landområ-
der, som generelt forvaltes af lokale myndigheder. 
Eftersom deres budgetter til vejvedligeholdelse al-
lerede synes at være overbelastede, kunne skader 
som følge af klimaændringer være særlig proble-
matiske for dem.

Deformation af jernbanespor forventes også at op-
stå hyppigere med global opvarmning og dermed 
stigende vedligeholdelsesomkostninger. De stør-
ste stigninger (på op til 10 % med global op-
varmning med 3°C) anslås for regioner i Tyskland 
og det  sydlige Spanien på grund af stressfrie 



Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

80

0

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

500 km

Kilde: JRC.

< 100

101 – 200

201 – 300

301 – 400

401 – 500

> 500

ingen data

% ændring i forhold til referencescenariet

Kort 3.7 Forventet årlig skade på infrastruktur i 2100 som følge af indenlandske 
oversvømmelser under et globalt opvarmningsscenarie på 3°C

REGIOgis

MadeiraAçores

Mayotte Réunion

Guadeloupe 
Martinique

Guyane

Canarias



Kapitel 3: Et grønnere, kulstoff
attigt Europa

81

0

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

500 km

Kilde: JRC, G.Naumann et al. (2020).

% ændring i forhold til referencescenariet

<= -80

-80 – -75

-75 – -70

-70 – -65

> -65

ingen data

Kort 3.9 Fremskrevet ændring i menneskers eksponering for kuldebølger under et globalt 
opvarmningsscenarie på 3°C i 2100

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

0

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

500 km

Kilde: JRC, G.Naumann et al. (2020).

% ændring i forhold til referencescenariet

<= 1 200

1 200 – 1 400

1 400 – 1 600

1 600 – 1 800

1 800 – 2 000

> 2 000

ingen data

Kort 3.8 Fremskrevet ændring i menneskers eksponering for hedebølger under et globalt 
opvarmningsscenarie i 3°C i 2100

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe
Martinique

Canarias



Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

82

 temperaturer30, der forventes at blive overskredet 
hyppigst. Sandsynlige stigninger forventes også for 
regioner i Belgien, Frankrig, Sverige, Finland, Polen 
og Tjekkiet. 

2.4 Ujævnt fordelt virkning af 
ekstreme temperaturbegivenheder

Ekstreme hedebølger forventes at ske hyppigere 
og blive mere intense i takt med klimaændringer-
ne. Antallet af personer, der udsættes for hede-
bølger i EU, anslås at stige fra 10 mio. om året 
(gennemsnit 1981-2010) til næsten 300 mio. om 
året i scenariet med 3°C gennemsnitlig global op-
varmning i slutningen af århundredet31 (kort 3.8). 
Som følge heraf kunne antallet af dødsfald grun-
det ekstrem hede uden afbødende foranstaltnin-
ger stige til næsten 100 000 om året, hvilket ligger 
betydeligt over de nuværende 2 750 dødsfald om 
året.

Befolkningens eksponering for risikoen for eks-
treme temperaturer varierer betydeligt mellem 
medlemsstater og regioner. Risikoen for at blive 
eksponeret for ekstrem varme forventes at stige 
i det sydlige Europa, mens mildere vintre kun-
ne reducere eksponeringen mod ekstrem kulde 
markant med næsten 10 gange ved 3°C gennem-
snitlig global opvarmning ved århundredskiftet 
(kort 3.9). Hedebølger, mennesker, der udsættes 
for risici, og dødsfald forventes at stige over-
alt i Europa, men Cypern, Grækenland, Malta og 
Spanien kunne komme til at opleve en 40-gange 
så stor stigning i dødeligheden på grund af hede-
bølger, såfremt der ikke træffes tilpasnings- og 
afbødningsforanstaltninger.

30 Den stressfri (eller neutrale) temperatur er det punkt, hvor skin-
nerne ikke er under spænding eller kompression. Den stressfri 
temperatur fastsættes normalt til 5°C eller deromkring over 
midtpunktet mellem den laveste og højeste temperatur, som 
jernbaneskinnerne forventes at nå op på. Jernbaneselskaber vil 
skulle overvåge den stressfri temperatur for at identificere risici, 
planlægge effektiv vedligeholdelse og bevare sikker og drifts-
mæssig ydeevne.

31 PESETA IV-undersøgelsen af varme- og kuldeekstremers virkning 
på mennesker giver en kvantitativ vurdering af menneskers eks-
ponering for og dødelighed som følge af disse ekstremer i Europa. 
Metodologien integrerer empiriske data om menneskelige tab 
som følge af katastrofer, nyeste klimaoplysninger, demografiske 
data fra Eurostat og klima- og socioøkonomiske prognoser med 
høj opløsning.

For at begrænse risikoeksponeringen og en stig-
ning i antallet af dødsfald, der skyldes ekstrem 
varme, kan der træffes en lang række foranstalt-
ninger, herunder forbedret design og isolering af 
bygninger, skoler og hospitaler, uddannelse og tid-
lige varslingssystemer. Denne risiko skal ligeledes 
tages i betragtning ved byplanlægning for at mini-
mere den globale varmeøeffekt32. I dette perspek-
tiv kan grøn bystruktur spille en vigtig rolle, navn-
lig ved at øge træ- og plantebevoksning, opføre 
grønne eller reflekterende tage, eller bruge kølige 
fortove (se afsnit 3.5).

3. Forbedring af vores miljø

EU står over for hidtil usete udfordringer vedrøren-
de miljømæssig bæredygtighed, navnlig som følge 
af accelererende tab af biodiversitet, forværring af 
økosystemtjenester, udtømning af knappe ressour-
cer og forskellige former for forurening med den til-
knyttede risiko mod menneskers sundhed og trivsel. 

Som påpeget i en række nylige videnskabelige rap-
porter33 er de aktuelle tendenser for produktion og 
forbrug grundlæggende ikke-bæredygtige. 

EU har sat mange politiske initiativer i søen, der 
skal tage fat om disse udfordringer, og har indført 
en lang række lovgivningstiltag, der skal reduce-
re luft-, vand- og jordforurening. Disse har skabt 
betydelige fordele i de seneste årtier. EU's borge-
re nyder godt af noget af den bedste vandkvali-
tet i verden, og over 18 % af EU's landområde er 
blevet udlagt til naturbeskyttelse. Som led i den 
europæiske grønne pagt har Kommissionen ved-
taget EU's biodiversitetsstrategi 2030, som aner-
kender naturbevaring som et centralt bidrag både 
til afbødning af og tilpasning til klimaændringerne, 

32 Varmeøer er byområder, der oplever højere temperaturer end 
fjerntliggende områder. Det skyldes ofte det forhold, at konstruk-
tioner såsom bygninger, veje og anden infrastruktur absorberer 
og genudsender solens varme mere end naturlandskaber som 
skove og vandområder.

33 Den mellemstatslige videnskabs-/politikplatform vedrørende 
biodiversitet og økosystemtjenester (2019), Det internationale 
ressourcepanel (2019) og De Forenede Nationers miljøprogram 
(2019).
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"jord-til-bord-strategien"34, handlingsplanen for 
nulemission35, EU's skovstrategi36 og EU's jordstra-
tegi37. Den 8. miljøhandlingsplan har til formål at 
støtte målene i den europæiske grønne pagt og 
omstillingen til en klimaneutral, ressourceeffektiv 
og regenerativ økonomi, samtidig med at økosy-
stemernes status forbedres. 

Disse EU-initiativer har fastsat mål for håndtering 
af miljøudfordringer gennem en samordnet ind-
sats og systemiske løsninger. Levering heraf vil i 
stort omfang afhænge af støtte fra EU og nationa-
le politik- og finansieringsinstrumenter.

3.1 Flere investeringer er nødvendige 
for at forbedre vandkvaliteten

Vand er livsnødvendigt for menneskers sundhed og 
trivsel og er samtidig en central ressource for land-
brug, visse industrier, energiproduktion og transport. 
Vand- og vådlandsområder er også nødvendige for 
leveringen af en række økosystemtjenester (f.eks. 
flodsletter) og er uundværlige for bevaring af biodi-
versitet som habitater for mange arter. 

34 Jord-til-bord-strategien fastsætter ambitiøse mål for 2030 om 
nedbringelse med 50 % af brugen af og risikoen ved kemiske pe-
sticider og brugen af farligere pesticider, reduktion af tab af næ-
ringsstoffer med mindst 50 %, reduktion af brugen af gødning med 
mindst 20 %, reduktion af salget af antimikrobielle midler til husdyr 
og i akvakultur med 50 % og sikring af 25 % af landbrugsjorden 
under økologisk landbrug. Reformen af den fælles landbrugspolitik 
og de nationale strategiplaner for den fælles landbrugspolitik, der 
skal være på plads senest i 2023, vil bidrage til at nå disse mål. 

35 Handlingsplanen for nulforurening for 2050 har til formål at re-
ducere luft-, vand- og jordforurening til niveauer, der ikke længere 
betragtes som skadelige for sundheden og naturlige økosyste-
mer. Den omfatter centrale mål for 2030: forbedring af luftkvali-
teten for at reducere antallet af for tidlige dødsfald, der skyldes 
luftforurening, med 55 %, forbedring af vandkvaliteten ved at 
reducere affald, plastikaffald i havet (med 50 %) og mikroplastik, 
der udledes i miljøet (med 30 %), forbedring af jordkvaliteten 
ved at nedskære tabet af næringsstoffer og brugen af kemiske 
pesticider med 50 %, reduktion af antallet af økosystemer, hvor 
luftforureningen truer biodiversiteten, med 25 %, reduktion af an-
delen af personer, der kronisk forstyrres af trafikstøj, med 30 % 
og en væsentlig reduktion af affaldsproduktionen og kommunalt 
restaffald med 50 %. 

36 EU's nye skovstrategi for 2030 støtter EU’s biodiversitetsmål 
samt målet om at reducere drivhusgasser med mindst 55 % i 
2030 og klimaneutralitet i 2050.

37 Europa-Kommissionen (2021g). Formålet med EU's jordstrate-
gi er at bidrage til at opnå neutralitet i jordforringelsen i 2030. 
Strategien ser nærmere på udfordringer som at identificere for-
urenende pladser, rehabilitere ødelagte jordtyper, definere betin-
gelserne for deres gode miljøstatus og forbedre overvågningen af 
jordkvaliteten.

Vandområders tilstand i EU giver anledning til be-
kymring. Kun 40 % af disse er i god økologisk til-
stand, og mange er i dårlig tilstand38. Selvom for-
skellige forureningskilder er blevet nedbragt over 
det seneste årti, forbliver presset fra nærings-
stoffer39, farlige stoffer og overudnyttelse af vand 
fortsat højt. Det peger på, at det i vandrammedi-
rektivet af 2000 fastsatte mål om at opnå en god 
kvalitativ og kvantitativ status af alle vandområ-
der i 2015, fortsat ikke er blevet nået.

De fleste EU-borgere nyder godt af gode forsy-
ningspligtydelser (som f.eks. drikkevandsforsyning, 
og opsamling og behandling af spildevand), men 
der mangler fortsat adgang til disse tjenester i en 
række regioner, især landområder og mindre ud-
viklede regioner. 

Direktivet af 199140 om rensning af byspilde-
vand spiller en afgørende rolle i nedbringelsen af 
vandforurening i EU gennem dets krav til med-
lemsstaterne om indsamling og behandling af 
byspildevand. Målet hermed er, at alt spildevand 
skal indsamles og behandles forskriftsmæssigt. 
Gennemførelsen af direktivet kræver betydelige 
investeringer i ny infrastruktur, men også i vedli-
geholdelse og udvidelse af eksisterende faciliteter. 

De betydelige investeringer, der gøres i forbedring 
af behandlingen af byspildevand har bidraget til at 
nedbringe koncentrationerne af organisk materiale 
og næringsstoffer i overfladevand. I 2018 blev mere 
end 98 % af alt byspildevand indsamlet41, selvom 
der fortsat er en række områder, hvor infrastruk-
turen skal opbygges eller forbedres. Blot 89 % af 
spildevandet blev indsamlet i Kroatien og 85 % i 
Cypern, mens tallet i Rumænien var under 80 %, 
hvor blot 57 % blev indsamlet i Sud-Muntenia.

38 Det Europæiske Miljøagentur (2019). 

39 Forurening med næringsstoffer forårsages af for store mængder 
nitrogen og fosfor i luften og vandet. Nitrogen og fosfor er næ-
ringsstoffer, der er naturlige dele af ækvatiske økosystemer.

40 Den Europæiske Union (1991).

41 Disse tal svarer ikke systematisk til de mål, der er fastsat i di-
rektivet, eftersom det ikke i nogle medlemsstater kræves, at alle 
byområder skal overholde direktivets bestemmelser på grund af 
overgangsperioder. 
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En betydelig indsats er fortsat nødvendig vedrø-
rende behandling42. I EU kunne ca. 7 % af byspilde-
vandet ikke leve op til standarderne for sekundær 
(biologisk) rensning i 2018, og over 16 % opfyld-
te ikke endnu strengere standarder (fjernelse af 
fosfor og nitrogen). Næsten 79 % af EU's regio-
ner foretager mindst sekundær rensning af 90 % 
af deres byspildevand, men denne andel falder til 
57 % for strengere rensning. Under 30 % af by-
spildevandet gennemgår tertiær rensning i kroa-
tiske regioner, visse regioner i Italien, Rumænien 
og Spanien og i en række af de fjernest liggende 
regioner i Frankrig og Portugal (kort 3.10).

3.2 Affaldsproduktion fortsat 
høj, men mere genindvindes

Vandrammedirektivet af 2008 er EU's retsgrund-
lag for affaldsbehandling og -håndtering. Det har 
til formål at beskytte miljøet og bidrage til EU's 
overgang til en cirkulær økonomi. Det fastsætter 
konkrete og langsigtede mål for forbedring af af-
faldshåndtering, stimulering af innovation inden 
for genanvendelse og begrænsning af deponering. 
I 2020 vedtog Europa-Kommissionen ligeledes 

42 Omfanget af rensning bestemmer delvist virkningen af spilde-
vand på akvatiske økosystemer. Primær (mekanisk) rensning fjer-
ner en del af opslæmmede stoffer, mens sekundær (biologisk) 
rensning bruger aerobe eller anaerobe mikroorganismer til at 
opløse det meste organiske materiale og fastholder visse af næ-
ringsstofferne. Tertiær (avanceret) rensning fjerner det organiske 
materiale endnu mere fuldstændigt.

den nye handlingsplan for cirkulær økonomi (CEAP) 
som en af de vigtigste byggesten i den europæi-
ske grønne pagt, med det formål at lette presset 
på naturressourcer og skabe bæredygtig vækst 
og job. 

I 2018 blev der produceret mere end 2,3 mia. 
ton affald i EU (dvs. omkring 5,2 ton pr. person). 
Affaldsproduktion følger forretningscyklussen tæt 
(figur 3.8). Den faldt i 2008, da den finansielle og 
økonomiske krise ramte, men steg i takt med op-
svinget til højere niveauer end før. Adfærden, for 
så vidt angår affaldsproduktionen, synes derfor 
ikke at have ændret sig væsentligt over tid. 

Bygge- og anlægsvirksomhed er hovedkilden til af-
faldsproduktion i EU (og tegner sig for 36 % af den 
samlede produktion i 2018) efterfulgt af minedrift 
og stenbrydning (26 %), fremstillingsvirksomhed 
(11 %), affalds- og vandtjenester (10 %), hushold-
ninger (8 %), andre tjenester og energi (med hver 
4 %). Det meste affald, der genereres ved byg-
ge- og anlægsarbejde og råstofudvinding, er klas-
sificeret som mineralsk affald, som udgjorde ca. 
65 % af det samlede affald, der blev produceret i 
EU i 2018.

Affaldsproduktionen pr. indbygger er meget høje-
re i nogle medlemsstater end i andre (figur 3.9). 
I Finland var tallet omkring 23 ton i 2018 i forhold 
til blot 1 ton i Letland. Generelt har medlemstater 
med høje affaldsniveauer pr. indbygger også store 
andele fra råstofudvinding og nedbrydningsaktivi-
teter, f.eks Luxembourg. F.eks. kommer ca. 30 % 
af det affald, der produceres, fra råstofudvinding 
i Estland43, mens denne sektor kun tegner sig for 
0,1 % af det affald, der produceres i Letland. 

Affaldshåndtering er langsomt blevet bedre i EU. 
Andelen af affaldsgenindvinding (dvs. udnyttet el-
ler afbrændt med energigenvinding) steg fra 46 % 
i 2004 til 54 % i 2018. Mængden af affald til bort-
skaffelse (primært til lossepladser – 39 % af den 
samlede mængde i 2018) faldt fra 1 027 mio. 
tons i 2004 til 984 mio. tons i 2018, en reduktion 
på 4 %. 

43 Den største mængde affald, bortset fra de store mængder mine-
ralsk affald, der produceres i Estland, stammer fra energiproduk-
tion baseret på olieskifer.
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Figur 3.8 Affaldsproduktion, EU-27, 2014-2018
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Nogle medlemsstater mister imidlertid stadig en 
betydelig mængde "sekundære råstoffer", såsom 
energi, metaller, træ, glas, papir og plast, som de 
potentielt kunne få ved genanvendelse af affald. 
Selvom andelen af genanvendt affald steg i de fle-
ste medlemsstater mellem 2010 og 2018, faldt 
den i Cypern, Finland, Grækenland, Nederlandene, 
Rumænien og Spanien. I 2018 var andelen mindre 
end 25 % i Sverige, Finland, Grækenland, Rumænien 
og Bulgarien (hvor den kun var 3 %), mens den var 
over 90 % i Danmark og Slovenien (figur 3.10). 

Andelen af genanvendt affald er steget en smule 
i EU-27, fra 37 % af det samlede affald, der blev 
forarbejdet i 2010 til 38 % i 2018. Genanvendelse 
er langt den vigtigste behandlingsmåde i Italien og 
Belgien, hvor den når hhv. 79 % og 77 % af det be-
handlede affald. Den er over 50 % i blot otte med-
lemsstater og er langt over det, vi oplever f.eks. i 
Bulgarien og Rumænien, hvor kun 3 % af affaldet 
behandles ved genanvendelse. 
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Genanvendelse, forebyggelse og genvinding er af-
gørende for udviklingen af en cirkulær økonomi. De 
er også væsentlige for at reducere sundhedsrisici 
og forbedre kvaliteten af miljøet. De er med til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser (direkte 
ved at reducere emissionerne fra lossepladser og 
indirekte ved at genbruge materialer, der ellers vil-
le skulle udvindes og forarbejdes). I medlemssta-
ter, hvor andelen af genbrugt affald er lille, er der 
et særligt behov for at forbedre affaldshåndtering, 
stimulere innovation i genvinding, begrænse bru-
gen af lossepladser, og indføre incitamenter til at 
ændre forbrugernes adfærd. 

3.3 Luftkvaliteten er forbedret, men 
der er behov for at gøre mere

Ren luft er en kritisk naturressource for mennesker, 
planter og dyr. De fleste forurenende stoffer stam-
mer fra en lang række menneskelige aktiviteter ud 
over visse naturlige kilder som vulkanudbrud eller 
støv fra vinderosion. EU har vedtaget en række po-
litikker og lovtekster, såsom direktivet af 2008 om 
luftkvalitet44 og direktivet af 2016 om nationale 

44 Den Europæiske Union (2008). Direktivet fastsætter standarder 
for en lang række forurenende stoffer, herunder ozon (03), partik-
ler (PM2,5 og PM10) og nitrogendioxid (NO2).

emissionslofter45, der støt 
bidrager til at forbedre 
luftkvaliteten. Der reste-
rer imidlertid fortsat "hot 
spots" for forurening, som 
kræver en indsats fra 
EU, på nationalt og lokalt 
niveau.

Emissionerne fra de fle-
ste luftforurenende stof-
fer faldt i EU mellem 
2000 og 2017, hvorimod 
BNP steg (figur 3.11). 
Luftforurening synes nu 
at være afkoblet fra øko-
nomisk aktivitet, hvilket 
afspejler ændringer i 
både teknologi (f.eks. re-

nere transport) og adfærd (f.eks. stigende brug af 
vedvarende energi). 

Reduktionen i emissionerne har ført til en generel 
forbedring af luftkvaliteten. I 2019 levede EU op 
til 2010-lofterne, der blev fastsat i henhold til et 
direktiv af 2001 om samlede emissioner fra fire 
store luftforurenende stoffer: nitrogenoxider (NOx), 
andre flygtige organiske forbindelser end methan 
(NMVOC), svovldioxid (SO2) og ammoniak (NH3)

46. 
Kun fire medlemsstater oversteg deres nationa-
le emissionslofter for for NH3 (Kroatien, Tjekkiet, 
Irland og Spanien)47.

Det er imidlertid nødvendigt med en betydelig ind-
sats for at nedbringe emissionsniveauerne for at 
opfylde tilsagnene om reduktion i 2030, hvor 11 
medlemsstater ligger 30 % over deres NOx-mål, og 
10 medlemsstater med PM2,5-emissioner, der skal 
halveres (tabel 3.2). 

Tabel 3.2 viser, hvor meget emissionerne sta-
dig mangler at blive reduceret for at opfylde 

45 Den Europæiske Union (2016). Direktivet fastsætter nationale 
forpligtelser til emissionsreduktion for 2020-2029 og fra og med 
2030.

46 I henhold til bestemmelserne i direktiv 2016/2284/EU forbliver 
emissionslofterne for 2010 (der blev vedtaget i henhold til et di-
rektiv fra 2001) gældende frem til udgangen af 2019.

47 Det Europæiske Miljøagentur (2021b).
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 emissionslofterne for 2030. Positive tal (i rødt) be-
tyder, at der er behov for yderligere reduktioner. 
Negative tal (i grønt) betyder emissioner, der ligger 
under loftet. Den nødvendige emissionsreduktion 
beregnes som den procentvise forskel mellem de 
rapporterede emissioner i 2019 og tilsagnene om 
reduktion af emissionerne fra og med 2030. 

Selvom luftforurenende emissioner på EU-niveau 
er blevet reduceret, er der store regionale for-
skelle med hensyn til luftkvaliteten (kort 3.11 og 
kort 3.12).

Høje koncentrationer af luftbårne partikler skyldes 
emissioner fra dieselmotorer eller fra kulminedrift, 
landbrug og anden sværindustri. Den påvirkes 
også af atmosfæriske forhold, idet forureningsni-
veauer stiger med solskin og høje temperaturer. 
Nogle steder fører afbrænding af træ, kul og andre 
faste brændstoffer i brændeovne i hjemmet, navn-
lig om vinteren, lokalt til emissioner af fine partik-
ler (navnlig PM2,5)

48. I overensstemmelse hermed 
 observeres der høje koncentrationer af partikler 
for det meste i det østlige og sydlige Europa samt i 

48 Det anslås, at brugen af fast brændsel i husholdninger tegner 
sig for under 3 % af EU's samlede energiforbrug, men for over 
45 % af emissionerne af primær PM2,5, dvs. tre gange mere end 
vejtransport (Amann et al., 2018).

Tabel 3.2 Afstand til 2030-mål

NH3

Ungarn
Rumænien
Tjekkiet
Cypern
Slovenien
Tyskland
Polen
Portugal
Spanien
Litauen
Irland
Kroatien
Italien
Frankrig
Bulgarien
Danmark
Grækenland
Slovakiet
Østrig
Letland
Luxembourg
Nederlandene
Finland
Sverige
Estland
Belgien
Malta

Antal medlemsstater 
Under målet
Mere end 30 % over målet

NMVOC NOx PM2,5 SO2% af 2019-niveauer

Tabellen viser, hvor meget emissionerne stadig mangler at blive reduceret for at opfylde emissionslosterne for 2030. Positive tal (i rødt) 
betyder, at der er behov for yderligere reduktioner. Negative tal (i grønt) betyder emissioner, der ligger under lostet. Den nødvendige 
emissionsreduktion beregnes som den procentvise forskel mellem de rapporterede emissioner i 2019 og tilsagnene om reduktion af 
emissionerne fra og med 2030.
Kilde: EEA.

EU-27

31 32 40 53 33
10 21 35 55 27

9 36 36 51 11
-15 7 27 38 83

4 21 32 38 25
27 -4 48 15 24
11 9 18 47 20

6 23 28 37 8
14 14 15 45 3

3 33 37 -2 6
9 23 30 3 0
5 18 26 31 -22
1 15 26 25 -14
9 0 37 12 -7

-1 27 9 40 -26
10 -21 25 25 -3
-5 7 10 7 14
28 -3 8 -3 1
17 -5 45 13 -40
19 12 5 19 -28
22 11 48 -28 -30

2 -13 25 -3 -38
4 2 5 -3 -59

10 -5 47 -43 -73
6 -10 -25 -30 -29

-2 -22 11 -15 -65
-6 26 62 6 -274
12 15 36 28 12

5 8 1 8 14
1 3 11 10 2
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dele af industriområder og tæt befolkede regioner 
i Italien, Tyskland, Belgien og Frankrig.

Den mest iøjnefaldende kilde til NO2 er afbræn-
ding af fossile brændstoffer i forbrændingsmo-
torer, men også i varmeanlæg og kraftværker. 
Emissioner af NO2 stammer således primært fra 
motorkøretøjer, men også fra andre processer end 
forbrænding, f.eks. svejsning, produktion af salpe-
tersyre og brugen af sprængstoffer. Desuden kan 
NOx-emissioner i "gadekløfter", hvor gader er om-
kranset af høje bygninger, og hvor der er tæt trafik, 
være meget høje, hvilket medfører, at luftkvalitets-
standarder for NO2 overskrides. 

I 2018 blev de højeste NO2-koncentrationer fundet 
i Nederlandene, Belgien, det vestlige Tyskland og 
nordlige Italien (kort 3.13). Høje koncentrationer 
findes ligeledes i mange østlige og sydlige regi-
oner samt i kerneregioner i EU med høj befolk-
ningstæthed og en koncentration af industri og 
transportnetværk. 

O3 skabes ved kemisk reaktion mellem NOx og flyg-
tige organiske forbindelser ved tilstedeværelsen 
af sollys. Følgelig forekommer det meget sand-
synligt, at O3 når usunde niveauer i varme, solrige 
bymiljøer. Høje koncentrationer opstår hovedsage-
lig i det nordlige, sydlige og østlige Frankrig, samt 
Spanien,men også i det sydlige Tyskland, Tjekkiet 
og dele af Østrig (kort 3.14)49. 

Eksponering for forurenende stoffer er særlig høj i 
byområder, hvor det meste af EU's befolkning bor. 
Andelen af byboere, der er eksponeret for niveau-
er af forurenende stoffer over EU-standarder, der 
skal beskytte menneskers sundhed, er faldet siden 
200050. Dårlig luftkvalitet udgør imidlertid fortsat 
et problem, og der registreres fortsat potentielt 
skadelige virkninger på mange områder.

Det gælder især for visse forurenende stoffer så-
som PM10og O3, hvor hhv. 10 % og 21 % af EU's 

49 O₃-koncentrationer kan være meget flygtige, da de er stærkt af-
hængige af meteorologiske forhold. Det er derfor mere relevant 
at rapportere et treårigt gennemsnit, som også er den tidsho-
risont, der er vedtaget i direktivet af 2008 om luftkvalitet, der 
fastsætter målet for beskyttelse af menneskers sundhed.

50 Det Europæiske Miljøagentur (2021c).

bypopulation fortsat er eksponeret for niveauer 
over EU's grænseværdier i 2019. Eksponering for 
andre forurenende stoffer er mindre alvorlig, men 
ikke desto mindre lever 3 % af bybefolkningen i 
zoner, der overskrider EU's grænseværdier for NO2, 
og 1 % for PM2,5. For SO2 er den procentsats, der er 
påvirket af værdier over grænseværdien, faldet til 
under 0,1 % i de seneste 10 år.

Eksponering for luftforurening kan give anledning til 
en lang række sygdomme (hjerte-/karsygdomme, 
åndedrætslidelser, forværret astma eller kræft). 
Det anslås, at eksponering for PM2,5 er ansvarlig 
for ca. 400 000 for tidlige dødsfald i EU hvert år, 
mens eksponeringen for NO2 og O3 i 2017 var an-
svarlig for hhv. ca. 70 000 og 15 000 for tidlige 
dødsfald51. Personer, der bor i det østlige Europa, er 
især i farezonen, idet tallet for tidlige dødsfald nå-
ede 174 pr. 100 000 indbyggere i Bulgarien og 133 
i Ungarn, et stykke over EU-gennemsnittet på 79. 

De områder, hvor virkningen af eksponeringen for 
PM2,5 på sundheden er størst, er dem med de hø-
jeste koncentrationer, hvilket også synes at være 
regioner med et lavt BNP pr. indbygger (kort 3.15). 
Der er derfor en stærk forbindelse mellem lavind-
komstniveauer og eksponering for luftforurening. 

3.4 Landområder bliver mere 
og mere bebyggede

Arealdække

Sund forvaltning af jorden er afgørende for be-
varing af centrale produktive ressourcer og øko-
systemtjenester. Produktiv og frugtbar jord er 
nødvendigt for at levere levnedsmidler, forbedre 
næringsstofkredsløbet, beskytte biodiversitet, re-
gulere og rense vand, samt afbøde klimaændringer. 

Den aktuelle arealanvendelse og -forvaltning på-
virker jordens tilstand og indebærer ofte tab af 
produktiv jord. Ikke-bæredygtige landbrugs- og 
skovbrugspraksisser, opførelse af bygninger og 
infrastruktur samt klimaændringer er de vigtigste 
årsager til jordforringelse. 

51 Det Europæiske Miljøagentur (2019). 
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Uigennemtrængelighed 

Arealbefæstelse eller uigennemtrængelighed rejser 
betydelige problemstillinger, da det indebærer tab af 
mange af de funktioner, som jord udfører. Stigningen 
i uigennemtrængeligheden stammer fra nyopførel-
ser, som dækker arealer med uigennemtrængeligt 
kunstigt materiale, som f.eks. asfalt og beton.

Omfanget af uigennemtrængelighed varierer be-
tydeligt i EU. Det er en stærk sammenhæng med 
befolkningstætheden, men uigennemtrængelighed 
pr. indbygger viser store variationer i arealanven-
delsen mellem forskellige typer region. 

Bebygget land og transportinfrastruktur udgør ho-
vedparten af de forseglede arealer. I gennemsnit 
i EU, som vist af LUISA basiskort (LBM)52, er jord 

52 LBM er en forbedret version af kortet over CORINE Land Cover (CLC) 
bestående af en række geospatiale datasammenlægningsproces-
ser, hvor meget detaljerede arealanvendelsesoplysninger fra på-
lidelige datasæt integreres med CLC som startpunkt. LBM har en 
rumopløsning på én hektar for bebyggede områder og fem hektar 
for ikke-bebyggede områder. LBM er imidlertid fortsat baseret på 
klassifikationen af relativt store områder og udgør således ikke en 
vedvarende arealanvendelsesforanstaltning. Selvom de samme da-
takilder blev brugt til at producere kort for både 2012 og 2018, er in-
putdataene heller ikke altid fuldt sammenlignelige. Det gælder især 
for beregningen af ændringer i bystrukturen for geografiske enheder, 
som f.eks. kommuner eller NUTS-regioner. Virkningen af forskellene 
i inputdata er imidlertid begrænset, idet LBM anvender en robust 
tilgang, der tager højde for flere informationskilder og klassificerer 
områder efter brede klasser af uigennemtrængelighed.

klassificeret som bebyggede områder og transpor-
tinfrastruktur pr. indbygger fire gange større i land-
områder end i byer (figur 3.12). Bebygget jord og 
transportinfrastruktur i landområder er relativt be-
grænset i Malta, Italien, Nederlandene, Slovakiet, 
Luxembourg, Slovenien, Polen og Rumænien, hvor 
det er mindre end 1 000 m2 pr. indbygger, sam-
menholdt med Cypern og Finland, hvor det når hhv. 
1 845 og 2 435 m2. 

Mellem 2012 og 2018 var jord klassificeret som 
bebygget samt transportinfrastruktur uændret i 
byer i EU, mens tallet steg markant i landområ-
der. Her har stigningen pr. indbygger været høje-
re end i byer i så godt som alle medlemsstater 
( figur 3.13). De største stigninger fandt sted i 
Finland og Litauen, hvor de udgjorde over 40 m2 

om året i gennemsnit. Tallene ovenfor tyder på, at 
befolkningsvæksten i byer vil have en mindre ef-
fekt på udvidelsen af bebygget jord og transportin-
frastrukturen end befolkningsvækst i landområder.

Der er også store udsving på tværs af regioner i 
EU, hvor befæstede arealer pr. indbygger er me-
get lavere i de fleste regioner i det østlige Europa 
end i visse regioner i Frankrig, Spanien, Portugal og 
Tyskland (kort 3.16). 
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Dynamik for arealanvendelse: afvandring 
fra landbrugsjord

Nedlæggelse af landbrugsarealer53 er den stør-
ste ændring i arealanvendelsen, der sker i Europa. 
Nedlæggelse af landbrug i bjergrige og fjerntlig-
gende områder er blevet analyseret indgående og 
skyldes primært affolkningen af visse landområ-
der, landbrugsaktiviteters lave rentabilitet og pro-
duktivitet i modsætning til nye ikke-landbrugsre-
laterede muligheder samt de negative naturlige 
begrænsninger, der skal overvindes (f.eks. vanske-
ligheden ved at dyrke på skråninger)54.

Konsekvenserne af nedlæggelsen af landbrug for 
biodiversiteten og andre økosystemtjenester vari-
erer over tid og sted55. De mest betydningsfulde 
negative virkninger kan opstå i områder, hvor tra-
ditionel praksis for ekstensivt landbrug har bevaret 
habitater med høj biodiversitet og landskabstræk. 
Fravalg af dyrkning kan ændre de biologiske, geolo-
giske og kemiske kredsløb og vandkredsløb og kan 
ændre jordens vegetation og egenskaber. Det kan 
medføre en stigning i hyppigheden af skovbrande, 

53 Nedlæggelse af landbrugsjord vedrører sædvanligvis jord, der 
tidligere blev brugt til afgrøder eller til græsning, som ikke læn-
gere har nogen landbrugsfunktioner, og som heller ikke er blevet 
omlagt til skov- eller kunstigt anlagte arealer. Se f.eks.: Perpiña 
Castilloa et al. (2021).

54 Se f.eks.: Lasanta et al. (2016).

55 Ustaoglu (2018).

jorderosion, jordskred og ørkenspredning og trans-
formere landskabet. Det kan også føre til ny vege-
tation, hvor ny skov erstatter urteagtige planter og 
buskads, hvilket fører til øget kulstofbinding, beva-
ring af biodiversitet, forbedringer i vandkvaliteten 
og vandforsyningen, beskyttelse af jordbunden og 
stimulering af økoturisme. 

Nye fremskrivninger56 af de territoriale mønstre 
for nedlæggelse af landbrug frem til 2030 viser, at 
omfanget af landbrugsjord, der forventes nedlagt i 
EU NUTS 3-regioner, varierer fra under 2 % til over 
30 % (kort 3.17). Næsten 5 % af NUTS 3-regioner 
forventes at få over 15 % af deres landbrugsjord 
påvirket af braklægning. De mest påvirkede area-
ler kunne blive omfattet af politiske beslutnings-
tageres tiltag for at forebygge eller minimere de 
negative konsekvenser og fremme passende for-
mer for arealforvaltning med det formål at skabe 
naturområder af høj kvalitet57.

56 Perpiña Castillo et al. (2018). Deres fremskrivninger er baseret 
på LUISA's territoriale modelleringsplatform. LUISA er en pa-
neuropæisk modelleringsplatform udviklet af JRC til at generere 
alternative scenarier for territorial udvikling med det formål at 
få en bedre forståelse af virkningerne af visse EU-politikker i en 
integreret fysisk ramme.

57 F.eks. er områder, der er berørt af naturlige eller andre specifik-
ke begrænsninger (ANC'er), sådanne der reelt er vanskeligere at 
opdyrke på grund af specifikke problemer, der skyldes naturlige 
forhold. For at forhindre, at disse arealer braklægges, yder EU 
støtte både gennem ordninger til udvikling af landdistrikter og 
indkomststøtteordninger.
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3.5 Det er nødvendigt med 
flere investeringer for at 
gendanne økosystemer, 
og udvikle grøn infrastruktur 
og naturbaserede løsninger 

Biodiversitet og natur er væsentlige for at bevare 
liv ved at tilvejebringe økosystemtjenester såsom 
fødevareforsyning, bestøvning, kulstofbinding, af-
værgelse af naturkatastrofer og fritidsmuligheder. 
Som følge heraf har tab af biodiversitet grundlæg-
gende konsekvenser for samfundet, økonomien og 
menneskers sundhed og trivsel.

Trods bestræbelserne fortsætter EU med at tabe 
biodiversitet i et alarmerende tempo, og mange af 
EU's politiske mål vil ikke blive nået. Især har der 
kun været begrænsede fremskridt mod 2020-må-
let om forbedring af bevaringsstatus for habitater, 
der var omfattet af et direktiv fra 1992, og målet 
vedrørende fuglepopulationer i henhold til et direk-
tiv fra 2009. F.eks anslås det, at 60 % af de arter og 
81 % af de habitater, der er beskyttet under habitat-
direktivet, har en ringe eller dårlig bevaringsstatur58. 
Nye vurderinger tyder på, at tabet af biodiversitet 
og økosystemtjenester fortsætter på tværs af EU.

Der er imidlertid gjort visse fremskridt, navnlig 
med hensyn til udpegningen af beskyttede områ-
der. EU's Natura 2000-netværk, der har til formål 
at beskytte Europas mest værdifulde og truede ar-
ter og habitater, dækker nu 18 % af EU's landareal 
og næsten 9 % af havet, hvilket gør det til verdens 
største netværk af beskyttede områder. 

Natura 2000-netværket er nu stort set afsluttet på 
land, selvom nogle medlemsstater fortsat mangler 
at foreslå yderligere steder for en række arter og 
naturtyper for at fuldende deres nationale netværk. 
Udpegningen af Natura 2000-steder i havmiljøet 
er imidlertid skredet frem i et meget langsommere 
tempo. Dette skyldes primært manglende viden-
skabelig information om fordelingen af beskyttede 
marine habitater og arter med den detaljerings-
grad, der kræves, for at levesteder kan identifice-
res, og passende forvaltning kan indføres.

58 Det Europæiske Miljøagentur (2020).

EU vil under sin biodiversitetsstrategi for 203059 
implementere en række foranstaltninger, der skal 
vende disse tendenser. Til disse hører, at mindst 
30 % af landarealer og 30 % af havarealer i EU 
placeres under beskyttelse, genoprettelse af øde-
lagte økosystemer, øget økologisk landbrug og 
biodiversitetsrige landskabstræk på landbrugsjord, 
genoprettelse af mindst 25 000 km floder i EU til 
en frit strømmende tilstand, standsning og rever-
sering af faldet i antallet af bestøvere, beplantning 
med tre milliarder træer og reduktion af brugen 
af og risiciene ved pesticider med 50 % i 2030. 
For at fremskynde indsatsen for økosystemretab-
lering vil Kommissionen i 2022 stille forslag om 
EU-lovgivning for naturgenopretning.

Naturbaserede løsninger udnytter økosystemgen-
opretning til at håndtere større samfundsmæssige 
udfordringer, samtidig med at de også skaber for-
dele for biodiversiteten. Nogle eksempler på natur-
baserede løsninger omfatter investeringer i:

 • genopretning af vådområder og flodsletter 
med det formål at afbøde oversvømmelses-
risici og forbedre vandreguleringen, samtidig 
med at der skabes levesteder for værdifulde 
plante- og dyrearter, gydesteder, fordele ved 
reduceret næringsstofudledning, genopfyld-
ning af grundvand og fritidsmuligheder

 • højdiversitetslandskabstræk på landbrugsjord, 
der kan forøge den økologiske konnektivitet, 
sikre en mosaik af levesteder, tillade arter at 
migrere og tilpasse sig klimaændringer, sam-
tidig med at de fremmer økosystemtjenester, 
klima- og vandregulering, beskyttelse mod 
landerosion, og

 • grønne byområder, der kan støtte og genskabe 
vilddyrsbestanden, samtidig med at det er med 
til at afhjælpe oversvømmelser, urban varme 
og luftforurening, og sikre fritidsmuligheder.

Økosystemer leverer tjenester, der tilfører værdi 
til økonomien, indeholdt i økosystemregnskaber. 
Europa-Kommissionens "INCA"-projekt gav et fore-
løbigt skøn over den økonomiske værdi baseret på 

59 Europa-Kommissionen (2020c).
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et sæt af syv økosystemtjenester i EU i 2019, til et 
beløb af 234 mia. EUR, svarende til bruttoværditil-
væksten for land- og skovbrug tilsammen60.

Sunde økosystemer spiller en vigtig rolle for re-
guleringen af vandcyklussen og kontrollen med 
oversvømmelser i flodområder. Selv hvor der fin-
des oversvømmelsessikringsstrukturer, er økosy-
stemer, såsom vådområder og genoprettede og 
genskabte flodsletter, tilsammen med til at redu-
cere vandstandsstigninger og holde dem inden for 
sikre grænser. De økosystemer, der har det højeste 
potentiale for reduktion af afstrømning, er våd-
områder og flodsletter efterfulgt af skovområder 
og skove.

I de seneste år (se afsnit 2.2 og 2.3) er tab fra 
oversvømmelser af flodområder taget markant til 
på grund af placeringen af økonomisk aktivitet i 
flodsletter i kombination med kraftigere regnskyl 
i visse regioner61. Ifølge en nylig undersøgelse fin-
des omkring 13 % af de bebyggede områder i EU 
i flodsletter, der derfor har behov for oversvøm-
melsessikring62. Bæredygtig økosystemforvaltning 

60 Vysna et al. (2021).

61 Det Europæiske Miljøagentur (2016).

62 Vallecillo et al. (2020). "Bebyggede områder" svarer til 
CORINE's kort over arealdække, niveau 1 kunstige overflader 
(se CLC's nomenklatur på: https://land.copernicus.eu/eagle/files/
eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010). 

til reduktion af risikoen for oversvømmelser er en 
prioriteret foranstaltning under Sendai-rammen 
for katastroferisikobegrænsning63.

Værdien af den rolle, som økosystemer spil-
ler som sikring mod oversvømmelser, forven-
tes at være omkring 16 mia. EUR svarende til 
823 000 EUR pr. km2 bebygget område i flodslet-
ter. Økosystemunderskuddet viser, at oversvøm-
melsesrisiciene for 68 % af disse områder, eller 
9 % af det samlede bebyggede område i EU, kunne 
nedbringes ved at forbedre upstream økosystemer 
(kort 3.18).

En reduktion i økosystemunderskuddet, der skal 
beskytte bebyggelser mod oversvømmelser, kun-
ne reducere hyppigheden af oversvømmelser væ-
sentligt, som indikeret ved korrelationen af sidst-
nævnte med dette underskud (figur 3.14). Dette 
sætter fokus på betydningen af økosystemers rolle 
i afbødning af skader som følge af oversvømmel-
ser af flodløb.

Grøn infrastruktur kan også spille en central rolle 
i at afbøde andre konsekvenser af klimaændrin-
ger, f.eks. stigningen i intensiteten af den urbane 
varmeøeffekt. 

63 De Forenede Nationer (2015). 
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Overflade- og lufttemperaturer er generelt højere i 
byer end i oplandet. Bebyggede områder opfanger 
mere solstråling end naturlig vegetation med sti-
gende temperatur til følge. Det er ikke usædvanligt, 
at visse områder i byer er adskillige grader var-
mere end i oplandet om sommeren. Opvarmning 
og transport bidrager yderligere til den varme, der 
udledes i byområder. Disse urbane varmeøer kan 
blive så varme under hedebølger, at de forøger 
risikoen for varmerelaterede sygdomme og døds-
fald. Stigende urbanisering og hyppigere hedebøl-
ger som følge af klimaændringer forventes at få 
virkningen af urbane varmeøer til at stige yderli-
gere i de næste årtier.

Vegetation i og omkring byer, f.eks. træer, byparker 
og skove, afbøder ekstreme temperaturer i byerne. 
Ikke alene giver træer skygge. De afkøler også det 
omgivende område ved at fordampe vand gennem 
bladene. 

Virkningen af byvegetation på temperaturerne 
i byer kan måles ved hjælp af lokale vejrstatio-
ner, der måler luftens temperatur, samt gennem 
fjernmåling af temperaturen ved jordens overfla-
de. Data om temperaturen ved jordens overflade, 
der indsamles for 601 funktionelle byområder 
i Europa, anvendes i en model, der skal vurdere 
virkningen af vegetation i og omkring byerne på 
temperaturfaldet (kort 3.19)64. Resultaterne peger 
på, at europæiske byer i gennemsnit ville være op 
til 5°C varmere uden vegetation. I gennemsnit af-
køler byvegetation byer med 1,07°C. I byer fjernt 
fra havet er virkningen af vegetation på tempera-
turreduktion generelt højere end i kystbyer. I nogle 
få tilfælde kan grønne byområder være varmere 
end bebyggede områder, navnlig i middelhavsbyer, 
hvor bytræers og byskoves kølekapacitet falder i 
længere perioder med knappe vandressourcer.

Vegetations kølende effekt i byer er lokal og be-
grænset til grønne områder. Næsten halvdelen af 
befolkningen i byerne bor således ikke tæt nok på 
grønne byområder til at kunne udnytte fordelen 
ved det fald i temperaturen, som skyldes træer 
og skove i byområder, navnlig i byer, hvor der er 
knaphed på grønne områder. Stigende bevoksning 

64 Maes et al. (2021).

med træer i byer kan være en effektiv strategi til 
reduktion af varmeintensiteten i byer65. Som en 
tommelfingerregel vil en forøgelse af træbevoks-
ningen, svarende til 16 % af det funktionelle by-
område, reducere den gennemsnitlige temperatur 
i byerne med 1°C.

65 Resultaterne af VEG-GAP-projektet (vegetation for urban green 
air quality plans), der indgår i EU’s LIFE-program (L’Instrument 
Financier pour l’Environnement), viser de bedste valg af vegetati-
on til grønne områder i byerne, således at der f.eks. gås uden om 
vegetation, der udsender O3-prækursorer.
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 • For rejser mellem større byer i EU på op til 500 km har jernbanetransport potentialet til at 
kunne klare sig fuldt ud i konkurrencen med flyvninger over korte afstande, når det drejer sig 
om samlet rejsetid, forudsat at der kan opnås en tilstrækkelig hastighed på skinnerne. Allerede 
ved hastigheder på ca. 140 km/t synes jernbanen at kunne udkonkurrere flytrafik ved rejser 
over denne afstand eller kortere.

 • For rejser i EU på op til 90 minutter er biler normalt en bedre løsning end tog. Dog kunne flere 
investeringer i vejnettet i de fleste østlige medlemsstater forbedre tilgængeligheden betydeligt. 
Med jernbanen synes det at tage meget længere tid at nå frem til bestemmelsessteder, især 
i landdistrikter og grænseområder, men den samlede rejsetid med tog kan ofte reduceres 
betydeligt ved at cykle til og fra togstationen. 

 • I byområder er muligheden for at nå frem med bil til steder tæt på stærkt begrænset på 
grund af den tætte trafik. Heldigvis har de fleste mennesker, der bor i byer i EU, god adgang 
til offentlig transport. Men dér, hvor der findes en passende infrastruktur, kan cyklen være en 
meget hurtigere måde at nå frem til bestemmelsessteder tæt på end offentlig transport.

 • EU har som mål at reducere dødsfald i trafikken med mindst 50 % mellem 2020 og 2030 
og reducere antallet af trafikdræbte til under 25 pr. million indbyggere. Kun få regioner har i 
dag et tal, der er så lavt, og det viser klart et behov for en koordineret indsats for at forbedre 
transportinfrastrukturen og brugeradfærden. Ved at sænke hastighedsbegrænsningerne har 
mange byer nu en dødelighed, der ligger et godt stykke under 2030-målet, men trafiksikkerheden 
skal forbedres yderligere, hvis visionen om nul dødsulykker i 2050 skal realiseres.

 • Bredbåndsforbindelser i EU viser en klar digital kløft mellem landdistrikter og byområder og 
mellem mindre udviklede og mere udviklede regioner. Leveringen af digitale tjenester og evnen 
til at drive forretning med succes i et globalt erhvervsmiljø afhænger i stigende grad af hurtige 
og effektive bredbåndsforbindelser. Medmindre denne kløft lukkes, må mindre udviklede 
områders og landdistrikters konkurrenceevne forventes at blive forringet, med endnu større 
forskelle som konsekvens. 
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blevet et vigtigt aspekt af forbundethed. God dæk-
ning og hurtige digitale forbindelser er vigtige på 
alle områder, især i fjerntliggende eller tyndt befol-
kede områder, hvor transportnettene er mindre ud-
viklede, og digital konnektivitet kan spille en vigtig 
rolle i at sikre adgang til væsentlige tjenester.

1. Jernbane kan konkurrere 
med kortdistanceflyvninger2

I 2021 foreslog Kommissionen en handlingsplan, 
der skal fremme langdistance-passagertrafik med 
tog og grænseoverskridende passagertrafik med 
tog3. Dette bygger på medlemsstaternes bestræ-
belser på at oprette centrale forbindelser mellem 
byer hurtigere gennem bedre forvaltning af kapa-
citet, koordinering af fartplaner, opbygning af faci-
liteter for deling af rullende materiel og forbedring 
af infrastruktur til stimulering af nye togforbindel-
ser, også om natten.

Forbedring af højhastighedstog4 forbindelser kunne 
give rejsende et alternativ til korte flyvninger, hvilket 
ikke alene ville reducere CO2-emissioner, men også 
frigøre knap lufthavnskapacitet og undgå vedlige-
holdelse af urentable flyruter. Afhængigt af drifts-
hastighed, boardingtid5, taxiing-tid og rejsetid for 
at komme frem til lufthavnen eller stationen6 kan 
højhastighedstog være et bæredygtigt alternativ til 
lufttransport ved rejser med afstande op til 500 km7.

2 Analysen i dette afsnit fokuserer på en sammenligning af rejse-
tider og undersøger ikke andre aspekter af relevans for valg af 
transportformer, såsom transportpriser, komfort og sikkerhed. 

3 Europa-Kommissionen (2020e).

4 Et højhastighedstog som defineret af Eurostat er “et tog, der kan 
køres med en hastighed af mindst 250 km/t på specifikke højha-
stighedslinjer”, og et kurvestyret højhastighedstog som “et tog 
med et kurvestyringssystem, der er designet til at have en drifts-
hastighed på 200 km/t på opgraderede højhastighedslinjer”.

5 Tiden mellem ankomst i lufthavnen eller jernbanestationen og 
den faktiske afgang. 

6 Jernbanestationer synes at være placeret i eller meget tæt på byom-
råder og synes således at være mere tilgængelige end lufthavne.

7 Nogle forfattere anser en rentabel distance for højhastighedstog 
for at være op til 1 000 km eller endda 2 000 km, hvis  nattog 
medregnes (se f.eks. Rothengatter et al. (2011), Chiara et al. 
(2017), Sun et al. (2017), Prussi og Lonza (2018)).

Fri bevægelighed for personer er en katalysator for 
økonomisk og socialt liv. Målrettede infrastruktu-
rinvesteringer og netværksdesign er afgørende for 
et transportsystem, der giver adgang til menne-
sker og virksomheder, samt for at reducere regio-
nale forskelle, for så vidt angår konnektivitet. 

Trods fordelene ved mobilitet følger der også om-
kostninger med for samfundet. Hertil hører udled-
ninger af drivhusgasser og forurenende stoffer, men 
også ulykker og trafikpropper, som alt sammen be-
laster sundheden og velfærden. EU's transportstra-
tegi1 er i øjeblikket fokuseret på omstillingen til bæ-
redygtig og intelligent mobilitet, som indebærer en 
væsentlig reduktion i drivhusgasemissionerne og 
bl.a. kræver et afgørende skift i transportformerne. 

Dette kapitel viser, at navnlig jernbanepassager-
transport, for så vidt angår tilgængelighed og kon-
nektivitet, har potentialet til at blive en erstatning 
for kortdistancefly og biltransport mellem byer, 
forudsat at netværksdesign, servicehyppighed og 
rejsehastighed er tilstrækkelige til at gøre det til et 
attraktivt alternativ. 

I bymiljøet udgør trængsel på vejene en anden vig-
tig udfordring. Her er potentialet for mere bære-
dygtige transportformer, herunder offentlig trans-
port og ikke-motoriserede transportmidler, meget 
højt på grund af befolkningskoncentrationen og de 
kortere rejseafstande. 

Dette kapitel dækker ligeledes andre aspekter af 
bæredygtige passagertransportsystemer, herun-
der infrastruktur til opladning af elbiler og færd-
selssikkerhed. Hvad der er vigtigt, er, at en stigning 
i trafiksikkerheden på vejene kan fremme indfø-
relsen af ikke-motoriserede transportformer, især 
cykler, som derudover ville bidrage yderligere til 
lavemissionsmobilitet. 

Endelig fokuserer kapitlet på bredbåndsforbindel-
ser, som i en stadig mere digitaliseret verden er 

1 Europa-Kommissionen (2020e).
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Hastighederne er baseret på en optimal rejsetid på en hverdag i forhold til fugleflugtslinjen.
Der blev kun medtaget bycentre, der befinder sig inden for 500 km af hinanden.
Desuden skal hvert sæt bycentre indeholde et bycenter med mindst 500 000 indbyggere 
(eller repræsentere landets hovedstad), og det andet bycenter skal have mindst 200 000 indbyggere.
*Oversøisk: forbindelser mellem bypar, der involverer en overfart ad søvejen, hvor der hverken 
er en fast togforbindelse eller en togfærge.
Kilde: GD REGIO baseret på data fra UIC, nationale og regionale jernbaneoperatører, JRC.

Kort 4.1 Hastighed af togforbindelser mellem større bycentre i EU, 2019
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Højhastighedstog tegner sig for 31 % af de sam-
lede passagerkilometer med tog i EU8. I Frankrig 
og Spanien er det tæt på 60 %. Imidlertid har over 
halvdelen af medlemsstaterne endnu ikke nogen 
højhastighedsjernbanelinjer overhovedet. 

8 Dette tal vedrører alle højhastighedstog, herunder kurvestyrede 
tog, der er i stand til at køre med 200 km/t, hvilket ikke nødven-
digvis kræver højhastighedsinfrastruktur.

For de 1 356 jernbaneforbindelser mellem byer 
i EU med 200 000 indbyggere eller derover (el-
ler som er nationale hovedstæder), og som be-
finder sig inden for en afstand af 500 km fra 
hinanden, er hastigheden af den hurtigste togfor-
bindelse9 betydeligt lavere end for højhastigheds-
tog (kort 4.1 og figur 4.1). På blot 3 % af disse 

9 Den hurtigste service, der findes for afgang på en hverdag i 2019 
mellem kl. 6.00 og 20.00. 
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Figur 4.1 Hastighed af jernbaneforbindelser mellem større bycentre efter geografisk region, 2019
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Der er kun medtaget bycentre, der befinder sig inden for 500 km fra hinanden. Derudover skal bycentre have mindst 200 000 indbyggere.
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af mange hindringer. Jernbanenettet har adskillige 
huller, hvor de nationale jernbaner ikke er tilstræk-
keligt forbundet10. Over 5 % af bypar i forskellige 
medlemsstater er ikke forbundet med jernbane i 
modsætning til blot 0,3 % inden for samme med-
lemsstat (figur 4.3)11. Hastigheder på grænseover-
skridende forbindelser synes også at være lavere 
end på indenlandske forbindelser. Omkring 40 % 
af førstnævnte har hastigheder under 60 km/t 
sammenlignet med 16 % af sidstnævnte. Desuden 
har kun 0,4 % af de grænseoverskridende forbin-
delser hastigheder på over 150 km/t. 

I gennemsnit har EU's borgere adgang til 556 fly 
inden for 90 minutters transporttid. Imidlertid er 
adgangen til passagerflyvninger meget ulige for-
delt på tværs af EU og rækker fra et antal regio-
ner i Zuid-Nederland, hvor folk har adgang til over 
2 500 flyvninger om dagen, til regioner i det østlige 
Polen, Bulgarien, Estland og Letland, hvor indbyg-
gerne ingen adgang har overhovedet til fly inden 
for 90 minutters transporttid (kort 4.2). Adgang til 
flyvninger er markant bedre i regioner tæt på store 
bycentre, især hovedstæder, hvor de store lufthav-
ne synes at være placeret. 

10 Europa-Kommissionen (2018a).

11 Det skal bemærkes, at disse ruter, uanset om de er grænseover-
skridende eller indenlandske, kan betjenes af langdistancebusfor-
bindelser, hvilket kunne være en grund til, at der ikke findes nogen 
jernbaneforbindelse.

forbindelser er  hastigheden over 150 km i timen. 
Andelen er størst i det sydlige EU, hvor både Italien 
og Spanien har et veludbygget højhastighedstog-
net. I det nordvestlige EU er antallet af højha-
stighedsforbindelser, som primært befinder sig i 
Frankrig og Tyskland, tilsvarende, men deres andel 
er mindre. På grund af en højere befolkningstæt-
hed er jernbanenettet tættere med flere kortdi-
stanceforbindelser med lavere hastigheder. Ikke 
desto mindre har det nordvestlige EU den største 
andel af jernbaneforbindelser, der er hurtigere end 
90 km/t og kun nogle få byer uden nogen forbin-
delse overhovedet. Jernbanenettet er mindre ud-
viklet i det østlige EU uden nogen forbindelse mel-
lem 20 % af byer med forbindelse til en naboby og 
ingen forbindelser med hastigheder over 150 km/t. 
I realiteten er hastigheden stadig under 60 km/t på 
de fleste veje. 

Andelen af forbindelser med hastigheder på over 
150 km/t er større mellem store bycentre (dvs. med 
befolkninger på over 500 000) (med 7 %) end 
mellem mindre bycentre med befolkninger mellem 
200 000 og 500 000 (1 %) eller mellem store og 
små bycentre (3 %) (figur 4.2). Der er en tilsvaren-
de forskel vedrørende andelen af forbindelser med 
hastigheder på over 90 km/t (36 % mellem to sto-
re byer og 19 % mellem to små byer). Trods visse 
fremskridt mod teknisk interoperabilitet er jernba-
netrafik på tværs af EU's grænser fortsat præget 
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Der er kun medtaget bycentre, der befinder sig inden for 500 km fra hinanden. Derudover skal bycentre have mindst 200 000 indbyggere.
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Som anført ovenfor skal der i enhver realistisk 
sammenligning af rejser med hhv. tog og fly tages 
højde for forskelle i den tid, det tager at komme 
frem til lufthavne eller jernbanestationer, ven-
tetider og faktiske afgangs- og ankomsttider12. 

12 De antagelser, der ligger til grund for denne analyse, er følgen-
de. Tid inden ombordstigning i det første tog – 15 minutter, ind-
tjekning og ombordstigning i afrejselufthavnen – 60 minutter, 
taxiing antages at være inkluderet i flyvetiden – 30 minutter og 
transfertiden i ankomstlufthavnen – 30 minutter. Der antages en 
flyvehastighed på 500 km i timen. Hvis der findes mere end én 
forbindelse mellem lufthavne, der forbinder de samme bycentre, 
gås der ud fra rejsetiden for forbindelsen med det højeste antal 
passagerer.

Omkring 297 forbindelser mellem byer i EU13 inden 
for 500 km fra hinanden serviceres af både jern-
bane og fly. På 68 af disse ruter er den samlede 
rejsetid med jernbane kortere end rejsetiden med 
fly. Og på 21 af dem er forskellen én time eller der-
over (figur 4.4). De pågældende ruter er primært 
i og mellem Nederlandene, Belgien, Tyskland og 
Frankrig, men omfatter også tre indenlandske for-
bindelser i Italien.

Selvom fly synes at udmanøvrere tog ved afstande 
på over 300 kilometer, er der fortsat mange ruter 
med samme afstand, hvor det omvendte er tilfæl-
det (figur 4.5). Dette tyder på, at jernbanen har po-
tentialet til at kunne konkurrere med luftfart for 
relativt lange afstande, forudsat at der kan opnås 
en tilstrækkelig marchhastighed. For disse under-
søgte ruter synes toghastigheder på 140 km/t at 
være tilstrækkelige til, at jernbanetrafik klarer sig 
bedre end lufttrafik (figur 4.6). 

2. Effektiviteten af veje og 
jernbane i forhold til daglige 
ture og længere ture er 
forskellig mellem medlemsstater 
og efter urbaniseringsgrad 

Uden for byerne synes offentlig transport at være 
mindre udviklet med hensyn til netværkstæthed 
og frekvens. Afstandene er ofte for lange til at cyk-
le eller gå. Følgelig synes der at være en større 
afhængighed af transport i bil. For ture til steder 
op til 120 km væk er tog det vigtigste alternativ til 
biler, forudsat at der er en jernbanestation i nær-
heden. For længere distancer på op til 500 km 
mellem større bycentre kan tog udmanøvrere biler 
(samt fly, som vist ovenfor).

13 Som før vedrører dette bycenter-par med hver mindst 200 000 
indbyggere (eller som er hovedstæder), og som befinder sig 
 mindre end 500 km fra hinanden.
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Kilde: GD REGIO, GD JRC baseret på SABRE-luftfartsdata.
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2.1 Jernbanepassagertransport klarer 
sig dårligt, navnlig i landdistrikter, 
men klarer sig bedre, hvis togturen 
kombineres med en cykeltur 

Jernbane er som bæredygtigt transportmiddel af-
gørende i udformningen og opbygningen af det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T), da det ind-
går i EU's klimapolitik. 

I hvilket omfang rejsende er villige til at overveje at 
bruge tog, afhænger i stort omfang af den tid, en 
tur vil tage sammenlignet med at tage bilen. Det af-
hænger også af, hvor let det er at komme frem til 
afrejsestationen, og hvor nemt det er at nå det en-
delige bestemmelsessted fra  ankomststationen14. 

14 Fokus for transportanalysen i dette kapitel er på tilgængelighed 
og rejsetider, og der tages ikke hensyn til andre bestemmende 
faktorer for rejseadfærd, dvs. først og fremmest alle direkte 
transportomkostninger, såsom billetpriser, men også aspekter 
vedrørende sikkerhed og komfort.
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Figur 4.6 Forskel i rejsetid mellem jernbane og fly efter toghastighed mellem bypar, 2019 

Negative værdier på den lodrette akse indikerer, at den samlede rejsetid med tog er mindre end med fly.
Kilde: GD REGIO, GD JRC baseret på SABRE-luftfartsdata.
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I en realistisk sammenligning mellem brugen af tog 
og bil skal der tages højde for dør-til-dør-perspekti-
vet, hvor effektiviteten også afhænger af rejsefor-
men (gå, cykle, offentlig transport, bil) brugt i kom-
bination med toget. Der skal derudover tages højde 
for hyppigheden af togtjenesten, dvs. at rejsetiden 
kan variere, alt efter om det er rejsende, der er be-
grænset i deres valg af afgangs- og/eller ankomst-
tid, f.eks. pendlere, eller rejsende der kan være flek-
sible med deres rejsetider (se tekstboks 4.1). 

Effektiviteten af jernbanetransport (defineret i det-
te afsnit som den befolkning, der kan nås inden 
for 90 minutter divideret med den befolkning, der 
bor inden for en 120 km radius – se tekstboks 
4.2) varierer væsentligt mellem medlemsstater 
(figur 4.7). Spanien klarer sig bedst efterfulgt af 
Østrig og Tyskland. De østlige EU-medlemsstater, 
især Litauen og Rumænien, har den laveste 
effektivitet15. 

Jernbanetransports høje effektivitet er ikke altid lig 
med god tilgængelighed. F.eks. giver den høje ef-
fektivitet i Danmark sig kun udslag i gennemsnitlig 
tilgængelighed, hvilket tyder på, at den lave nær-
hedsgrad (dvs. en spredt befolkning) udligner kva-
liteten af jernbanenettet og  jernbanetjenesterne. 

15 Disse sammenligninger går ud fra den antagelse, at togrejsen 
kombineres med korte gåture til og fra stationer, og at den rejsen-
de har mulighed for at vælge det mest optimale rejsetidspunkt.
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Figur 4.7 Tilgængelighed, nærhed og transporteffektivitet, plus en kort gåtur, 2019

Tilgængelighed defineres som den befolkning, der kan nås inden for 90 minutters rejsetid, nærhed som den befolkning, 
der bor inden for 120 km radius, og jernbaneeffektivitet som forholdet mellem førstnævnte og sidstnævnte. 
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I tallene antages der rejse på et optimalt tidspunkt. En kort gåtur defineres som en tur til fods på højst 15 minutter. 
Lande uden jernbaner (CY, MT) er ikke medtaget.
Kilde: REGIO-GIS.

Tekstboks 4.1 Fleksible i modsætning 
til tidsbegrænsede togrejser 

Skønnene over effektiviteten i dette delafsnit 
bygger på den antagelse, at rejsende ikke er 
underlagt tidspres, kan planlægge deres rejse 
ved brug af den hurtigste tilgængelige togfor-
bindelse og ikke behøver at vente ved stationer. 
Rejser under tidspres med hensyn til afrejsetids-
punkt kan være mere relevante for daglige rej-
ser som f.eks. pendling. Dette begrænser valget 
af service og kan afhængigt af togfrekvensen 
omfatte ventetid, hvis der er forbindelsestog in-
volveret. Hvor attraktivt det er at tage toget for 
at pendle, afhænger således af hyppige togfor-
bindelser.  Effektiviteten af rejser under tidspres 
er indlysende lavere. Byområder med den høje-
ste effektivitet i dette tilfælde er nu i Østrig og 
Frankrig samt i Danmark, hvilket tyder på meget 
hyppige togforbindelser i og omkring deres byer. 
 Effektiviteten i byområder er næsten den sam-
me i Nederlandene som i Belgien, selvom den 
ved brug af den hurtigste forbindelse er meget 
bedre i Belgien (som vist i figur 4.8a). Dette ty-
der på, at forbindelserne er mindre hyppige end 
i  Nederlandene.
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Tekstboks 4.2 Afledte politikrelevante indikatorer: tilgængelighed i forbindelse  
med nærhed og transporteffektivitet

Forbedret tilgængelighed (dvs. hvor let det er at nå 
frem til bestemmelsessteder eller geografisk fordel-
te aktiviteter) er et af hovedmålene med transport-
politikker. Tilgængelighedsindikatorer kombinerer 
effektiviteten af transportsystemer med den geo-
grafiske fordeling af steder. En bys tilgængelighed 
kan imidlertid være stor som følge af et godt trans-
portsystem, eller fordi byen er stor og tæt bebyg-
get med mange potentielle bestemmelsessteder, og 
mennesker er koncentreret på et lille areal. For at 
sondre mellem de to har Det Internationale Trans-
portforum sammen med Europa-Kommissionen og 
OECD udviklet følgende metoderamme baseret på 
tre komponenter (sammenfattet i tabel 4.1).

Absolut tilgængelighed er det samlede antal be-
stemmelsessteder, eller den befolkning, der kan 
nås (ved at køre i bil, på cykel, gå eller med offent-
lig transport) inden for en given tid fra et specifikt 
sted. Som anført ovenfor omfatter det både en bys 
størrelse og befolkningstæthed i et specifikt område 
og det transportnet, der forbinder den pågælden-
de lokalitet med andre lokaliteter både i og uden 
for byen. 

Ved nærhed forstås den geografiske koncentration 
omkring en rejses oprindelsessted og de potentielle 
bestemmelsessteder eller antallet af mennesker, der 
kan nås. Den måler antallet af bestemmelsessteder 
eller befolkning inden for en given afstand fra oprin-
delsessteder, uanset den tid der kræves for at rejse til 
dem. Nærhed i den aktuelle sammenhæng bestem-
mes af geografiske kendetegn og politik for arealud-
nyttelse, der påvirker afstanden mellem rejsendes 
oprindelige og potentielle bestemmelsessteder. 

I effektiviteten af alle transportformer indgår speci-
fikt den geografiske fordeling af bestemmelsesste-
der. Den sammenholder det samlede antal bestem-
melsessteder eller den befolkning, der kan nås (med 
bil, offentlige transportmidler eller cykel) med antal-
let af bestemmelsessteder eller befolkning i nærhe-
den (dvs. inden for en given radius). Den beregnes 
som forholdet mellem absolut tilgængelighed ved 
brug af en given transportform og hærheden til po-
tentielle bestemmelsessteder eller den befolkning, 
der kan nås. Et forholdstal på én eller derover bety-
der, at en bestemt transportforms effektivitet er høj, 
og et forholdstal tæt på nul betyder, at effektiviteten 
er lav i relation til at give adgang til bestemmel-
sessteder i nærheden. Dette forholdstal er ganske 
vist noget abstrakt, men det kommer uden om den 
skævvridning, der er en følge af antallet af bestem-
melsessteder eller størrelsen af den befolkning, der 
omgiver den pågældende lokalitet. Det indeholder 
flere aspekter af den undersøgte transportforms 
effektivitet med hensyn til at give adgang til be-
stemmelsessteder som f.eks. for offentlig transports 
vedkommende: servicefrekvens, køretøjshastighed, 
antal stoppesteder og transportskift og afstanden 
til det nærmeste stoppested eller station. Bemærk, 
at begrebet transporteffektivitet er snævert define-
ret i en tilgængelighedskontekst og som sådan ikke 
afspejler andre kvalitetsaspekter af et transportsy-
stem som f.eks. billetpriser, miljøomkostninger, tra-
fiksikkerhed eller adgang til parkering.

En egenskab ved dette sæt indikatorer er, at til-
gængelighed er resultatet af nærhed og transpor-
teffektivitet. Disse to indikerer derfor tilsammen 
virkningen af mønstre for arealanvendelse og trans-
portnetværk på tilgængeligheden. 

Tabel 4.1 Tilgængelighedsindikatorer

Tilgængelighedsindikator Beskrivelse 

Absolut tilgængelighed Antal bestemmelsessteder eller den befolkning, der kan nås inden 
for en nærmere fastlagt periode med en given transportform 
(dvs. tilgængelige bestemmelsessteder eller befolkning). 

Nærhed Samlet antal bestemmelsessteder eller befolkning inden for en given 
afstand (dvs. bestemmelsessteder eller befolkning i nærheden).

Transporteffektivitet Forhold mellem tilgængelige bestemmelsessteder eller befolkning 
og bestemmelsessteder eller befolkning i nærheden. 
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Tilsvarende er jernbanetransports effektivitet rela-
tivt lav i Sverige på grund af den lave nærheds-
grad, hvilket afspejler landets lave befolknings-
tæthed. Omvendt er tilgængeligheden med tog 
højest i Nederlandene og Belgien, selvom jernba-
nens effektivitet kun er gennemsnitlig.

I alle medlemsstater er jernbanetransports effek-
tivitet meget lavere end effektiviteten af transport 
i bil. Antallet af personer i EU, som kan nås med 
bil inden for 90 minutter, er ni gange højere end 
for jernbanens vedkommende. Dette forudsætter 

imidlertid, at folk går til og fra stationen. Brug af 
andre transportmidler kan forøge jernbanens ef-
fektivitet betydeligt (se nedenfor). 

Jernbanens effektivitet varierer endnu mere mel-
lem regioner (på NUTS 3-niveau) (kort 4.3). Igen 
ud fra den antagelse, at togturen kombineres 
med en gåtur til og fra stationen, har omkring 
12 % af befolkningen i EU, der primært bor i by-
områder, adgang til relativt ordentlig togservice 
( effektivitetsindikator over 20). De regioner, der 
klarer sig bedst, omfatter Paris og omliggende 
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 regioner, Berlin, Barcelona, København og omegn 
samt Wien, men også Zaragoza og Valladolid i 
Spanien, på grund af deres højhastighedstogfor-
bindelser. Men i alle NUTS 3-regioner er jernba-
nens effektivitet lavere end vejtrafikkens effektivi-
tet (se nedenfor), hvilket næppe tilskynder folk til 
at rejse med tog, navnlig hvis de har behov for at 
rejse hyppigt. 

Jernbanens effektivitet forbedres markant, hvis 
rejser med tog kombineres med en kort cykeltur 
i stedet for en kort gåtur (kort 4.4). Dette forøger 
den gennemsnitlige effektivitetsindikator i EU fra ni 
til 21 og andelen af befolkningen, der har adgang 
til en effektivitetsindikator på over 20, til 40 %. 
I en række storbyregioner i Frankrig og Tyskland, 
herunder Berlin og Paris, når indikatoren for jern-
banens effektivitet op på omkring 80. Dog er jern-
banens effektivitet fortsat lavere end vejtrafikkens 
effektivitet i alle regioner. 

Som forventet synes jernbanens effektivitet, 
uanset om man går eller cykler til stationen, at 
være højest i store byer efterfulgt af mindre byer 
( figur 4.8a). Den er lavest i landdistrikter (se tekst-
boks 4.3 for definitioner), hvilket afspejler det for-
hold, at togstationer synes at befinde sig i eller 
være tæt på bycentre, og at befolkningen er mere 
spredt i landdistrikter. 

For togrejser kombineret med en kort gåtur har by-
områder i Danmark, Frankrig, Østrig og Spanien den 
største effektivitet, navnlig i Danmark med sit tætte 
jernbanenet i København og omegn. I de fleste med-
lemsstater er mindre byer ikke så godt forbundet 
som større byer, selvom effektiviteten i Luxembourg, 
Sverige og Polen er ens for de to byformer. 

Brug af cyklen i stedet for en gåtur til stationen 
forøger jernbanens effektivitet til over 50 i større 
byer i Danmark og Frankrig. I alle medlemsstater 
er det de store byer, der har størst fordel af kom-
binationen jernbane-cykel med hensyn til scoren 
for transporteffektivitet (figur 4.8b). Imidlertid 
forbedres jernbanens effektivitet også i mindre 
byer og forstæder, hvis der bruges cykel, navnlig i 
Sverige, Tyskland og Danmark samt i landdistrik-
ter, omend i mindre omfang. Dette taler for en 
udbygning af en cykelvenlig infrastruktur omkring 
jernbanestationer.

2.2 Vejtransports effektivitet er 
højere end jernbanens effektivitet, 
men er fortsat lav i nogle 
medlemsstater og landdistrikter

Effektiviteten af vejtransport16 i bil i 2018 va-
rierede væsentligt mellem medlemsstater og 
var højest i Belgien og Nederlandene (figur 4.9). 
Begge disse lande er relativt små og højt urba-
niserede og med et tæt vejnet. Malta og Cypern 
ligger som nummer tre og fire, hvilket afspejler 
det forhold, at begge øer er relativt små, og at 
de fleste bestemmelsessteder kan nås inden for 
90 minutter. Portugal og Spanien, to medlems-
stater, hvor der har været adskillige årtier med 
betydelige  samhørighedspolitiske investeringer i 

16 For en beskrivelse af indikatoren for transporteffektivitet  henvises 
til tekstboks 4.2.

Tekstboks 4.3 Urbaniseringsgrad, 
niveau 2

Denne typologi klassificerer 1 km2 kvadratceller 
i seks kategorier baseret på størrelse og tæthed. 

1. En større by har en befolkning på mindst 
50 000 i sammenhængende netkvadrater 
med høj befolkningstæthed (>1 500 indb./km2) 

2. En mindre by har en befolkning mellem 
5 000 og 50 000 i kvadratceller med høj eller 
moderat befolkningstæthed (>300 indb./km2)

3. Forstæder er kvadratceller med moderat 
tæthed, der er en del af en klynge med en 
befolkning på mindst 5 000, men er ikke en 
del af en by

4. En landsby har en befolkning på mellem 500 
og 5 000 i kvadratceller med moderat  tæthed 

5. Spredte landdistrikter er kvadratceller 
med lav befolkningstæthed (mellem 50 og 
300 indb./km²)

6. For det meste ubeboede områder er kva-
dratceller med meget lav befolkningstæthed 
(mellem 0 og 50 indb./km²)

For en mere omfattende beskrivelse henvises til:  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-ma-
nuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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 transportinfrastruktur, har nu en vejtransportef-
fektivitet over EU-gennemsnittet og ligger på ni-
veau med Tyskland og Frankrig. Effektiviteten af 
vejtransport er lavest i Slovakiet og Bulgarien, da 
disse landes vejnet endnu ikke er fuldt udviklet, 
men også på grund af bjergrige områder, hvor vej-
nettet er begrænset af geografi17.

17 Desuden kan der være økonomiske begrænsninger, da veje 
i bjergrige områder koster mere at bygge og vedligeholde.

Der er en tæt forbindelse mellem tilgængelig-
hed og nærhed på tværs af medlemsstaterne. 
Tilgængelighed alene er imidlertid ikke en egnet 
indikator for vejtransporteffektivitet, fordi den 
i stort omfang bestemmes af nærhed (dvs. hvor 
mange mennesker, der bor i nærheden). F.eks. er 
tilgængeligheden i Finland eller Sverige mindre 
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Figur 4.9 Tilgængelighed, nærhed og effektivitet af transport med bil, 2018

Kilde: REGIO-GIS.

Be
fo

lk
ni

ng
 i 

m
ill

io
ne

r
Effektivitet af transport m

ed bil

Tilgængelighed defineres som den befolkning, der kan nås inden for 90 minutters rejsetid med bil, nærhed som den befolkning, 
der bor inden for 120 km radius, og effektivitet af biler som forholdet mellem førstnævnte og sidstnævnte (se også tekstboks 4.2).

Tekstboks 4.4 Stigningen i motorvejslængden i de seneste 
år varierer kraftigt mellem medlemsstater

Investeringer i nye motorveje kan være med til at 
øge tilgængeligheden og kvaliteten af vejtransport. 
Vejtransports tilgængelighed og ef-
fektivitet hænger statistisk sammen 
med tætheden af motorvejene og 
deres andel af det samlede vejnet. 

I perioden 2006-2019 steg motor-
vejslængden i alle medlemsstater 
undtagen Cypern, hvor den forblev 
uændret (figur 4.10). Der er imid-
lertid store udsving i medlemssta-
terne, hvor motorvejslængden i Ir-
land og Rumænien steg næsten fire 
gange i perioden, mens stigningen i 
Østrig, Tyskland, Italien, Nederlande-
ne, Frankrig og Slovenien var under 
10 %. Stigningen var i gennemsnit 

større i østlige medlemsstater, hvor der var for-
holdsvist få motorveje ved periodens begyndelse.
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end halvdelen af tilgængeligheden i Polen, men 
det betyder ikke, at Sverige og Finland har brug 
for flere investeringer i veje for at indhente et ef-
terslæb. Effektiviteten af vejtransport viser, at 
omkring 80 % af befolkningen Finland og Sverige 
inden for en radius af 120 km kan nås inden for 
90 minutter i modsætning til kun 62 % i Polen. 

Effektiviteten af vejtransport i bil varierer væsent-
ligt mellem regioner i medlemsstater, både i min-
dre udviklede medlemsstater (navnlig i Bulgarien, 
Grækenland og Polen) og i mere udviklede med-
lemsstater (især i Frankrig og Finland) (kort 4.5). 
Effektiviteten af vejtransport synes at være re-
lativt lav i regioner i det østlige Europa og høj i 
tæt befolkede regioner i Nederlandene og Belgien 
samt i mange spanske regioner. I flere af de sidst-
nævnte regioner er befolkningen, selvom de set 
over en kam ikke er tæt befolkede, koncentreret i 
tæt befolkede store og mindre byer og landsbyer 
med relativt gode vejnet, der giver adgang til en 
stor befolkning inden for 90 minutters kørsel. I de 
fleste af hovedstadsregionerne er effektiviteten 
af vejtransport god. Dette kommer især til udtryk 
i Bulgarien, Kroatien, Rumænien og Slovakiet, hvor 
effektiviteten af vejtransport generelt er lav. 

Som for jernbanetransports vedkommende er ef-
fektiviteten af vejtransport forskellig, alt efter urba-
niseringsgraden. Større byer fremviser den højeste 
effektivitet i alle medlemsstater. Effektiviteten for 

større byer afspejler ikke alene ture mellem byer, 
men er også stærkt afhængig af rejsetiden mellem 
byen og oplandet op til 120 km væk, hvilket meget 
vel kan inkludere landdistrikter. Trods deres gene-
relle høje effektivitet er der store forskelle mel-
lem byer i forskellige medlemsstater ( figur 4.11). 
Indikatoren for effektiviteten af vejtransport 
i Nederlandene, Belgien, Finland, Tyskland og 
Frankrig overstiger 100, mens den i Rumænien, 
Slovakiet, Bulgarien, Polen og Kroatien er under 
75. Derudover er der i sidstnævnte medlemsstater 
store forskelle i effektiviteten mellem de tre typer 
byområder på grund af den lave effektivitet i min-
dre byer og forstæder. Det samme mønster gør sig 
gældende i mange andre medlemsstater. I nogle 
medlemsstater afspejler dette en lav gennemsnit-
lig befolkningstæthed og de lange afstande mel-
lem forskellige steder, navnlig i Finland og Sverige. 

De tre typer landdistrikter har den laveste effek-
tivitet af vejtransport i alle medlemsstater, men 
det indikerer ikke nødvendigvis, at der ikke er 
 tilstrækkeligt med veje. Faktisk er vejnettet pr. ind-
bygger fire gange længere i landsbyer end i stør-
re byer, ti gange længere i landdistrikter med en 
spredt befolkning og 20 gange længere i de fleste 
ubeboede områder. En mere spredt befolkning be-
tyder, at der er behov for flere veje for at sikre en 
given grad af adgang. Vejtransporteffektiviteten 
er derfor især lav i landdistrikter med en spredt 
befolkning samt i de stort set ubeboede  områder. 
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Figur 4.11 Effektivitet af vejtransport i bil efter urbaniseringsgrad, niveau 2, 2018
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Landdistrikter har kun en vejtransporteffektivitet, 
der svarer til effektiviteten i byområder, i de tæt 
befolkede medlemsstater Belgien og Nederlandene 
og i Malta og Cypern. I disse medlemsstater synes 
de pågældende områder at være tyndtbefolkede 
områder tæt på (eller endda omgivet af) mere 
tætbefolkede og godt forbundne områder i stedet 
for at være fjernt fra dem. I de fleste medlemssta-

ter er effektiviteten i landdistrikter imidlertid væ-
sentligt lavere end i byområder. Selv i det tilfælde 
er der stor variation på tværs af medlemsstater-
ne, hvor landdistrikter i de nordvestlige og sydli-
ge medlemsstater, herunder i Tyskland, Frankrig, 
Spanien og Italien, viser en højere effektivitet 
end landdistrikter i østlige medlemsstater som 
Rumænien, Slovakiet og Bulgarien. 

Tekstboks 4.5 Transporteffektiviteten er lavere i grænseområder

Hver syvende indbygger i EU bor inden for 25 km fra 
en national landegrænse. Selvom EU's transportpo-
litik lægger betydelig vægt på grænseoverskriden-
de infrastrukturinvesteringer og konnektivitet, er 
transporteffektiviteten lavere i grænseområder end 
i andre områder (figur 4.12a). Denne forskel er mere 
udtalt i landdistrikter. I større og mindre byer samt 
forstæder er effektiviteten af vejtransport mere ens 
mellem grænse- og andre områder. Bortset fra, at 
koordinering af grænseoverskridende infrastruktur 
er kompliceret, påvirkes den lave effektivitet i græn-
seområder også af naturlige forhindringer langs 
disse grænser, som f.eks. bjerge og store floder. 
Nogle af de områder med den laveste effektivitet 
findes nemlig nær ved grænser i bjergrige områder 
( Polen-Slovakiet, Østrig-Italien, Bulgarien-Græken-
land) eller langs grænser ved floder (Bulgarien-Ru-
mænien). Omvendt findes den bedste effektivitet 
i de flade og relativt tætbefolkede områder langs 
med grænserne mellem Benelux-medlemsstaterne, 
Frankrig og Tyskland.

Sammenlignet med veje hindres jernbanetransport 
på tværs af grænserne af en lang række yderligere 
hindringer, der vedrører teknisk interoperabilitet, ko-
ordinering af køreplaner samt administrative proble-
mer, blandt andre faktorer. Derfor og trods den vægt, 
som EU's transportpolitik lægger på at overvinde 
disse problemer, har det europæiske jernbanesystem 
stadig en række huller ved kontinentets landegræn-
ser, hvor de nationale jernbanenet ikke er ordentligt 
forbundet. Forskellen i jernbanetransportens effekti-
vitet mellem grænseområder og ikke-grænseområ-
der er nemlig større end for vejtransport (figur 4.12b), 
hvilket er endnu mere udtalt set i relation til jernbane-
transports lavere gennemsnitlige effektivitet. Jernba-
netransports dårligere effektivitet i grænseområder 
er mere udtalt for store byer og for mindre byer og 
forstæder. Dette kan hænge sammen med, at jern-
banenet i de fleste tilfælde primært er udformet til at 
forbinde større og mindre byer med forstæder, og at 
det derfor er i disse områder, at virkningen af mang-
lende forbindelser hen over grænsen er kraftigst.
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2.3 Opstillingen af ladestationer til 
elbiler foregår fortsat i et ujævnt tempo

Omstillingen til biler, der kører på alternative 
brændstoffer, er nødvendig for at reducere afhæn-
gigheden af olie og afbøde miljøvirkningerne af 
vejtransport, men den afhænger af, at der opbyg-
ges et infrastrukturnetværk for sådanne køretøjer, 
navnlig elektriske ladestationer. 

I 2021 var antallet af ladestationer i EU knap 120 
pr. million indbyggere. Det største antal i forhold 
til befolkningen findes i nogle af alperegionerne i 
Østrig og Italien, i forskellige dele af Tyskland og 
Nederlandene og i nogle få regioner i Frankrig 
(kort 4.6). Ladeinfrastrukturen er omvendt relativt 
underudviklet i regioner i Litauen, Polen, Rumænien, 
Bulgarien, Grækenland, Cypern og Danmark. 
Variationen mellem regioner på tværs af EU afspejler 
i det store og hele forskelle mellem medlemsstater, 
snarere end forskelle i dem, hvilket peger på forskelle 
i nationale politikker i vægtningen af ladeinfrastruk-
tur. Ikke desto mindre er der stor regional variation i 
nogle medlemsstater, herunder Frankrig og Spanien. 

3. Forbindelse til 
bestemmelsessteder i nærheden: 
transporteffektivitet i større 
byer og storbyområder

3.1 De fleste indbyggere i de større byer 
har god adgang til offentlig transport

FN's 11. bæredygtighedsmål (SDG) er at gøre byer 
og lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sik-
re, robuste og bæredygtige. Offentlig transport er 
vigtig for at nå dette mål. Et af målene er således at 
skabe adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæ-
redygtige transportsystemer til en overkommelig 
pris, forbedre trafiksikkerheden bl.a. ved at udbygge 
den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos 
sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer 
med handicap og de ældre. Den nøgleindikator, der 
anvendes til at måle fremskridtet mod dette mål, 
er andelen af befolkningen med nem adgang til et 
offentligt transportstoppested eller station, uanset 
om det er bus, sporvogn, metro eller tog, og hyppig-

heden af tjenester, når de når frem. Antagelsen er, 
at folk er villige til at gå op til 500 meter for at nå 
frem til et bus- eller sporvognsstoppested og/eller 
op til en kilometer for at nå et tog- eller metrostop. 

Adgang til et stoppested for et offentligt transport-
middel inden for denne afstand er ikke noget pro-
blem i langt den overvejende del af bycentrene i EU 
(kort 4.7). I mere end halvdelen af de undersøgte 
byer er dette gældende for over 95 % af befolknin-
gen. I blot 12 ud af de 384 byer er andelen under 
80 %, hvor mange af dem er mindre hollandske 
byer, hvor en stor del af turene i byen foregår på 
cykel. Gennemsnittene for medlemsstaterne vari-
erer fra 88 % i Rumænien til 99 % i Luxembourg 
med andelen for hele EU på i gennemsnit 94 % i 
byer med færre end 100 000 mennesker og 98 % 
i byer med over to millioner indbyggere. Adgang 
til offentlige transportmidlers stoppesteder i andre 
bosættelser (dvs. uden for byer) kan forventes at 
være meget lavere end i byer. Dog er data til ana-
lyse heraf ikke umiddelbart tilgængelige.

3.2 I selve byerne kan steder 
i nærheden nås lettere på cykel 
end med offentlig transport 

Ud over adgang til bekvemt placerede stoppeste-
der for et offentligt transportmiddel er servicefre-
kvensen og de bestemmelsessteder eller befolk-
ninger, der kan nås, ligeledes centrale aspekter i 
bæredygtig mobilitet i byer. Dette delafsnit vurde-
rer offentlig transports effektivitet i byer i EU de-
fineret som andelen af befolkningen inde i byen 
inden for en radius af 7,5 km, der kan nås inden for 
30 minutter af rejsetiden fra "dør-til-dør". 

For de 39 byer i EU, der er analyseret, er effektivi-
tetsindikatoren for offentlig transport for ture, der 
kan foretages inden for 30 minutter, i gennemsnit 
beskedne 29 (figur 4.13), hvilket betyder, at en ind-
bygger i en by kan nå 29 % af befolkningen, der 
bor inden for 7,5 km med offentlig transport inden 
for 30 minutter. Indikatoren varierer imidlertid fra 
13 i Dublin til 48 i Luxembourg. 

Fremme af bæredygtig mobilitet i byerne går videre 
end levering af en effektiv offentlig  transportservice. 
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TomTom, REGIO-GIS.

Kort 4.7 Befolkning med et stoppested for et offentligt transportmiddel inden for gåafstand, 
2018-2019
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Gang og cykling samt andre former for mikromobili-
tet er velegnede til korte distancer i byer, og ved at 
fremme disse former for mobilitet kan man bidrage 
til at undgå trængsel i trafikken. 

I hver af de 39 undersøgte byer er brug af cykler 
til korte ture meget større end for offentlig trans-
ports vedkommende, i og med at mange flere men-
nesker kan nås inden for en radius af 7,5 km inden 
for 30 minutter. En stor del af forskellen skyldes 
den manglende ventetid, som netop er et karakteri-
stisk element i forbindelse med offentlig transport. 
Imidlertid skal det bemærkes, at ikke alle gader 
og veje i byer er velegnede til cykling, og analy-
sen medtager ikke veje, hvor cykling ikke er tilladt 
(for det meste bymotorveje), og er korrigeret for 

hastigheder på veje med stigninger. Hvor let det er 
at bruge cyklen, afhænger også af de understøtten-
de foranstaltninger, der stilles til rådighed, i form 
af cykelstier, trafikrestriktioner og hastighedsbe-
grænsninger. Da disse ikke indgår i analysen, kan 
indikatoren ses som et mål for cyklers potentielle 
effektivitet. Den faktiske effektivitet afhænger af, i 
hvor stort omfang sådanne foranstaltninger indfø-
res, og den støtte, som cykling får generelt.

Trods forskellen i effektiviteten mellem offentlig 
transport og cykler er der en vis indbyrdes sam-
menhæng med hensyn til byers indplacering af 
de to. Som for offentlig transports vedkommende 
topper Cluj-Napoca (Rumænien) og Luxembourg 
ranglisten for cyklers effektivitet (med værdier tæt 
på 100), mens også Tallinn, Ljubljana og Gent har 
en relativt god effektivitet for både cykler og of-
fentlig transport. 

3.3 Effektiviteten af transport 
i bil i storbyområder afhænger 
i høj grad af trængselsproblematikken

Selvom tilskyndelse til indførelse af mere bære-
dygtige transportformer (samtidig med, at der 
skabes synergier mellem dem og fremmes multi-
modalitet) er en af hjørnestenene i bytransportpo-
litikken i EU, udgør bilen fortsat den vigtigste rej-
seform i de fleste byer og tegner sig i gennemsnit 
for to tredjedele af pendlertrafikken. 

Indikatoren for effektiviteten af vejtransport i 
bil under forhold med uhindret trafik (dvs. ingen 
trængsel) i 257 udvalgte storbyområder i EU er i 
gennemsnit 430, og varierer fra 800 i Madrid til 
100 i Timisoara (Rumænien). De højeste tal findes 
i byer i Spanien, Frankrig, Danmark og Tyskland 
og de laveste i byer i Rumænien, Malta og Cypern 
(kort 4.8).

Generelt synes effektiviteten af vejtransport i bil at 
være højere, jo større storbyområdet er. Alligevel 
består der ikke nogen særlig tæt relation mellem 
den samlede befolkning og effektiviteten, og i 
mange mindre byer i Spanien, Frankrig og Tyskland 
(som f.eks. Zaragoza, Rennes og Braunchweig) er 
effektiviteten meget høj.
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Figur 4.13 Effektivitet af transport 
på cykel og offentlig transport for 
ture op til 30 minutter, 2018*

% af befolkning, der bor inden for 7,5 km, 
og som kan nås inden for 30 minutter

*Det præcise referenceår varierer mellem medlemsstater, men 
de fleste data vedrører 2018. Større byer er indplaceret efter 
den gennemsnitlige effektivitet af offentlig transport og cykling.
Kilde: GD REGIO.
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Kort 4.8 Effektivitet af vejtransport i bil under forhold med uhindret trafik i større FUA, 2017
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De langsigtede demografiske tendenser viser en 
konstant stigning i den andel af befolkningen, der 
bor i storbyregioner. Ud over stadig flere  indbyggere 
med egen bil er en konsekvens heraf trængsel på 
vejene. Trafiktætheden varierer stærkt afhængigt 
af tidspunktet på dagen og mellem hvilke steder 
og påvirker kraftigt tilgængelighed og bilernes ef-
fektivitet, hvilket igen påvirker både pendlerture 
mellem by og opland og ture inde i byen. En for-
øgelse af kapaciteten på vejene reducerer imidler-
tid ikke nødvendigvis trængsel på vejene på mel-
lemlangt sigt, da folk har en tendens til at reagere 
ved at rejse længere afstande og mere med bil. 
Flere og længere bilture øger også drivhusgase-
missioner og luftforurening. 

Blandt de 257 storbyområder, der er medtaget her, 
er virkningerne af trafikbelastningen på effektivite-
ten af vejtransport størst i nogle af de største byer, 
herunder Paris, Milano, Toulouse, München, Madrid 
og Bruxelles (kort 4.9). Dette afspejler omfanget 
af pendlertrafik, hvor kun Milano opkræver træng-
selsafgifter. Omvendt har myldretidstrafik stort set 
ikke nogen nævneværdig effekt på effektiviteten i 
mange af de mindre storbyområder. 

Selvom gevinsterne i nogle områder ville være 
større end i andre områder, kunne trafiktrængsel 
blive reduceret markant ved at øge andelen af ture 
foretaget med offentlige transportmidler eller på 
cykel. Især cyklen udgør en hurtig og grøn erstat-
ning for biler i byer (som vist ovenfor).

Tekstboks 4.6 Virkningen af tæt trafik på forskellige tidspunkter af dagen

1 De fire storbyområder er udvalgt, fordi de varierer betydeligt med hensyn til geografisk position, størrelse, infrastrukturstatus og 
trængselsniveauer.

Effektiviteten af vejtransport i en række udvalgte 
storbyområder i EU1 følger et klart mønster på for-
skellige tidspunkter af dagen, som tydeligt afspejler 
virkningen af morgen- og aftenmyldretid på trafikha-
stigheden (figur 4.14). For hver af de fire undersøgte 
storbyområder er virkningen af tæt trafik på effek-
tiviteten af vejtransport større i morgenmyldretiden 
mellem kl. 7.00 og 9.00 end i myldretiden om afte-
nen. Det skyldes muligvis, at tæt trafik til skolerne 
falder sammen med pendlertrafikken om morgenen, 
men ikke om aftenen, at 
der kan være større flek-
sibilitet omkring valget af 
tidspunkt for køreturen 
retur, eller at der kunne 
være færre flaskehalse 
ved kørsel fra bycentrum 
ud til yderområderne end 
omvendt (eftersom kapaci-
teten af vejnettet uden for 
byerne synes at være stør-
re end i bymidten, dvs. det 
er nemmere og hurtigere 
for biler at køre fra et lille 
område til et større områ-
de end omvendt). 

Effektiviteten af vejtrans-
port i større byer afhæn-
ger for det meste af antal-

let af daglige pendlere og af de transportformer, de 
benytter sig af. Bruxelles og Madrid oplever særligt 
kraftige fald i effektiviteten som følge af myldretids-
problemer. I myldretiden om morgenen og aftenen 
falder effektiviteten i Bruxelles til under effektivite-
ten i Krakow. I dagens løb mellem morgen- og af-
tenmyldretidstrafikken er effektiviteten fortsat lave-
re end efter aftenmyldretidstrafikken og om natten, 
hvilket indikerer, at der i denne periode aldrig opnås 
hastigheder som ved uhindret trafik. 
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Figur 4.14 Variationer pr. time i løbet af en dag i effektiviteten 
af vejtransport med bil i Bruxelles, Krakow, Madrid og Sevilla, 2017

Kilde: GD JRC.

Effektiviteten af vejtransport defineres som befolkningen i FUA inden for 30 minutters rejse 
divideret med befolkningen inden for 10 km radius x 100.
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Kort 4.9 Virkning af trafiktrængsel på effektiviteten af vejtransport med bil i store FUA, 2017
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Kort 4.10 Trafikdræbte, 2018-2019
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3.4 Antallet af dødsfald i trafikken 
er fortsat for højt i de fleste 
EU-regioner, men mange byer har 
opfyldt reduktionsmålet for 2030 

Med til omstillingen til bæredygtig mobilitet hø-
rer en reduktion i antallet af trafikulykker. For det 
første skyldes det, at et lille antal trafikulykker er 
ét aspekt af et bæredygtigt transportsystem. For 
det andet kunne en stigning i vejtrafiksikkerheden 
fremme gå- eller cykelture, hvilket igen ville bidra-
ge til bæredygtig mobilitet. EU's langsigtede mål er 
at komme så tæt som muligt på nul trafikdødsfald 
i 2050 ("nulvisionen"). I den forbindelse er målet at 
reducere antallet af trafikdræbte med 50 % mel-
lem 2020 og 203018 eller at opnå en reduktion til 
højst 25 trafikdrab pr. million indbyggere i 203019. 

Antallet af trafikdræbte i EU faldt med næsten 
40 % mellem 2008 og 2018. Ikke desto mindre 
var antallet fortsat i gennemsnit 52,7 pr. million 
indbyggere i 2018 – over to gange 2030-må-
let – omend med store forskelle mellem regioner 
(kort 4.10). Antallet af trafikdræbte er i gennem-
snit højere i mindre udviklede regioner (69,9) end i 
overgangsregioner (56,7) og mere udviklede regi-
oner (40,3). De regioner med de højeste tal – med 
over 90 dødsfald pr. million – er primært belig-
gende i østlige og sydlige medlemsstater, navn-
lig Rumænien, Portugal, Grækenland, Bulgarien, 
Kroatien og Polen. Dog er tallet i de belgiske pro-
vinser Luxembourg og Namur tilsvarende højt med 
hhv. 122 og 107 registrerede trafikdræbte pr. mil-
lion indbyggere. Antallet er betydeligt lavere i ho-
vedstadsregioner. Dette gælder for regioner i det 
nordvestlige EU, navnlig Wien, Berlin, Stockholm, 
Bruxelles/Brussel, og Helsinki-Uusima, som sam-
men med Madrid har nogle af de laveste tal i alle 
regioner. Det gælder også for østlige hovedstadsre-
gioner i EU som f.eks. Prag, Budapest, Warszawski 
stołeczny og Bucureşti-Ilfov, hvor tallene ikke er så 
lave, men stadig meget lavere end i andre regioner 
i deres medlemsstater. 

18 Europa-Kommissionen (2019c). 

19 Det blev efter aftale med medlemsstaterne besluttet at bruge 
referencescenariet for 2019, idet 2020 var et helt særligt år, hvor 
antallet af trafikdræbte faldt med 17 % mellem 2019 og 2020.

Det lavere antal trafikdræbte i hovedstadsregio-
ner kan være et udtryk for en mere generel sam-
menhæng mellem færdselssikkerhed og graden 
af urbanisering i en region. Data for 771 byer 
i EU viser, at de gennemsnitlige dødstal i byer 
(33,6 pr. million indbyggere) er meget lavere end 
det gennemsnitlige antal i EU (52,7) (kort 4.11). 
Dette skyldes muligvis, at trafikhastigheden er la-
vere i byområder, ligesom også brugen af biler er 
lavere, da offentlig transport er let tilgængelig, og 
da de gennemsnitlige ture er kortere i andre om-
råder. De gennemsnitlige drabstal er højere i de 
østlige EU-medlemsstater. Men også mange byer i 
Italien og visse byer i Belgien, Frankrig og Spanien 
har høje drabstal. Større byer synes at have lavere 
tal end mindre byer, og hovedstæder skiller sig ud 
med særligt lave tal. 

4. Bredbåndsforbindelser viser 
en kløft mellem by og land 

Adgang til højkapacitetstelekommunikationsnet-
værk er en afgørende faktor for EU's regioners 
udviklingspotentiale. Leveringen af digitale tjene-
ster og evnen til at drive forretning med succes i 
et globalt erhvervsmiljø afhænger i stigende grad 
af hurtige og effektive bredbåndsforbindelser. 
De meget udviklede regioner er i de fleste tilfælde 
godt rustede i denne henseende, men der er stadig 
store huller i mange af de mindre velstående re-
gioner. Medmindre der rettes op herpå, kan denne 
forskel i bredbåndsforbindelser øge de territoriale 
uligheder yderligere i forhold til økonomisk vækst 
og velstandsniveauer. Det skyldes, at højt udvikle-
de regioner allerede har infrastrukturen til at høste 
fordelene og være konkurrencedygtige i en stadig 
mere digital økonomi, hvorimod mindre udviklede 
regioner i stigende omfang risikerer at blive ude-
lukket fra økonomiske muligheder.
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4.1 Antallet af bredbåndsabonnementer 
er lavere i landdistrikter 

Mellem 2016 og 202020 steg andelen af husstan-
de i EU med bredbåndsabonnementer fra 82 % til 
89 %. Stigningen var en smule højere i landdistrik-
ter (9 procentpoint) end i større og mindre byer og 
forstæder (7 procentpoint) (figur 4.15). Ikke  desto 
mindre var andelen fortsat højere i større byer 
(92 %) end i landdistrikter (85 %) med mindre byer 

20 Tallet for 2020 for EU er et skøn.

og forstæder et sted derimellem (90 %). Det sam-
me mønster går igen i de fleste medlemsstater, 
selvom der er visse undtagelser, hvor der er en lille 
forskel mellem typer af områder, primært i små og/
eller tæt befolkede medlemsstater med få fjernt-
liggende områder som f.eks.  Benelux-landene, 
Danmark, Malta and Cypern. Imidlertid er andelen 
af husstande i Tyskland, Slovakiet og Polen med 
bredbånd stort set den samme i store og mindre 
byer samt i forstæder og landdistrikter. 

Som det kunne forventes, steg andelen af tilslut-
tede husstande mellem 2016 og 2020 i EU ge-
nerelt21. Over disse fire år var der en vis konver-
gens i andelen i EU, hvor stigningen var højere i 
medlemsstater, hvor den oprindelige andel var 
relativt lille.

4.2 Bredbåndshastigheden 
er lavere i landdistrikter

Bredbåndshastighed er en indikator for pålidelig-
heden af internetforbindelser til brug for særlige 
aktiviteter, som f.eks. fjernarbejde. 

21 Luxembourg ændrede i 2018 udformningen af sin undersøgelse 
og dataindsamlingsmetode: andelene i landet i 2016 og 2020 er 
derfor ikke sammenlignelige.
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Figur 4.15 Husstande med bredbåndsabonnementer efter urbaniseringsgrad, 2016 og 2020
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Tekstboks 4.7 Data om 
bredbåndsforbindelseshastigheder

Omfattende data om bredbåndsforbindelses-
hastigheder i EU er leveret af Ookla for GoodTM 
og indeholder registreringer for hundreder af 
millioner forbrugerinitierede test af forbindel-
seshastigheder (Speedtest®) for sidste kvartal 
af 2020. Dette afsnit bruger som udgangspunkt 
for analysen den gennemsnitlige testede hastig-
hed på LAU-niveau (lokal administrativ enhed). 
 Bemærk, at dataene for hastighedstestene ikke 
indeholder oplysninger om bredbåndsdæknin-
gen eller antallet af abonnementer pr. husstand. 
Den faktiske forbindelseshastighed kan også va-
riere inden for LAU'er.
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I 2010 fastsatte EU et mål om at give “alle borgere 
adgang til 30 Mbps eller derover og mindst 50 % 
af husstandene med en internetforbindelse på over 
100 Mbps” i 202022. I Kommissionens meddelel-
se om et digitalt kompas23 fastlagde den visionen 
for 2030 om handlekraftige borgere og virksom-
heder gennem den digitale omstilling og fastsatte 
nye mål om, at "alle europæiske husholdninger vil 
være forbundet til et gigabitnetværk, hvor alle be-
folkede områder er omfattet af 5G". 

22 En forbindelseshastighed på 30 Mbps er tilstrækkelig for et med-
lem af husstanden til at udføre typiske onlineaktiviteter i hus-
standen, herunder fjernarbejde og onlinelæring. Den nødvendige 
hastighed øges imidlertid, hvis flere brugere er i gang med akti-
viteter samtidigt. Se f.eks.: https://www.fcc.gov/consumers/guides/
broadband-speed-guide.

23 Europa-Kommissionen (2021e).

For så vidt angår målene for 2020, boede hele 
befolkningen i blot fire medlemsstater (Danmark, 
Litauen, Malta og Nederlandene) i en lokal admi-
nistrativ enhed (LAU) med testede bredbåndsfor-
bindelseshastigheder på over 30 Mbps i slutningen 
af 2020 (se tekstboks 4.7). Dette var imidlertid til-
fældet for over 99 % af befolkningen (figur 4.16). 
I Slovakiet og Grækenland boede over en fjerdedel 
af befolkningen stadig i et område, hvor forbin-
delseshastighederne var under 30 Mbps, og i kun 
ni medlemsstater boede flertallet af husstandene 
i et område med hastigheder på over 100 Mbps. 
I Estland, Cypern, Slovenien, Grækenland, Østrig 
og Tjekkiet boede under 10 % af befolkningen i 
sådanne områder. Disse indikatorer viser, at kun 
Danmark og Nederlandene har nået begge EU-mål, 
men at Sverige og Luxembourg er meget tæt på. 
13 medlemsstater synes ikke at have nået nogen 
af målene. Det tyder på, at hastigheden for instal-
lation af bredbånd har været for langsom i mange 
medlemsstater i forhold til at nå 2020-målet.

De gennemsnitlige testede hastigheder for bred-
båndsforbindelser viser særlige geografiske møn-
stre med hastigheder over 30 Mbps i og omkring 
byer, hvilket er almindeligt i alle medlemsstater 
(kort 4.12). Uden for byerne er forskellene mellem 
medlemsstaterne mere udtalte med forbindelses-
hastigheder over 30 Mbps i Malta, Nederlandene, 
Sverige og Danmark og lavere end dette i en stor 
andel af LAU'er uden for byer i Letland, Irland, 
Tjekkiet, Slovakiet og Grækenland. En klar digital 
kløft mellem områder er tydelig i mange medlems-
stater, herunder Frankrig, Spanien, Polen, Ungarn 
og Rumænien, hvor (meget) høje forbindelsesha-
stigheder i byer stod i modsætning til meget lave 
hastigheder i andre områder.

Der er en betydelig kløft i bredbåndsforbindelses-
hastigheder mellem byområder og landdistrik-
ter (figur 4.17 og figur 4.18). Stort set hele EU's 
befolkning bor i LAU'er med testede forbindel-
seshastigheder over 30 Mbps og en stor andel i 
LAU'er med hastigheder over 100 Mbps. I land-
distrikter i EU må en væsentlig del af befolknin-
gen – i Grækenland og Slovakiet, flertallet – nøjes 
med hastigheder under 30 Mbps. Kun i Danmark 
og Luxembourg har over halvdelen af landbefolk-
ningen adgang til hastigheder over 100 Mbps.  
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Figur 4.16 Befolkning efter gennemsnitlig 
testet bredbåndsforbindelseshastighed 
i deres LAU, 2020

Hastigheden refererer til den gennemsnitlige testede hastighed 
af den hurtigste type bredbånd (fastnet eller mobil) i LAU.
Kilde: Ookla for GoodTM, GD JRC, beregninger fra GD REGIO.
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I Frankrig er der store forskelle mellem landdi-
strikter: Hver femte person i disse områder har 
adgang til hastigheder over 100 Mbps, men hver 
tredje person er begrænset til hastigheder under 
30 Mbps.
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Figur 4.18 Befolkning i større byer og landdistrikter med en testet bredbåndsforbindelseshastighed 
i deres LAU på over 100 Mbps, 2020

Hastigheden refererer til den gennemsnitlige testede hastighed af den hurtigste type bredbånd (fastnet eller mobil) i LAU.
Kilde: Ookla for GoodTM, GD JRC, beregninger fra GD REGIO.
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Figur 4.17 Befolkning i større byer og landdistrikter med en testet bredbåndsforbindelseshastighed 
i deres LAU på over 30 Mbps, 2020

Hastigheden refererer til den gennemsnitlige testede hastighed af den hurtigste type bredbånd (fastnet eller mobil) i LAU.
Kilde: Ookla for GoodTM, GD JRC, beregninger fra GD REGIO.
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 • Indtil udbruddet af covid-19 var arbejdsmarkedet i EU's medlemsstater og regioner på vej ind 
i en stabil positiv udvikling efter de negative virkninger af den økonomiske og finansielle krise 
i 2008. Indtil nu har virkningen af covid-19-pandemien på beskæftigelses- og ledighedstallene 
været lille. Mellem 2013 og 2020 steg beskæftigelsen i EU for personer mellem 20 – 64 med 
5 procentpoint og nåede 72,5 %, 0,7 procentpoint lavere end i 2019. 

 • Beskæftigelsen i 2020 var 5,5 procentpoint under EU-målet for 2030 på 78 %. Beskæftigelsen 
var højere i mere udviklede regioner (76 %) end i overgangsregioner (72 %) og lavest i mindre 
udviklede regioner (67 %), selvom den i sidstnævnte steg med 7 procentpoint mellem 2013 
og 2020.

 • I perioden 2013-2020 faldt arbejdsløsheden i alle EU-medlemsstater fra 11,4 % til 7,1 % 
(6,7 % i 2019). Arbejdsløsheden var højest i mindre udviklede regioner (8,8 %) efterfulgt af 
overgangsregioner (7,9 %), og den var lavest i mere udviklede regioner (5,6 %). 

 • I 2019 var omkring 91 millioner mennesker i EU (20 % af befolkningen) truet af fattigdom eller 
social eksklusion. Dette tal var en smule højere i landdistrikter (22 %) end i større byer (21 %) og 
i mindre byer og forstæder (19 %), men det faldt i alle tre tilfælde i perioden 2012-2019. 

 • Migranter (defineret som født i udlandet) er koncentreret i regioner i det nordvestlige EU, 
primært i større byer, hvor de økonomiske muligheder er bedre og støttenetværkene mere 
udviklede. Beskæftigelsesfrekvensen for migranter fra tredjelande er steget, men er fortsat 
lavere end for indenlandsk fødte (62 % i forhold til 74 % i 2020) i de fleste regioner, navnlig 
for migranter med en videregående uddannelse. 

 • Risikoen for fattigdom og social eksklusion for personer, der ikke er født i EU, er dobbelt så stor 
som risikoen for indenlandsk fødte, og risikoen for materielle afsavn er særligt stor. 

 • Trods den stærke politiske vilje til ligestilling mellem kønnene i EU hersker der fortsat store 
forskelle mellem mænd og kvinder i forskellige aspekter af livet. F.eks. var arbejdsløsheden 
i 2020 for mænd mellem 20-64 år 11 procentpoint højere end for kvinder, hvilket var stort set 
det samme som i 2013.

 • De forskelsbehandling, som kvinder møder, og hvad de kan opnå, afviger væsentligt på tværs 
af EU, hvor kvinder klarer sig bedst i nordiske regioner og forskelsbehandles mest i sydlige og 
østlige regioner. 

 • EU's regionale indeks over sociale fremskridt, der er en foranstaltning, som er udformet til at 
opfange aspekter af velfærd, der ikke afspejles fuldt ud i BNP, viser store forskelle på tværs af 
EU-regioner, hvor mindre udviklede regioner klarer sig særligt dårligt, og de nordiske regioner 
klarer sig godt.
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(selvom der var tale om en stigning på 7 procent-
point i forhold til 2013), hvor det gennemsnitlige 
tal i overgangsregioner lå midt imellem (72 %). 
Beskæftigelsen stiger mest i mindre udviklede regi-
oner – hvor regioner i det østlige EU er ved at ind-
hente efterslæbet og med forbedringer i regioner i 
Spanien og Portugal – samt i Irland, som blev hårdt 
ramt af den økonomiske krise og finanskrisen. 

I perioden 2013-2020 faldt arbejdsløsheden i 
alle EU-medlemsstater fra 11,4 % til 7,1 % (den 
lå i 2019 på 6,7 %). Den faldt mest i Grækenland, 
Spanien og Kroatien (med hver 10 procentpoint el-
ler derover). Den var højest i 2020 (med 8,8 %) i 
mindre udviklede regioner efterfulgt af overgangs-
regioner (7,9 %) og mere udviklede regioner (5,6 %). 
I gennemsnit blev de højeste arbejdsløshedstal re-
gistreret i sydlige EU-regioner (12 %) og de laveste 
i østlige regioner (4,4 %) (kort 5.3 og kort 5.4).

1. Inden covid-19-udbruddet  
ramte, oplevede arbejdsmarkeder 
i EU en periode med positive  
tendenser 

I 2019, inden covid-19-pandemien, havde EU 
den højeste beskæftigelsesfrekvens og den la-
veste ledighed, der nogensinde er registreret1. 
Pandemien havde kun ringe indvirkning på disse 
tal2. Beskæftigelsen for de 20-64-årige i 2020 var 
kun en smule lavere end i 2019 (72,5 %, et fald på 
blot 0,7 procentpoint), men stadig 2,5 procentpoint 
fra Europe 2020-målet på 75 %. Kommissionen 
har foreslået et mål om en stigning i beskæfti-
gelsen til mindst 78 % inden 20303. I 2020 hav-
de fem EU-medlemsstater allerede opfyldt dette 
nye mål: Sverige, Tyskland, Tjekkiet, Estland og 
Nederlandene. 

Beskæftigelsen i 2020 var vendt tilbage til niveau-
erne fra før krisen i alle medlemsstater, undtagen 
Grækenland, hvor den fortsat var 5 procentpoint 
lavere (med 61 %) end i 2008. I Ungarn var den 
14 procentpoint højere end i 2008 og i Malta 
18 procentpoint højere. 

Beskæftigelsen varierer imidlertid markant på tværs 
af regioner (kort 5.1 og kort 5.2) og typer regioner 
(tabel 5.1). I 2020 var tallet i mere udviklede re-
gioner i gennemsnit 76 %, mens det i mindre ud-
viklede regioner lå et godt stykke under med 66 % 

1 Europa-Kommissionen (2020f), s. 13.

2 Arbejdsmarkedet i EU blev hårdt ramt af pandemien og af de 
restriktioner, der fulgte i kølvandet heraf, men virkningen har pri-
mært slået igennem på de kvartalsvise (og ikke de årlige) be-
skæftigelsestal og på det samlede antal arbejdstimer. Stigningen 
i arbejdsløsheden blev begrænset af de fastholdelsesordninger, 
der blev indført af regeringerne (Den Europæiske Centralbanks 
økonomiske bulletin 8/2020 og "Eurostat Statistics Explained" om 
labour markets in the light of the COVID 19 pandemic – quarterly 
statistics). Virkningen af covid-19-krisen på det samlede antal ar-
bejdstimer i EU's regioner er medtaget i kapitel 1 i denne rapport.

3 Som led i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, som blev budt velkommen af EU's ledere på det so-
ciale topmøde i Porto den 7.-8. maj 2021 og Det Europæiske Råd 
den 25. juni 2021.

Tekstboks 5.1 Hvad er uudnyttet 
arbejdskraftpotentiale?

Uudnyttet arbejdskraftpotentiale defineres som 
summen af 15-74-årige arbejdsløse, underbe-
skæftigede deltidsansatte og den potentielle 
yderligere arbejdsstyrke. Sidstnævnte omfatter 
personer, der står til rådighed for arbejdsmar-
kedet, men som ikke søger aktivt (demotivere-
de arbejdstagere), og jobsøgende, som ikke er 
umiddelbart til rådighed (f.eks. dem, der afven-
ter resultaterne af en jobsamtale). 

Uudnyttet arbejdskraftpotentiale kan udtrykkes 
som en procent af den udvidede arbejdsstyrke, 
hvor sidstnævnte omfatter de potentielle nytil-
komne på arbejdsmarkedet, samt de beskæftige-
de og ledige som defineret på en bestemt måde.

For yderligere oplysninger henvises til "Eurostat 
Statistics Explained": 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php?title=Labour_market_
slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_ 
unmet_needs_for_employment. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
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Arbejdsløshedsprocenten er den vigtigste indika-
tor, der anvendes til at måle underudnyttelse af 
arbejdskraften i en økonomi, men den viser kun et 
ufuldstændigt billede af omfanget af mismatch 
mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejds-
kraft. Begrebet "uudnyttet arbejdskraftpotentiale" 

(se tekstboks 5.1) er i stedet en målestok for det 
fulde omfang af underudnyttelse af arbejdskraften.

I 2020 udgjorde det uudnyttede arbejdskraftpo-
tentiale 14,5 % af den udvidede arbejdsstyrke 
(i forhold til 13,4 % i 2019). Dette var mere end 

Tabel 5.1 Beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshedsprocent efter gruppe regioner 
og urbaniseringsgrad, 2020 og ændringer 2013-2020

Mere  
udviklede 
regioner

Overgangs- 
regioner

Mindre  
udviklede 
regioner

EU

Beskæftigelsesfrekvens 2020 (%) 76,3 71,8 66,1 72,5
(% af befolkningen  
i alderen 20-64)

Ændringer  2013-2020  
(procentpoint)

3,5 4,7 3,5 5,0

Arbejdsløshedsprocent 2020 (%) 5,6 7,9 8,8 7,1
(% af arbejdsstyrken  
i alderen 15 – 74)

Ændringer 2013-2020  
(procentpoint)

-2,6 -5,0 -6,9 -4,4

Nordvestlige 
EU

Sydlige EU Østlige EU EU

Beskæftigelsesfrekvens 2020 (%) 76,4 64,8 73,8 72,5
(% af befolkningen  
i alderen 20-64)

Ændringer 2013-2020  
(procentpoint)

2,8 5,5 8,3 5,0

Arbejdsløshedsprocent 2020 (%) 5,4 12,0 4,4 7,1
(% af arbejdsstyrken 
i alderen 15 – 74)

Ændringer 2013-2020  
(procentpoint)

-2,1 -7,3 -5,7 -4,4

Byer Mindre byer  
og forstæder

Landdistrikter EU

Beskæftigelsesfrekvens 2020 (%) 72,2 72,0 73,0 72,5
(% af befolkningen i 
alderen 20-64)

Ændringer 2013-2020  
(procentpoint)

5,0 4,2 5,5 5,0

Arbejdsløshedsprocent 2020 (%) 8,0 6,9 5,9 7,1
(% af arbejdsstyrken 
i alderen 15 – 74)

Ændringer 2013-2020  
(procentpoint)

-4,3 -3,9 -4,9 -4,4

Kilde: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] og [lfst_r_lfu3rt], beregninger fra GD REGIO

Tabel 5.2 Uudnyttet arbejdskraftpotentiale efter gruppe af regioner, 2020 og ændringer 2013-2020

Mere  
udviklede 
regioner

Overgangs- 
regioner

Mindre  
udviklede 
regioner

EU

Uudnyttet 
arbejdskraftpotentiale

2020 (%) 12,9 16,4 11,9 14,5

(% af udvidet arbejdsstyrke) Ændringer 2013-2020 
 (procentpoint)

-4,2 -10,1 -9,6 -4,8

Nordvestlige 
EU

Sydlige EU Østlige EU EU

Uudnyttet 
arbejdskraftpotentiale

2020 (%) 13,2 11,8 12,3 14,5

(% af udvidet arbejdsstyrke) Ændringer 2013-2020 
 (procentpoint)

-1,7 -18,0 -3,5 -4,8

Kilde: Eurostat [lfst_r_sla_ga], beregninger fra GD REGIO
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dobbelt så meget som arbejdsløshedsandelen4, en 
af dets komponenter, som tegnede sig for 6,7 % af 
den udvidede arbejdsstyrke (tabel 5.2)5. 

Det uudnyttede arbejdskraftpotentiale overstiger 
20 % af den udvidede arbejdsstyrke i en række re-
gioner i det sydlige Italien, Grækenland og Spanien. 
Under det økonomiske opsving fra 2013 til 2020 
faldt det uudnyttede arbejdskraftpotentiale i næ-
sten alle EU-regioner, navnlig i Spanien (kort 5.5 
og kort 5.6). 

Vægten af dem, der ikke tælles med som ledige i 
det uudnyttede arbejdskraftpotentiale, er betydeligt 
i visse medlemsstater, hvilket peger på et behov for, 
at der indføres arbejdsmarkedspolitikker til gavn for 
dem, der er berørt. I Nederlandene, Irland og Finland 

4 Som en andel af den udvidede arbejdsstyrke.

5 Der findes yderligere oplysninger på "Eurostat Statistics Explained": 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?tit-
le=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_
unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additio-
nal_labour_force. 

tegnede dem, der ikke talte med som ledige i 2020, 
sig for over 60 % af det uudnyttede arbejdskraftpo-
tentiale, mens de i Litauen, Grækenland og Slovakiet 
udgjorde mindre end en tredjedel.

2. Regioner med store byer har  
en bedre uddannet arbejdsstyrke,  
en mindre andel af unge, der 
forlader skolen før tid, og fremviser 
bedre resultater for studerende

Med den europæiske grønne pagt og Europas di-
gitale årti har EU fastlagt ambitiøse planer for en 
omstilling til en klimaneutral, retfærdig og digital 
økonomi. Samtidig ændrer den aktuelle digitale om-
stilling, der er fremskyndet af  covid-19- pandemien, 
den måde, mennesker  arbejder på6. Den grønne og 
digitale omstilling vil skabe nye muligheder, men 
også nye udfordringer. 

6 Europa-Kommissionen (2020f), OECD (2020b).

Tekstboks 5.2 Den europæiske dagsorden 2020 for færdigheder med henblik 
på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

1 Yderligere oplysninger på: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=da.

Den europæiske dagsorden 2020 er en femårsplan, 
der skal hjælpe personer og virksomheder med at 
udvikle flere og bedre færdigheder og bringe dem 
i anvendelse1 ved:

 • at styrke retfærdighed og bæredygtig kon-
kurrenceevne, som beskrevet i den europæ-
iske grønne pagt

 • at sikre social retfærdighed, omsætte det før-
ste princip i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, nemlig adgang til  uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring for 
alle overalt i EU, til praksis

 • at opbygge robusthed, så EU-medlemssta-
terne kan reagere på kriser, på grundlag af 
erfaringerne fra covid-19-pandemien.

Den bygger på de ti foranstaltninger i Kommissio-
nens 2016-dagsorden for færdigheder. Den er også 
forankret i:

 • Den europæiske grønne pagt

 • Den europæiske digitale strategi

 • Industristrategien og SMV-strategien

 • Genopretningsplanen for Europa

 • øget støtte til ungdomsbeskæftigelse.

Den fastsætter klare og målbare mål, der skal nås 
i 2025, baseret på et sæt kvantitative indikatorer:

 • mindst 50 % af voksne i aldersgruppen 
25 – 64 år, der har deltaget i læring inden for 
de seneste 12 måneder

 • mindst 30 % af lavtuddannede voksne i al-
dersgruppen 25 – 64 år, der har deltaget i 
læringsaktiviteter i de seneste 12 måneder

 • mindst 20 % af arbejdsløse i aldersgruppen 
25 – 64 med en læringserfaring, der er op-
nået for nylig

 • mindst 70 % af voksne i aldersgruppen 
16 – 74, der som minimum besidder grund-
læggende digitale færdigheder.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_poten-tial_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_poten-tial_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_poten-tial_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_poten-tial_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=da
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Med indførelsen af relevante ledsagepolitikker kan 
denne dobbelte omstilling fremme bæredygtig kon-
kurrenceevne og skabe nye kvalitetsjob. Virkningen 
på beskæftigelsen vil imidlertid variere alt efter be-
skæftigelse, sektor, region og medlemsstat. Som et 
direkte og indirekte resultat af omstillingen for-
ventes der jobtab inden for råstofudvindingsindu-
strierne og inden for traditionel energiproduktion7. 
Derudover står andre energiintensive sektorer el-
ler sektorer, der er vanskelige at reducere (såsom 
transport og automobil- og stålindustrien) over 
for store omstruktureringsmæssige udfordringer, 
hvilket medfører jobændringer inden for sektorer 
og regioner samt en massiv omfordeling af ar-
bejdskraft mellem disse sektorer. Den grønne om-
stilling udgør også store sociale udfordringer, som 
vil påvirke særlige befolkningsgrupper uforholds-
mæssigt, navnlig dem, der allerede befinder sig i 
sårbare situationer. F.eks. påvirker energifattigdom 
omkring 7 % af EU's befolkning (dvs. over 30 milli-
oner mennesker), der ikke er i stand til at opvarme 
deres bolig tilstrækkeligt, og mange af dem bor i 
byer8. Denne form for fattigdom påvirker ikke alene 
husstande med lav indkomst, men også husstande 
med mellemindkomster i mange medlemsstater.

For at udnytte mulighederne og afhjælpe risiciene 
vil både digitale færdigheder, og de færdigheder, 
der kræves til bæredygtighed, blive mere og mere 
uundværlige, ikke alene i stort set alle job, men 
også i dagligdagen (f.eks. inden for uddannelse og 
sundhed).

Ligeledes er der bred enighed om betydningen af 
uddannelse og videreuddannelse for økonomisk 
vækst og produktivitet i empirisk økonomisk forsk-
ning9. I 2020 lancerede Europa-Kommissionen 
sin nye dagsorden for færdigheder og fastlagde 
en række målindikatorer for 2025 med henblik på 
at forbedre arbejdsstyrkens færdigheder10, støtte 
den grønne og digitale omstilling og sikre et hur-
tigt opsving efter de socioøkonomiske virkninger 
af pandemien. For så vidt f.eks.angår voksenlæ-

7 Kapetaki et al. (2021), Mandras og Salotti (2021).

8 Europa-Kommissionen (2019a).

9 Mankiw et al. (1992), Hanushek og Woesmann (2007), Gennaioli 
et al. (2013), Woesmann (2016), Europa.Kommissionen (2019a) 
kapitel 3, afsnit 2, Europa-Kommissionen (2021c), kapitel 3, 
 afsnit 3.3 og 3.4.

10 Europa-Kommissionen (2020h).

ring, omfatter de mål, der skal nås senest i 2025 
som foreslået i færdighedsdagsordenen, at mindst 
50 % af de 25-64-årige senest i 2025 har deltaget 
i uddannelsesforløb i de foregående 12 måneder11, 
og at mindst 20 % af ledige voksne har ny erfaring 
fra uddannelse. Under planen for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder foreslås det, at mindst 
60 % af de 25-64-årige bør have deltaget i ud-
dannelse hvert år inden 203012. 

I 2020 deltog omkring 9 % af de 25-64-årige i 
livslang læring13. Andelen var højest i 2018-2020 
i mere udviklede regioner og overgangsregioner 
med i gennemsnit 13 % i modsætning til kun 5 % i 
mindre udviklede regioner (tabel 5.3). Det afspejler 
kun delvist nationale tendenser (kort 5.7). I min-
dre udviklede områder var tallet det samme som 
i 2011-2013, og der var således ikke nogen stig-
ning over denne syvårige periode. 

Andelen er mindst i regioner i det østlige EU 
(kun 4,5 % af de 25-64-årige har deltaget i un-
dervisning i de foregående fire uger i 2018-2020), 
og der synes ikke at have været nogen synlig æn-
dring i de seneste år (kort 5.7 og kort 5.8). Den er 
størst i regioner i Frankrig, Nederlandene, Belgien, 
Danmark, Finland og Sverige med over 25 % og 
større i byer end i andre områder. 

En nedbringelse af antallet af personer, der forlader 
uddannelsen før tid, bør være med til at forbedre 
resultaterne på arbejdsmarkedet og fjerne  lommer 
af socioøkonomisk fattigdom14. Undersøgelser vi-
ser, at personer, der dropper ud af uddannelsen 
før tid, har en højere risiko for at blive arbejdsløse, 
arbejde på deltid eller arbejde på en midlertidig 
kontrakt end dem, der har afsluttet en gymnasial 

11 Rådets resolution af 2021 om uddannelse (Den Europæiske Union, 
2021) reducerede referenceniveauet til 47 %. Indikatoren måler 
andelen af voksne mellem 25-64, som beretter, at de har deltaget 
i mindst én form for formel eller ikke-formel uddannelse i de fore-
gående 12 måneder. Dette måles i øjeblikket af EU's voksenunder-
visningsundersøgelse, som gennemføres hvert femte år (senest i 
2016). Fra 2022 vil disse oplysninger ligeledes være tilgængelige 
fra EU's arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS) hvert andet år.

12 Det overordnede mål for voksenlæring blev budt velkommen af 
EU's ledere på det sociale topmøde i Porto i maj 2021 og Det 
Europæiske Råd i juni 2021.

13 Indikatoren måler andelen af personer, der deltog i undervisning 
i de foregående fire uger. Den afviger markant fra målet om del-
tagelse i et læringsforløb i de foregående 12 måneder.

14 De Witte og Rogge (2013), Hanushek og Woesmann (2007).
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uddannelse. De viser også, at disse personer synes 
at tjene mindre15 og har dårligere helbred16.

Et nyligt aftalt mål på EU-niveau er at nedbringe an-
delen af personer, der forlader skolen for tidligt – dvs. 
18-24-årige uden andre kvalifikationer end grund-
skolen, og som ikke længere er under uddannelse 
– til 9 % eller mindre senest i 203017. Dette skal 
sammenholdes med 9,9 % i 2020, dog med store 
forskelle mellem og i medlemsstaterne, hvor ande-
len varierer fra 3,8 % i Grækenland til 16,7 % i Malta. 

På regionalt niveau er de største andele af per-
soner, der forlader skolen før tid, i Spanien, det 
sydlige Italien, Bulgarien og Rumænien, med tal 
på omkring 25 % i Ceuta og Melilla i Spanien, 
Yugoiztochen i Bulgarien og de to regioner i den 
yderste periferi, Açores i Portugal og Guyane i 
Frankrig (kort 5.9). Ikke desto mindre faldt andelen 
betydeligt (med over 10 procentpoint) i regioner 
i Spanien og Grækenland samt i Portugal mellem 

15 Campolieti et al. (2010), Falch et al. (2010), Brunello et al. (2012).

16 Arendt (2005),Kempter et al. (2011), Brunello et al. (2013).

17 Den Europæiske Union (2021).

2011-2013 og 2018-2020 (kort 5.10)18. Andelen 
steg med mere end 4 procentpoint i regionerne i 
Dél-Dunántúl og Észak-Magyarország i Ungarn, 
Yugoiztochen i Bulgarien, Východné Slovensko i 
Slovakiet og Severozápad i Tjekkiet. 

Andelen varierer også mellem større byer (8,7 % 
i 2020), hvor den allerede er under 2030-målet, 
mindre byer og forstæder (11,2 %) og i landdistrik-
ter (10,5 %). 

I mere udviklede regioner og overgangsregio-
ner ligger andelen kun en smule over målet (ca. 
9,5 % i begge kategorier i 2018-2020), mens den 
i mindre udviklede regioner ligger langt over målet 
(12,1 %), hvilket skyldes en høj andel af personer, 
der forlader skolen for tidligt i regioner i det sydli-
ge EU (tabel 5.3). Andelen af personer, der forlader 
skolen for tidligt, steg i alle tre regionale grupper 
mellem 2011-2013 og 2018-2020. 

18 Der er anvendt et treårigt gennemsnit på grund af pålideligheds-
problemer på NUTS 2-niveau. 

Tabel 5.3 Livslang læring og personer, der har forladt skolen tidligt, efter gruppe regioner 
og urbaniseringsgrad, 2018-2020

Mere udviklede 
regioner

Overgangs- 
regioner

Mindre udviklede 
regioner

EU

Deltagelse af voksne i uddannelse  
(% af befolkningen i alderen 25 – 64) 

12,2 12,4 4,9 9,2

Unge, der forlader skole  
eller uddannelse tidligt  
(% af befolkningen i alderen 18 – 24)

9,4 9,5 12,1 9,9

Nordvestlige EU Sydlige EU Østlige EU EU (2017-2019)

Deltagelse af voksne i uddannelse  
(% af befolkningen i alderen 25 – 64) 

14,0 8,8 4,5 9,2

Unge, der forlader skole  
eller uddannelse tidligt  
(% af befolkningen i alderen 18 – 24)

8,9 13,8 8,8 9,9

Byer Mindre byer  
og forstæder

Landdistrikter EU

Deltagelse af voksne i uddannelse  
(% af befolkningen i alderen 25 – 64),  
2020

11,5 8,1 6,8 9,2

Unge, der forlader skole  
eller uddannelse tidligt  
(% af befolkningen i alderen 18 – 24),  
2020

8,7 11,2 10,5 9,9

Kilde: Eurostat [tmg_lfse_04] og [edat_lfse_16], beregninger fra GD REGIO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoiztochen
https://en.wikipedia.org/wiki/Severoz%25C3%25A1pad
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end andre19. Efterspørgslen efter højt kvalificeret 
arbejdskraft tiltrækker mennesker med en videre-
gående uddannelse og gør det nemmere for dem 
at finde et job, der matcher deres færdigheder. 
Samtidig er der også større sandsynlighed for, at 
virksomhederne kan finde de kvalifikationer, de har 
brug for i sådanne områder. I de fleste medlemssta-
ter er universitetsuddannede derfor koncentreret i 
og omkring hovedstadsregionen. 

19 Europa-Kommissionen og FN's HABITAT-program (2016).

2.1 Højtuddannede arbejdstagere bor 
primært i hovedstadsregionerne i EU 

En veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for økono-
misk udvikling og velstand. Universitetsuddannelse 
fremmer social mobilitet i opadgående retning og 
forbedrer beskæftigelsesudsigterne. Andelen af 
personer i alderen mellem 25 og 64 år med en vide-
regående uddannelse viser imidlertid store udsving 
mellem regionerne (kort 5.1). Hovedstadsregioner 
synes at have en mere højtuddannet befolkning 
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Figur 5.1 Regional variation i andele af de 25 – 64-årige med en videregående uddannelse 
(ISCED 5-8), 2020
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Strategirammen for det europæiske uddannelses-
samarbejde ("ET 2020") fastlægger et mål for at 
nedbringe andelen af unge 15-årige, der under-
præsterer i læsning, matematik og naturfag, til 
15 % eller derunder, idet det anføres, at: "under-
præstation i grundlæggende færdigheder indebæ-
rer, at man ikke er rustet til at trives på arbejdsmar-
kedet og i samfundet som helhed. Omkostningerne 
ved underpræstation er derfor betydelige både for 
den enkelte og for samfundet som helhed"20.

Ifølge PISA-undersøgelsen i 2018 (OECD's pro-
gram for international elevevaluering) har flertal-
let af EU's medlemsstater endnu ikke nået dette 
mål, idet omkring 22 % af de testede har ringe 
kundskaber i matematik, læsning og naturfag 
(kort 5.11). De største andele med lav kompeten-
ce (over 38 % i alle tre fag) fandtes i Bulgarien, 
Rumænien og Cypern, mens Finland, Estland og 
Polen i den anden ende af skalaen havde nået må-
let på 15 %, mens Danmark, Irland og Slovenien 
var tæt på målet. Uddannelsesniveauet varierer 
ligeledes mellem skoler i landdistrikter og i byer. 

20 Europa-Kommissionen (2020i). 

OECD evaluerede præstationsniveauet efter sko-
lernes beliggenhed i 2015 med hensyn til natur-
fag og i 2018 med hensyn til læsefærdigheder21. 
Præstationerne var højere inden for naturfag i byer 
end i landdistrikter/landsbyer i alle medlemssta-
ter, der var omfattet af undersøgelsen, undtagen 
for Belgien (figur 5.2)22. Kløften mellem by og land 
er i denne henseende især markant for skoler i 
Bulgarien og Ungarn. Skoleelever i byerne scorer 
op til ca. 30 point højere inden for naturvidenskab 
end skoleelever i landdistrikter (omtrent svarende 
til ét års skolegang). Kløften er fortsat betydelig 
(ca. 16 point), efter at der er taget hensyn til for-
skelle i skolers og elevers økonomiske status23.

Læsefærdighederne i 2018 var højere i byområ-
der end i landdistrikter i alle de medlemsstater, der 
indgik i undersøgelsen, selvom der var markante 
forskelle i kløftens størrelse. Forskellen var så godt 
som ikke-eksisterende i Østrig, Sverige, Danmark 
og Irland, mens den var meget stor i Rumænien, 
Bulgarien, Ungarn, Slovakiet og Portugal (figur 5.3). 

21 OECD-PISA-metoden henfører skoler til landdistrikter, hvis de 
befinder sig i en landsby, lille landsby eller et landdistrikt med 
under 3 000 indbyggere, til mindre byer, hvis de befinder sig i bo-
sættelser på mellem 3 000 og 100 000 indbyggere, og til større 
byer, hvis de befinder sig i bosættelser med mere end 100 000 
indbyggere. Resultaterne for naturfag blev ikke evalueret efter 
skolernes beliggenhed i 2018.

22 "By" er den gennemsnitlige score i større og mindre byer.

23 For yderligere oplysninger henvises til: Echazarra og Radinger 
(2019). 
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Tekstboks 5.3 Vigtigste arbejdsmarkeds- og uddannelsesindikatorer 
i EU's regioner i den yderste periferi 

1 De ni regioner i den yderste periferi (Saint-Martin er en del af NUTS 2-regionen Guadeloupe) styres af traktaternes bestemmelser 
og er en integreret del af Unionen.

EU omfatter ni regioner i den yderste periferi (inddelt 
i otte NUTS 2-regioner), hvor der bor omkring fem 
millioner mennesker1. De er geografisk fjernt belig-
gende fra kontinentet og befinder sig i Det Caribi-
ske Hav, Makaronesien og Det Indiske Ocean. I 2020 
lå beskæftigelsesfrekvensen i alle regioner i den 
yderste periferi under EU-gennemsnittet fra 43 % 
i Mayotte til 71 % i Região Autónoma dos Açores. 
Kun sidstnævnte region havde en beskæftigelsesfre-

kvens på under EU-gennemsnittet (6,1 %), og ande-
len i Canarias og Mayotte var over tre gange højere 
end gennemsnittet. Trods høje ledighedsprocenter 
er Canarias den eneste region i den yderste periferi, 
hvor andelen af de 25-64-årige med en videregå-
ende uddannelse er over EU-gennemsnittet (34,4 % 
i 2020). I alle andre regioner er den et godt stykke 
under (se tabel nedenfor).

Tabel 5.4 Beskæftigelse, arbejdsløshed og videregående uddannelse i EU's regioner  
i den yderste periferi, 2020

Beskæftigelsesfrekvens  
(% af befolkningen 
i  alderen 20 – 64)

Arbejdsløshedsprocent  
(% af arbejdsstyrken)

Videgående uddannelse  
(% af befolkningen  
i alderen 25 – 64)

EU-27 72,3 7,1 32,8
Canarias 57,1 22,6 34,4

Guadeloupe 56,3 17,5 23,3

Martinique 62,4 12,4 27,1

Guyane 49,5 16,1 18,7

La Réunion 54,0 17,4 22,9

Mayotte (2019) 43,3 30,1 uopl.

Região Autónoma dos Açores 71,1 6,1 15,8

Região Autónoma da Madeira 70,9 8,1 22,9
Beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshedsprocent for Mayotte er for 2019 på grund af pålidelighedsproblemer.
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"Den hurtige digitalisering, der har fundet sted det 
seneste årti, har forandret mange aspekter i ar-
bejdslivet og hverdagslivet … Grundlæggende di-
gitale færdigheder bør blive en del af de centrale 
overførbare færdigheder, som alle bør have for at 
udvikle sig personligt, være en aktiv borger i sam-
fundet, bruge offentlige tjenester og gøre brug af 
grundlæggende rettigheder."24

24 Europa-Kommissionen (2020j), s. 1 og 9.

"At sikre, at alle har de rigtige kvalifikationer til 
at begå sig i en stadigt stigende digital verden, 
er afgørende for et inkluderende arbejdsmarked 
og for at tilskynde til innovation, produktivitet og 
vækst"25. Det nyligt aftalte mål på EU-niveau er, at 
mindst 70 % af de 16-74-årige senest i 2025 skal 
have i det mindste grundlæggende digitale fær-
digheder. I 2019 lå andelen på kun 56 %. Kun i 
mere udviklede medlemsstater (66 %) var andelen 
tættere på målet, mens den i moderat udviklede 

25 OECD (2016a).

Tekstboks 5.4 Skills-OVATE-værktøjet

1 Værktøj til analyse af færdigheder online for Europa. For yderligere oplysninger:  
https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies. 

Bedre viden om færdigheder kan kanalisere mi-
gration mod de regioner og fag, hvor der er man-
gel på kvalificeret arbejdskraft. EU påtænker at 
gøre viden om færdigheder mere tilgængelig ved 
at offentliggøre onlineoplysninger i realtid om ef-
terspørgslen efter færdigheder på regionalt niveau. 
Skills-OVATE-værktøjet1, der blev udviklet sam-
men med Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (Cedefop), giver detaljerede 
oplysninger om job og færdigheder, som arbejds-
givere offentliggør i onlinejobannoncer, og indikerer 
intensiteten af efterspørgslen efter forskellige fag i 
alle EU-landene, fordelt på sektor og NUTS 2-region. 
Som sådan sikrer det potentielt en måde at håndte-
re forskelle på i regionale færdigheder på arbejds-
markedet. Værktøjet, som for nylig er blevet forbed-
ret, skal medtages i Europass-portalen.

EU-støtte til en strategisk national opkvalificering 
(Foranstaltning nr. 3 i den europæiske dagsorden 
for færdigheder 2020)

Kommissionen vil støtte alle medlemsstater i ud-
arbejdelsen af en helhedstilgang til nationale fær-
dighedsstrategier. Dermed bygges der videre på det 
arbejde, der allerede er foretaget med OECD i 11 
medlemsstater, samt på andre eksisterende natio-
nale strategier. Kommissionen vil støtte udarbejdel-
sen eller revisionen af strategier, hvor der er behov 
for det, og hjælpe med at overvåge de fremskridt, der 
gøres med hensyn til deres gennemførelse. Den vil 
tilskynde til en opbrydning af kønsaspektet og an-
dre diskriminerende stereotyper og lægge særlig 

vægt på betydningen af tværgående færdigheder 
og iværksætterfærdigheder samt færdigheder, der 
skal ledsage den digitale og grønne omstilling som 
f.eks. færdigheder i forbindelse med studier inden 
for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed 
og matematik (STEM). 

Kommissionen vil samarbejde med det europæiske 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger om at ud-
vikle peerlæring-arrangementer for at sætte fokus 
på de kvalifikationer, der er behov for på arbejds-
markedet (især for arbejdsløse og arbejdstagere, der 
befinder sig i ordninger med nedsat arbejdstid), og 
om at styrke viden om færdigheder og matchning af 
færdigheder i lyset af de langsigtede udfordringer, 
der skyldes den grønne og digitale omstilling. Aktivi-
teterne vil sætte yderligere fokus på at intensivere 
udbuddet af vejledningstjenester, også for personer 
i beskæftigelse og navnlig sårbare grupper af per-
soner, og på at afhjælpe manglen på færdigheder, 
herunder især manglen på digitale færdigheder. 
Desuden vil det blive undersøgt, om mulighederne 
for tværnationalt samarbejde udnyttes fuldt ud.

Kommissionen vil gennem den nyligt vedtagne pagt 
om migration og asyl søge at fremme lovlige ad-
gangsveje til EU, bl.a. gennem en genoptagelse af 
forhandlingerne om direktivet om det blå EU-kort 
for at tiltrække højt kvalificerede arbejdstagere. 
Pagten vil indeholde troværdige tilbud om legale 
migrationssteder som en del af nye talentpartner-
skaber med tredjelande og undersøge nye legale 
 migrationsinstrumenter.

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies
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lande (49 %) og mindre udviklede medlemsstater 
(42 %) lå et godt stykke under (figur 5.4). I EU til-
kendegav omkring 29 % af de 16-74-årige, at de 
havde et lavt digitalt færdighedsniveau, og 25 % 
havde et grundlæggende færdighedsniveau, mens 
kun 31 % anførte, at de havde et højere færdig-
hedsniveau end det grundlæggende. Forskellen i 
sidstnævnte forhold mellem højt udviklede og min-
dre udviklede medlemsstater var især udtalt med 
43 % i forhold til blot 24 %. Andelen af indbyggere 
i landdistrikter, der havde mindst grundlæggende 
digitale færdigheder, var 14 procentpoint lavere 
end for indbyggere i byerne.

Disse forskelle vækker bekymring. I takt med, at 
efterspørgslen efter digitale færdigheder og en ud-
dannet arbejdsstyrke stiger, risikerer områder med 
et ringe færdighedsniveau at gå glip af at kunne 
udnytte de nye økonomiske muligheder og kan be-
grænse indførelsen af e-tjenester. Dette afhænger 
også af, om højhastighedsinfrastruktur er tilgæn-
gelig og økonomisk overkommelig. 

Tekstboks 5.5 Hvad det vil sige at være i risiko for fattigdom eller social udstødelse 

1 Ækvivalent betyder, at indkomsten justeres for forskelle i husstandenes størrelse og sammensætning.

2 De ni poster er: et farvefjernsyn, en vaskemaskine, en telefon, en bil, et måltid mad med kød eller fisk eller tilsvarende hver an-
den dag, en uges årlig ferie væk fra hjemmet, en evne til at undgå at komme i restance med betalinger på realkreditlån, husleje, 
forsyningsregninger, afdrag på afbetalingskontrakter eller lån, en evne til af få enderne til at mødes og evne til at holde huset 
tilstrækkeligt varmt.

Folk, der er i risiko for fattigdom eller social udstø-
delse (AROPE) i EU, identificeres gennem en kombi-
nation af tre indikatorer:

 • I risiko for fattigdom (eller relativ økono-
misk fattigdom) defineret som procentdelen 
af mennesker, der lever i en husstand med 
en ækvivalent1 disponibel indkomst forrige år 
under 60 % af den nationale medianindkomst

 • Alvorlige materielle afsavn, som define-
res som ikke at have råd til mindst fire af 
ni poster, der indgår i EU's undersøgelse af 
statistikker om indkomstforhold og levevilkår 
(EU-SILC)2

 • At bo i en husstand med meget lav ar-
bejdsintensitet, som defineres som procent-
delen af personer, der bor i en husstand, hvis 
18-59-årige medlemmer kun har arbejdet i 
20 % eller mindre af den tid, de potentielt 
kunne have arbejdet i det seneste år, såfremt 
de havde arbejdet fuld tid igennem hele året.

Personer, der er identificeret som værende i risiko 
for fattigdom eller social udstødelse er dem, der er 
registreret under en af disse tre indikatorer.

EU-statistikker om indkomstforhold og levevilkår 
(EU-SILC)

EU-SILC er den vigtigste datakilde i EU om fattigdom 
og social udstødelse. Undersøgelsen, som denne sta-
tistik er hentet fra, omfatter et repræsentativt udsnit 
af husstande i alle medlemsstater. Undersøgelsen 
gennemføres hvert år, og dataene om indkomst og 
derfor risikoen for fattigdom samt lav arbejdsinten-
sitet vedrører året forud for undersøgelsen (dvs. for 
2019-undersøgelsen vedrører risikoen for fattigdom 
og lav arbejdsintensitet 2018), mens materielle af-
savn vedrører undersøgelsesåret (dvs. 2019). 

Se: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/
european-union-statistics-on-income-and- living-
conditions. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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Den gennemsnitlige intensitet af digitale færdig-
heder26 i fag på arbejdsmarkedet varierer markant 
mellem EU's medlemsstater. Der kan over de se-
neste ti år ses tegn på konvergens på medlems-
statsniveau, men det samme er ikke tilfældet på 

26 Indikatoren for intensiteten af digitale færdigheder måler det 
gennemsnitlige antal digitale færdigheder, som arbejdstagere 
bruger, baseret på den internationale standardfagklassifikation 
(ISCO). For yderligere oplysninger om indikatoren henvises til 
Barslund (2021, kommer senere).

regionalt niveau (figur 5.5). Der er på tværs af EU-
regioner intet, der peger i retning af, at der i pe-
rioden 2011-2019 har været en hurtigere vækst 
i digitale færdigheder i regioner med et lavt ud-
gangspunkt (i 2011)27.

27 Kilde: Europa-Kommissionen (2021c), kapitel 3.
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Tekstboks 5.6 Den europæiske søjle for sociale rettigheder og dens handlingsplan1

Den europæiske søjle for sociale rettigheder blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Euro-
pa-Kommissionen på det sociale topmøde om fair 
job og vækst i Göteborg den 17. november 2017. 
Europa-Kommissionens formand Ursula von der 
Leyen forpligtede sig til søjlen i sin tale til Euro-
pa-Parlamentet i Strasbourg i juli 2019 og i hendes 
politiske retningslinjer for den kommende Euro-
pa-Kommissions mandat og bekendtgjorde yderlige-
re foranstaltninger til gennemførelse af de beslæg-
tede principper og rettigheder. 

I søjlen fastlægges en række nøgleprincipper 
og -rettigheder til støtte for retfærdige og velfun-
gerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer. Den 
støtter konvergens mod bedre arbejds- og levevilkår 
blandt deltagende medlemsstater. Selvom den op-
rindeligt blev udtænkt til euroområdet, finder den nu 
anvendelse på alle de medlemsstater, der ønsker at 
deltage. Principperne er grupperet omkring tre brede 
kategorier:

 • Lige muligheder og adgang til arbejdsmar-
kedet, hvortil hører lige adgang til uddannel-
se og videreuddannelse, kønsligestilling og 
aktiv støtte til beskæftigelse

 • Retfærdige arbejdsvilkår, hvilket inkluderer 
retten til sikker og tilpasningsdygtig beskæf-
tigelse, retfærdige lønninger, information om 
arbejdsvilkår og beskyttelse i afskedigelses-
sager, høring af arbejdsmarkedets parter, 
støtte til opnåelse af et passende forhold 
mellem fritid og arbejde samt et sikkert ar-
bejdsmiljø

 • Social beskyttelse og inklusion, som om-
fatter retten til børnepasning og støtte til 
børns uddannelse, arbejdsløshedsydelser 
samt adgang til aktiveringsforanstaltninger, 
minimumsindkomststøtte, alderspensioner, 

sundhedsydelser, der er til at betale, støtte til 
handicappede, langtidspleje til rimelige priser, 
bolig og adgang til væsentlige tjenester.

Søjlen gentager rettigheder, der allerede findes i 
EU, men supplerer dem ved at tage højde for nye 
realiteter. Som sådan berører den ikke principper 
og rettigheder, der allerede er indeholdt i bindende 
EU-lovgivning. Ved at sammensætte rettigheder og 
principper fastsat på forskellige tidspunkter, på for-
skellige måder og i forskellige former, sigter den mod 
at gøre dem mere synlige, forståelige og eksplicitte.

Den 4. marts 2021 vedtog Europa-Kommissionen 
handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og foreslog tre overordnede mål, som EU 
skulle nå senest i 2030:

1. Mindst 78 % af befolkningen i alderen 20 – 64 
år bør være i beskæftigelse 

2. Mindst 60 % af alle voksne i alderen 25 – 64 år 
bør deltage i efteruddannelse hvert år

3. Antallet af personer i risiko for fattigdom eller 
social udstødelse bør nedbringes med mindst 
15 millioner.

Disse mål er budt velkommen af EU's ledere ved det 
sociale topmøde i Porto i maj 2021 og på Det Euro-
pæiske Råds møde i juni 2021. Medlemsstaterne er 
blevet opfordret til at fastsætte nationale mål for 
hver af indikatorerne. Udviklingen frem mod måle-
ne både på EU-plan og nationalt vil blive overvåget 
gennem det europæiske semester.

Handlingsplanen indeholder ligeledes et forslag om 
en revideret social resultattavle, der skal følge frem-
skridt hen imod søjleprincipperne på en mere omfat-
tende måde. Den årlige fælles beskæftigelsesrapport 
indeholder regionale opdelinger (på NUTS 2-niveau) 
af den sociale resultattavles nøgleindikatorer, for 
hvilke sådanne oplysninger er tilgængelige. 

 
1 Den Europæiske Union (2017b) og Europa-Kommissionen (2021c).
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3. Fattigdom og social eksklusion 
er aftaget i EU, men er fortsat 
høj i det sydlige EU og i 
landdistrikter i det østlige EU

I 2019 var omkring 91 mio. mennesker i EU 
(17,9 mio. var børn mellem 0-17 år) fattigdomstru-
ede eller i risiko for social eksklusion (AROPE – se 
tekstboks 5.5) svarende til 20 % af den samlede 

befolkning. EU har et mål om at reducere antallet 
af berørte med mindst 15 mio. i 203028.

Efter at have nået et toppunkt på 24,9 % i 2012 
faldt andelen af personer identificeret som AROPE 
over de følgende syv år, hvilket primært skyldtes et 
kraftigt fald i materielle afsavn (fra 10,2 % i 2012 
til 5,4 % i 2019). Der eksisterer markante variati-
oner mellem EU's regioner (kort 5.12) med en stor 
andel af befolkningen, der er truet (over 30 %) 

28 Ifølge det overordnede mål i handlingsplanen for den europæi-
ske søjle for sociale rettigheder (Europa-Kommissionen, 2021l), 
godkendt af EU's ledere på det sociale topmøde i Porto og Det 
Europæiske Råd.
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i en række regioner i Spanien, Italien, Grækenland, 
Rumænien og Bulgarien. 

I EU var AROPE-andelen en smule højere i landdi-
strikter (22,4 %) i 2019 end i større byer (21,3 %) 
og i mindre byer og forstæder (19,2 %), selvom 
det faldt i alle tre områder mellem 2012 og 2019, 
hvor den største reduktion fandt sted i landdistrik-
ter (figur 5.6 og figur 5.7)29. 

29 I perioden mellem 2012 og 2019 faldt AROPE-andelen med 
3,0 procentpoint i større byer, 3,6 procentpoint i mindre byer og 
forstæder og 5,2 procentpoint i landdistrikter (kilde: Eurostat).

I det østlige EU var fattigdom og social eksklusion 
et problem, primært i landdistrikter, hvor 28,5 % af 
alle personer, over hver fjerde, i 2019 var i risiko-
zonen – et godt stykke over andelen i mindre byer 
og forstæder (19,5 %) og i større byer (15,2 %). I 
landdistrikter i Bulgarien og Rumænien var ande-
len meget højere på over 40 %. Mellem 2012 og 
2019 faldt andelen med næsten 10 procentpoint 
i store byer og landdistrikter og med over 8 pro-
centpoint i mindre byer og forstæder.
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Figur 5.10 Andel af befolkningen i husstande med meget lav arbejdsintensitet efter 
urbaniseringsgrad, 2019
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lav arbejdsintensitet efter urbaniseringsgrad, 2012-2019
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I det sydlige EU var fattigdom og social udstødelse 
fordelt mere ligeligt og forblev på et højt niveau. 
I 2019 var omkring 1 ud af 4 personer i risiko i 
alle tre områder. Omvendt var AROPE-andelen i 
den nordvestlige del af EU i større byer (21,3 %) 
højere end i mindre byer og forstæder (15,7 %) og 
landdistrikter (15 %). 

Der er en vis forskel i forekomsten af de tre in-
dikatorer, der udgør AROPE-foranstaltningen. Over 
hele EU var de fleste af de personer, der blev med-

regnet som AROPE i 2019, svarende til 16,5 % af 
befolkningen i EU, fattigdomstruede, en målestok 
for relativ økonomisk fattigdom.

En større andel af husstandene var fattigdom-
struede i landdistrikter (18,5 %) i 2019 end i stør-
re byer (16,3 %) eller mindre byer og forstæder 
(15,0 %) (figur 5.8). Samtidig havde landdistrikter 
en mindre andel af husstande med meget lav ar-
bejdsintensitet, hvilket tyder på, at deres højere 
fattigdomsrisiko skyldtes lavere indkomster og 
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Figur 5.13 Ændring i andelen af personer, der lever med store materielle afsavn, 
efter urbaniseringsgrad, 2012-2019

Medlemsstater indplaceret efter byernes værdier. 
Kilde: Eurostat [ilc_mddd23], beregninger fra GD REGIO.
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ikke så meget lavere beskæftigelsesfrekvens. I pe-
rioden 2012-2019 oplevede et stort antal med-
lemsstater en stigning i fattigdomsrisikoen blandt 
personer, der bor i større byer (figur 5.9). 

I landdistrikter i Rumænien og Bulgarien var fattig-
domsrisikoen særligt høj med andele på hhv. 35 % 
og 38 %. Ikke overraskende var de største andele 
af personer (over 20 %), der berettede, at de ikke 
var i stand til at brødføde sig selv eller deres fami-
liemedlemmer i de foregående 12 måneder, alle i 
disse regioner, hvor andelene var størst i hele Sud-
Est (37 %) og Sud-Muntenia (35 %) i Rumænien 
(kort 5.14)30.

Ligeledes varierer folks tilfredshed med deres re-
gerings bestræbelser på at bekæmpe fattigdom 
på tværs af regioner (kort 5.15), der varierer fra 
77 %, som var tilfredse i Malta i 2019, til blot 7 % i 
Severoiztochen i Bulgarien31. Under en fjerdedel af 
de adspurgte var tilfreds med regeringens bestræ-
belser i denne henseende i NUTS 1-regionerne 
Centro og Sud i Italien, i Grækenland, Rumænien, 
Bulgarien og Letland og i en række regioner i 
Kroatien og Ungarn. 

I modsætning til fattigdomsrisikoen var andelen 
af personer, der boede i husstande med lav ar-
bejdsintensitet i 2019, højere i større byer (9,4 %) 

30 Kilde: Gallup World Poll Survey for 2019.

31 Ibid.

end i mindre byer og forstæder (7,8 %) og land-
distrikter (7,3 %) på tværs af EU, et mønster der 
i vidt omfang skyldes situationen i større byer i 
det nordvestlige (10,9 %) og sydlige (10,4 %) EU 
(figur 5.10). I Belgien boede hver femte (20 %) i 
større byer i en husstand med lav arbejdsintensi-
tet. I landdistrikter var de største andele, der boede 
i sådanne husstande, i Bulgarien (16,3 % i 2019). 
I perioden 2012-2019 faldt andelen imidlertid i 
landdistrikter i både det sydlige og østlige EU (med 
ca. 3 procentpoint) (figur 5.11).

Alvorlige materielle afsavn (ikke at kunne have 
råd til fire ud af ni basale ting, der er beskrevet 
i EU-SILC-undersøgelsen, se boks 5.5) var størst i 
områder i det sydlige og østlige EU, navnlig i land-
distrikter i det østlige EU, hvor omkring 10 % af 
befolkningen led store afsavn i 2019 (figur 5.12). 
Dog faldt andelen i områder i det østlige EU mel-
lem 2012 og 2019 med 13 procentpoint i landdi-
strikter og med 11 procentpoint i byer og forstæ-
der (figur 5.13). 

I det nordvestlige EU var alvorlige materielle af-
savn højere i byer end i landdistrikter (som ramte 
4,5 % af befolkningen i byerne i 2019 i forhold 
til 2,2 % af befolkningen i landdistrikter), selvom 
forskellen indsnævredes en smule mellem 2012 
og 2019 (andelen af den berørte befolkning faldt 

med 1,8 procentpoint 
i større byer og med 
1,1 procentpoint i landdi-
strikter). Selvom mange 
større byer i det nord-
vestlige EU har et højt 
BNP pr. indbygger, ople-
vede mange af dem også 
en høj grad af ulighed, 
således som det kommer 
til udtryk i højere fattig-
domsrisiko, større kon-
centrationer af afsavn, 
og flere husstande med 
lav arbejdsintensitet end 
i andre områder. 
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4. Migranter fra tredjelande 
møder flere udfordringer på 
arbejdsmarkedet og er udsat 
for større fattigdomsrisici

4.1 Migranter er primært koncentreret 
i større byer i det nordvestlige EU 

I EU er andelen af migranter fra tredjelande (defi-
neret som den befolkningsgruppe, der er født uden 
for EU) mere end dobbelt så stor som andelen af 
migranter fra EU (dem, der er født i et andet EU-
land) (hhv. 9 % og 4 % i 2020). Følgelig har de fle-
ste medlemsstater flere migranter født uden for 
EU end migranter født i EU (kort 5.16 og kort 5.17). 
Luxembourg er en klar undtagelse, hvor 40 % af 
befolkningen er født i EU, og 13 % er født uden for 
EU. Generelt er der kun få migranter fra tredjelande 
i det østlige EU undtagen i de baltiske lande, hvor en 
betragtelig andel af befolkningen er født i Rusland. 

Hovedstadsregioner og regioner med en storby i 
det nordvestlige og sydlige EU synes at have en 
større andel af migranter, især fra ikke-EU-lande. 
Regioner, hvor migranter fra tredjelande udgør 
20 % eller mere af befolkningen, omfatter regi-
onerne Mayotte, Guyane, Canarias, Illes Balears 
i den yderste periferi samt hovedstadsregioner-
ne i Bruxelles/Brussel, Wien, Paris og Stockholm. 

Andelen af migranter fra EU er over 10 % i nogle 
regioner i Belgien, Tyskland, Luxembourg, Østrig, 
Irland og Finland. Kun få personer fra andre EU-
lande er flyttet til østlige regioner. 

Andelen af migranter synes at være større i regio-
ner med et højt BNP, gode jobmuligheder og en mi-
grationshistorie32. Sammenhængen mellem BNP 
pr. indbygger og andelen af tredjelandsmigranter 
er en smule stærkere end for migranter født i EU 
(figur 5.14).

Migranter fra tredjelande er koncentreret i større 
byer33, hvor de tegnede sig for i gennemsnit 13 % 
af befolkningen i 2020 mod 8 % i mindre byer og 
forstæder og under 4 % i landdistrikter (figur 5.15). 
Andelen steg også med mere i større byer mellem 
2015 og 2020 (1,5 procentpoint) end i mindre byer 
og forstæder (0,8 procentpoint), mens den forblev 
uændret i landdistrikter. 

Migranter fra EU er langt mindre koncentreret i stør-
re byer og tegner sig for omtrent den samme an-
del af befolkningen som i mindre byer og forstæder 
(4 % i 2020). De bor i mindre omfang i landdistrikter 
(og tegner sig for blot 2,5 % af befolkningen). I peri-
oden 2015-2020 steg deres andel kun i større byer 
og kun ganske lidt (med 0,2 procentpoint). 

32 OECD (2021a).

33 Ibid.
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4.2 Beskæftigelsesfrekvensen 
for migranter fra tredjelande steg, 
men mere for mænd end for kvinder 

I EU steg beskæftigelsen for de 20-64-årige med 
3,3 procentpoint (til 72,5 %) mellem 2015 og 2020 
(da den på grund af covid-19 var en smule under 
niveauet for 2019). Andelen for indenlandsk fødte 

steg med 3,7 procent-
point mere end for de to 
migrantgrupper (2,9 pro-
centpoint for migranter 
fra EU og 1,6 procent-
point for migranter fra 
tredjelande). Navnlig 
spillede migranter, der 
bor i landdistrikter, en 
afgørende rolle i at op-
retholde visse typer land-
brugsproduktion med en 
konstant efterspørgsel 
efter midlertidigt arbejde, 
mens de i større byer ud-
fylder hullerne inden for 
visse sektorer34. Kløften 
mellem indenlandsk fød-
te og tredjelandsmigran-

ter var indsnævret understøttet af EU's politikker35. 
Den blev kun udvidet i 2020, hvilket tyder på, at 
pandemien og de foranstaltninger, der blev indført 
for at inddæmme den, i højere grad gik ud over 
beskæftigelsen af migranter (figur 5.16). 

Migranter fra EU har en beskæftigelsesfrekvens, der 
svarer til frekvensen for indenlandsk  fødte ( figur 5.17). 

34 Natale et al. (2019).

35 EU's politikker om lovlig migration omfatter arbejdskraftmigra-
tion (med særlige direktiver for højt kvalificerede arbejdstagere, 
der er omfattet af direktivet om det blå kort, sæsonarbejdstagere 
og virksomhedsinternt udstationerede) samt studerende og for-
skere, familiesammenføring og fastboende udlændinge. 
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Flertallet af migranter fra EU-lande har opnået stats-
borgerskab og har således de samme opholds- og 
arbejdsmarkedsrettigheder som indenlandsk fødte36. 
Der står dem derfor frit for at flytte til regioner 
med højere lønninger og flere beskæftigelsesmu-
ligheder, og de synes at møde færre forhindringer 
i forhold til at flytte end migranter fra tredjelande, 
hvis de mister deres job37.

36 Arbejdstagernes frie bevægelighed er en af de fire frihedsrettighe-
der, som EU's borgere nyder godt af. Denne rettighed er garanteret 
af artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

37 Se Europa-Kommissionen (2021i) for årlige oplysninger om ar-
bejdskraftens EU-interne mobilitet. 

Tredjelandsmigranter har trods fremskridt en væ-
sentligt lavere beskæftigelsesfrekvens end inden-
landsk fødte (hhv. 62 % og 74 %) primært som 
følge af en lav beskæftigelsesgrad for kvinder 
(53 %). I Sverige og Belgien var den generelle kløft 
20 procentpoint i 2020. For kvinder var den næ-
sten dobbelt så høj som for mænd (hhv. 28 pro-
centpoint og 15 procentpoint). 
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Tekstboks 5.7 Migration og regional økonomisk udvikling

1 OECD (2022, kommer senere).

En kommende OECD-rapport1 vurderer den ulige virk-
ning af migration på regioner og byer. Et af kapitlerne 
analyserer migrations indvirkning på den regionale 
udvikling gennem innovation, international handel, 
arbejdsmarkeder og generel økonomisk vækst. 

Migranter synes at øge det regionale BNP pr. ind-
bygger og bidrage til regional økonomisk konver-
gens i og på tværs af medlemsstater i Europa. 
Migranter kan øge det regionale BNP pr. indbygger, 
fordi de er yngre og ofte medbringer supplerende 
færdigheder og udfylder huller i kritiske stillinger. 
Undersøgelsen finder, at en stigning på 10 % i ande-
len af migrantbefolkningen i gennemsnit indebærer 
et 0,15 % højere BNP pr. indbygger. Denne virkning 
er stærkere for mindre udviklede regioner, navnlig i 
EU-medlemsstater med lavere indkomster. Generelt 
er for de 25 % fattigste regioner i en medlemsstat 
den positive virkning af migration på BNP pr. ind-
bygger mere end dobbelt så høj (0,36 %). Migration 
kan følgelig hjælpe mindre udviklede regioner med 
at indhente efterslæbet i forhold til resten af de be-
rørte medlemsstater og resten af EU. 

Migranter bidrager til innovation ved at tilføre nye 
idéer til deres deres værtsregioner i OECD-lande. 
Ved brug af detaljerede oplysninger om patenter og 
andelen af migranter i kommuner viser undersøgel-
sen, at migranter øger patentaktiviteten i deres lokale 
område og fremmer lokal innovation. Disse positive 
virkninger er imidlertid begrænset til områder, der i 
forvejen var innovative med høje patenteringsniveau-
er, der primært er beliggende i byområder. 

Tilstedeværelsen af migranter påvirker den inter-
nationale samhandel i regionerne. I Europa hjæl-
per migranter deres værtsregioner med at skabe nye 
handelsnetværk, reducere informationsomkostninger, 
skabe efterspørgsel efter varer fra deres oprindelses-
land og fremme regional eksport og import. I gennem-
snit fører en 10 % stigning i antallet af migranter i en 
given europæisk region til en 3,2 % højere import, in-
klusive mellemprodukter, der anvendes i eksport, og til 
en 1,2 % stigning i eksporten. Denne virkning er større 
for regioner med mere veluddannede migranter og er 
mest relevant for EU's handel med tredjelande.

Arbejdsmarkedets reaktion over for migranter va-
rierer på tværs af europæiske regioner og i forhold 
til type arbejdstager. Med en stigning i andelen af 
migranter følger en kortvarig opbremsning af væk-
sten i beskæftigelsen for indenlandsk fødte arbejds-
tagere, især blandt ufaglærte arbejdstagere. Denne 
virkning svækkes eller forsvinder over tid, i takt med 
at arbejdsmarkederne tilpasser sig. I regioner med 
højere niveauer af BNP pr. indbygger integreres mi-
granter lettere i arbejdsstyrken og har kun lille eller 
ingen virkning på landets egen arbejdsstyrke. 

Rapporten konkluderer, at målrettede politikker kun-
ne være med til at sprede fordelene ved migration 
for den regionale udvikling. F.eks. kunne investering 
i opkvalificering af indenlandsk fødte arbejdstagere 
(navnlig dem uden en videregående uddannelse) og 
af mindre udviklede regioner hjælpe med at afbøde 
udfordringer på arbejdsmarkedet og styrke den re-
gionale udvikling.
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I de fleste tilfælde er be-
skæftigelsen for tred-
jelandsmigranter højere i 
regioner, hvor beskæftigel-
sesgraden for indenlandsk 
fødte er høj38, men det 
er også der, hvor kløften 
i forhold til indenlandsk 
fødte forekommer at være 
størst, særlig for kvinder 
(kort 5.18). Kløften er der-
for i gennemsnit 15 pro-
centpoint i det nordvestlige 
EU sammenlignet med kun 
5 procentpoint i det sydli-
ge EU og 2 procentpoint i 
det østlige EU (figur 5.18). 
Der er kun en lille forskel 
i beskæftigelsen for de tre 
grupper mellem store byer 
og landdistrikter. 

I EU forblev den overordne-
de kønsforskel i beskæfti-
gelsen uændret i perioden 
2015-2019 og indsnævre-
des en smule i 2020 med 
en andel for mænd på 78 % 
og for kvinder 67 % (se af-
snit 5). Omvendt bremse-
de covid-19-pandemien 
stigningen i beskæftigelsen 
for kvindelige tredjelands-
borgere, og kønsforskellen 
udvidedes med 3 procent-
point til 20 procentpoint 
mod 11 procentpoint for 
de indenlandsk fødte.

4.3 Tredjelandsmigranter med en 
videregående uddannelse har den største 
forskel i beskæftigelsesfrekvensen, mens 
forskellen er 4 procentpoint lavere for 
personer med videregående uddannelse

For mennesker med grunduddannelse er beskæf-
tigelsesfrekvensen for tredjelandsmigranter blot 

38 OECD (2021a).

2 procentpoint lavere end for indenlandsk fødte. 
Forskellen mellem de to udvides til 8 procentpoint 
for personer med en gymnasial uddannelse og til 
15 procentpoint for personer med en videregåen-
de uddannelse. Dette skyldes primært en betydelig 
forskel for kvinder (19 procentpoint) samt mere 
generelt måske vanskeligheder ved at få uden-
landske kvalifikationer anerkendt (figur 5.19).
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Figur 5.20 Skæringspunkt mellem delbefolkninger i med AROPE 
i EU for udenlandsk fødte og migranter, 2019 
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Figur 5.21 Forskel i andele af migranter og forskel i AROPE-andelen 
(procentpoint) mellem byer og landdistrikter i EU, 2019

Den vandrette akse viser forskellen (i procentpoint) i AROPE-andelen mellem byer og landdistrikter. 
Den lodrette akse viser forskellen (i procentpoint) i andelen af migranter af den samlede 
befolkning mellem større byer og landdistrikter.
Kilde: Eurostat [ilc_peps13] og [lfst_r_pgauwsc], beregninger fra GD REGIO.
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En tredjedel (33 %) af de indenlandsk fødte og mi-
granter fra EU-lande mellem 25-64 har en vide-
regående uddannelse sammenlignet med 29 % af 
tredjelandsmigranterne. For alle tre grupper synes 
gruppen med en videregående uddannelse at være 
koncentreret i større byer. Dette er især tilfældet for 
de indenlandsk fødte, for hvem andelen af personer 
med en videregående uddannelse er næsten dob-
belt så stor i større byer som i landdistrikter (hhv. 
44 % og 23 %). For migranter fra EU er forskellen 
mindre (hhv. 42 % og 27 %) og for tredjelandsmi-
granter endnu mindre (hhv. 33 % og 24 %).

Migranter mellem 15-24 år har en større sand-
synlighed for hverken at være i beskæftigelse 
eller under uddannelse end de indenlandsk fødte 
(hhv. 20 % og 10 %). 

4.4 Tredjelandsmigranter 
har dobbelt så stor risiko for 
fattigdom og social udstødelse 

I 2019 skønnedes omkring ti millioner migranter 
over 15 år at være i risiko for AROPE. To millioner 
var migranter fra EU-lande (22 % af det samlede 
antal), og 8,5 millioner var migranter fra tredjelan-
de (38 %). Andelen var 3 procentpoint lavere end 
i 2015 for begge grupper. Økonomiske forbedrin-
ger og forbedringer på arbejdsmarkedet førte til et 
fald i antallet af personer, der bor i husstande med 
meget lav arbejdsintensitet, mens der var en end-
nu større reduktion i antallet af dem, der oplevede 
alvorlige materielle afsavn, navnlig blandt tred-
jelandsmigranter. Det forhold, at der kun var et lille 
fald for dem, der var fattigdomstruede,  indikerer 
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Figur 5.22 Andele af indenlandsk fødte og migranter over 18 år, der lider materielle afsavn i EU, 
2015 og 2019

Kilde: Eurostat [ilc_mddd16] og [ilc_mdsd05], beregninger fra GD REGIO.

Alvorlige materielle afsavn: for mindst fire af følgende elementer 

ikke at have råd til:

 • at betale deres husleje, boliglån eller forsyningsregninger

 • at opvarme boligen tilstrækkeligt

 • at afholde uventede udgifter

 • at spise kød eller tilsvarende proteinkilde regelmæssigt

 • at holde ferie

 • at have et fjernsyn

 • at have en vaskemaskine

 • at have en bil

 • at have en telefon.

Materielle og sociale afsavn: for mindst fem ud af følgende ele-

menter af økonomiske årsager ikke at være i stand til:

 • at afholde uventede udgifter

 • at holde en uges ferie om året uden for hjemmet

 • at undgå at komme i restance med betalinger (på realkre-

ditlån, husleje, forsyningsregninger, afdrag på afbetalings-

kontrakter eller lån)

 • at spise kød, kylling fisk eller tilsvarende proteinkilde hver 

anden dag

 • at opvarme boligen tilstrækkeligt

 • at have råd til en bil til privat brug

 • at udskifte slidte møbler

 • at udskifte slidt tøj med nyt

 • at have to par sko i den rigtige størrelse

 • at bruge lidt penge på sig selv hver uge ("lommepenge")

 • at deltage regelmæssigt i fritidsaktiviteter

 • at mødes med venner/familie til et glas/for at spise sam-

men mindst én gang om måneden

 • at have en internetforbindelse.
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imidlertid, at mange tredjelandsmigranter fortsat 
har meget lave indkomster. 

Faktisk var AROPE-andelen for tredjelandsmigran-
ter dobbelt så stor som andelene for indenlandsk 
fødte i 2019. Andelen af fattigdomstruede tred-
jelandsmigranter, som samtidig befandt sig i en 
situation med alvorlige materielle afsavn og i en 
husstand med meget lav arbejdsintensitet, var 
næsten tre gange så stor som for indenlandsk fød-
te (hhv. 2,7 % og 1 %) (figur 5.20).

AROPE-andelen for befolkningen som helhed i 2019 
varierede kun en smule mellem større byer (21,3 %), 
mindre byer og forstæder (19,2 %) og landdistrik-
ter (22,4 %). Den høje koncentration af migranter i 
større byer – 45 % af de øvrige personer født i EU 
og næsten 60 % af tredjelandsmigranterne lever i 
større byer, sammenlignet med under 40 % af de 
indenlandsk fødte – betyder, at antallet af migran-
ter, der anses for at være AROPE, kan have været 
højere i større byer end i landdistrikter. Dette var 
især tilfældet i Belgien og Østrig (figur 5.21). 

Tabel 5.5 Kønsforskelle i beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshedsprocent efter gruppe regioner, 
2020

Mere udviklede 
regioner

Overgangs- 
regioner

Mindre udviklede 
regioner

EU 

Kønsforskelle (K-M) i 
beskæftigelsesfrekvens 
(20 – 64), procentpoint 

-9,0 -9,1 -17,2 -11,0

Kønsforskelle (K-M) i 
arbejdsløshedsprocent 
(15 – 74), procentpoint 

0,0 0,5 1,5 0,5

Nordvestlige EU Sydlige EU Østlige EU EU

Kønsforskelle (K-M) i 
beskæftigelsesfrekvens 
(20 – 64), procentpoint

-7,0 -15,4 -14,6 -11,0

Kønsforskelle (K-M) i 
arbejdsløshedsprocent 
(15 – 74), procentpoint 

-0,5 2,8 0,0 0,5

Kilde: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] og [lfst_r_lfu3rt]. Beregninger fra GD REGIO.
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Materielle og sociale afsavn (se definition i be-
mærkningen til figur 5.22) er faldet i hele EU siden 
2015. Disse afsavn er imidlertid mere fremhersken-
de blandt tredjelandsmigranter end andre grupper 
og berører ca. dobbelt så mange af disse sammen-
lignet med de indenlandsk fødte og migranter født 
i andre EU-lande. Dette var især tilfældet i 2019 i 
landdistrikter (26 %) sammenlignet med større byer 
(24 %) og mindre byer og forstæder (22 %). 

5. Hvor kvinder trives i EU 

Ligestilling mellem kønnene er en af EU's grund-
læggende værdier og indtager en fremtrædende 
plads i den europæiske søjle for sociale  rettigheder. 

Et af FN's bæredygtighedsmål (SDG) er senest i 
2030 at opnå ligestilling mellem kønnene og styr-
ke alle kvinders og pigers rettigheder og mulighe-
der (SDG mål 5), og EU's nyligt vedtagne ligestil-
lingsstrategi for 2020-2025 har til formål at sikre, 
at alle EU's politikområder bidrager til ligestilling 
mellem kønnene. 

I nogle EU-regioner har kvinder mulighed for at 
forbedre deres økonomiske, sociale og politiske 
stilling, mens de bliver holdt tilbage i andre. Trods 
det stærke politiske ønske om at opnå ligestilling 
mellem kønnene i EU er der fortsat store forskelle 
mellem kvinder og mænd inden for forskellige af 
livets aspekter, herunder adgang til arbejdsmar-
kedet, lønninger og arbejdsvilkår, samt lederskab 
med hensyn til beslutningskompetence39.

39 Den europæiske søjle for sociale rettigheder opfordrer i princip 2 til, 
at ligebehandling af og lige muligheder for kvinder og mænd sikres 
og fremmes på arbejdsmarkedet, ansættelsesvilkår og karriere-
muligheder, samt ret til samme løn for arbejde af samme værdi.

Tabel 5.6 Kønsforskelle inden for videregående uddannelse efter gruppe regioner, gennemsnit 
2018-2020

Mere udviklede 
regioner

Overgangs- 
regioner

Mindre udviklede 
regioner

EU 

% point forskel i andelen af kvinder 
og mænd i alderen 25 – 64 med 
videregående uddannelse

1,8 6,5 7,4 4,8

Nordvestlige EU Sydlige EU Østlige EU EU

% point forskel i andelen af kvinder 
og mænd i alderen 25 – 64 med 
videregående uddannelse

1,7 5,7 8,8 4,8

Kilde: Eurostat tabel [edat_lfse_04], beregninger fra GD.
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I 2020 lå beskæftigelsesfrekvensen for mænd 
(mellem 20-64) i EU omkring 11 procentpoint 
højere end for kvinder (hhv. 78 % og 67 %), og 
forskellen har stort set været uændret i de se-
neste år (i det mindste siden opsvinget startede 
i 2013). Forskellene mellem kønnene var især 
udbredt i mindre udviklede områder (17 pro-
centpoint i 2020) og i regioner i det sydlige og 
østlige EU (15 procentpoint i begge) (tabel 5.5). 
Beskæftigelsesfrekvensen for mænd var højere 
end for kvinder i alle regioner med undtagelse af 
hovedstadsregionen i Litauen, men med markante 
forskelle mellem dem (kort 5.19). Forskellen var 
over 20 procentpoint i 2020 i Malta, Korsika, i fle-
re regioner i Grækenland og Rumænien samt i det 
sydlige Italien. Kønsforskellen i arbejdsløsheden 
var større, jo lavere uddannelsesniveauet var, og 
var størst i mindre udviklede regioner for alle ud-
dannelsesniveauer (figur 5.23).

Den langt lavere beskæftigelse for kvinder giver sig 
imidlertid ikke udslag i højere ledighed (kort 5.20), 

da mange flere kvinder end mænd ikke er aktivt job-
søgende. "Det er ofte manglende omsorgsfaciliteter 
for børn og plejekrævende ældre, samt kønsstereo-
typer, der forhindrer kvinders deltagelse på arbejds-
markedet og inden for iværksætteri". På  EU-niveau 
var kvinders ledighed kun 0,5 procentpoint høje-
re end mænds i 2020. Dog var forskellen større i 
mindre udviklede områder (1,5 procentpoint) end i 
overgangsområder (0,5 procentpoint), hvor andelen 
for kvinder er højere end for mænd især i de sydli-
ge EU-regioner (3 procentpoint højere). Ledigheden 
var kun lavere for kvinder end for mænd i det nord-
vestlige EU (tabel 5.5).

5.1 Kvinder i EU har et højere 
uddannelsesniveau end mænd

I EU har flere kvinder mellem 25-64 år en vide-
regående uddannelse end mænd, og det gør sig 
gældende i alle regioner, undtagen i flere regioner i 
Tyskland, Østrig og sydlige regioner i Nederlandene. 
I gennemsnit var 35 % af kvinderne i denne al-
dersgruppe universitetsuddannede i 2018-2020 
i modsætning til 30 % af mændene. Kløften sy-
nes at være lavere i mere udviklede regioner og i 

Tekstboks 5.8 Strategi for ligestilling 
mellem kønnene 2020-20251

1 Europa-Kommissionen (2020k).

Strategien for ligestilling mellem kønnene om-
fatter Kommissionens arbejde med ligestilling 
mellem kønnene, og fastsætter de politiske 
mål og de vigtigste aktionspunkter for perioden 
2020-2025.

De vigtigste mål er: bekæmpe kønsbaseret 
vold,,udfordre kønsstereotyper, fjerne køns-
bestemte forskelle på arbejdsmarkedet, opnå 
lige deltagelse på tværs af forskellige sektorer 
i økonomien, bekæmpe kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle, lukke kønskløften hvad om-
sorgsopgaver angår samt opnå ligelig deltagelse 
i beslutningsprocessen og i politik.

Gennemførelsen af denne strategi bygger på en 
tostrenget tilgang til at opnå ligestilling mellem 
kønnene og styrke kønsmainstreaming. Sidst-
nævnte vil blive forfulgt ved systematisk at ind-
drage et kønsperspektiv i alle stadier af politik-
udformning på alle politikområder i EU, internt 
og eksternt.

Tekstboks 5.9 Kønsdimension 
i den flerårige finansielle 
ramme 2021-2027

Den nyligt vedtagne flerårige finansielle ramme 
(FFR) for 2021-2027 omfatter et kønsaspekt 
hele vejen igennem og mere specifikt i forskelli-
ge af EU's finansierings- og budgetgarantiinstru-
menter (især ESF+, EFRU, Creative Europe, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond, Samhørigheds-
fonden og InvestEU-programmet). Finansierin-
gen vil støtte kvinders deltagelse på arbejdsmar-
kedet og balancen mellem arbejdsliv og privatliv, 
investere i omsorgsfaciliteter, støtte kvindelige 
iværksættere, bekæmpe kønsopdeling i visse fag 
og den ubalancerede repræsentation af piger og 
drenge inden for dele af uddannelsessystemet.

For yderligere oplysninger om FFR for 2021-2027:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/
long-term-eu-budget_da.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_da
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_da
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 regioner i det nordvestlige EU (tabel 5.6). I Estland, 
Letland og Finland var andelen af kvinder med en 
videregående uddannelse 16 procentpoint eller 
mere højere end for mænd. 

Kvinder med politisk magt

I 2003 anbefalede Europarådet en ligelig delta-
gelse af mænd og kvinder i alle beslutningstagen-
de organer i det politiske og offentlige liv, og an-
delen af kvinder måtte ikke falde til under 40 %. 
Derudover opfordrer FN's bæredygtighedskalender 
til, at kvinder sikres fuld og effektiv deltagelse og 
lige muligheder for lederskab på alle niveauer i be-
slutningsprocesser inden for politik, økonomi og det 
offentlige liv. (SDG mål 5). Til dato er udviklingen 
gået langsomt, og der eksisterer store forskelle i EU.

I 2020 var kun hvert tredje medlem af nationale 
regeringer og parlamenter, regionale forsamlinger 
og myndigheder samt lokalråd, kvinder (figur 5.24). 
Mens andelen af kvinder var 8 procentpoint højere 
i nationale regeringer og parlamenter end i 2011 
i nationale regeringer og parlamenter, var stignin-
gen i andelen i regionale myndigheder (2 procent-
point højere), regionale forsamlinger (3 procent-
point højere) og lokalråd (lidt under 4 procentpoint 
højere) betydeligt mindre. Med denne hastighed 
ville andelen af kvinder i nationale regeringer og 
parlamenter nå 50 % i 2040, i lokalråd først i 
2060, i regionale forsamlinger i 2070 og i regiona-
le myndigheder i 2090. 

En del af årsagen til det relativt langsomme frem-
skridt på regionalt og lokalt niveau kan være, at de 
startede fra en betydeligt højere andel af kvinder i 
begyndelsen af perioden end i nationale regeringer 
og parlamenter. Regioner med små andele af kvin-
der i regionale forsamlinger i 2010 oplevede der-
for de højeste stigninger i de efterfølgende 11 år.

I 2021 udgjorde kvinder i blot 16 ud af 285 til-
fælde op til mindst halvdelen af medlemmerne af 
regionale forsamlinger. To regionale forsamlinger i 
Ungarn har ingen kvindelige medlemmer overho-
vedet, og i flere regionale forsamlinger i Ungarn er 
færre end 10 % af medlemmerne kvinder. Andelen 
af kvinder er størst (40 % eller derover) i regio-

nale forsamlinger i Spanien, Frankrig, Sverige og 
Finland (kort 5.21). Hvad der er bekymrende, er, at 
andelen af kvinder i nogle EU-regioner, primært i 
det østlige EU, ikke alene var lille i 2010. Den faldt 
også yderligere i de 11 år frem til 2021 (kort 5.22).

5.2 Kvinders tilfredshed med tilværelsen 
og holdninger til jobmuligheder 
og deres personlige sikkerhed

Da de blev om, hvorvidt de var tilfredse med deres 
tilværelse, svarede omkring 33 % af de adspurg-
te kvinder i EU i 2019, at de var tilfredse, i mod-
sætning til 35 % af mændene, selvom denne lille 
forskel i gennemsnittet dækker over store forskelle 
i mange medlemsstater og regioner (kort 5.23). 
Færre end 20 % af de adspurgte kvinder var til-
freds med deres liv i alle regioner i Bulgarien og 
Kroatien og i en række regioner i Grækenland og 
Italien. Tallet var reelt under 10 % i Severoiztochen 
(6 %) og Severen tsentralen (7 %) i Bulgarien og 
i Kontinentalna Hrvatska (9 %) i Kroatien (selv-
om tallet i disse regioner også var under 10 % 
for mænd). I modsætning hertil var andelen over 
70 % i alle regioner i Finland, hvor en meget større 
andel af kvinder end mænd i Helsinki-Uusimaa og 
LänsiSuom (13 procentpoint mere) svarede, at de 
var tilfredse med deres tilværelse. Omvendt var 
det modsatte tilfældet i Sachsen-Anhalt i Tyskland 
(hvor andelen var 25 procentpoint mindre for 
kvinder end for mænd) og i det nordøstlige Italien 
(6 procentpoint) (kort 5.24).

Adspurgt om deres jobmuligheder anførte 51 % 
af de adspurgte mænd i EU, at 2019 var et godt 
tidspunkt at finde job i de områder, de boede i 
(dvs. der var betydelige jobmuligheder for dem) i 
modsætning til blot 40 % af de adspurgte kvin-
der. Der var imidlertid store forskelle på tværs 
af regioner (kort 5.25). Hvor kun 10 % af de ad-
spurgte kvinder havde en positiv holdning til job-
mulighederne i deres område i NUTS 1-regionen i 
Italien, herunder Sicilien og Sardinien, havde tæt 
på 90 % af kvinderne en positiv holdning i Praha 
i Tjekkiet. Kløften mellem mænd og kvinder var 
størst i Região Autónoma da Madeira i Portugal 
(hhv. 5 % og 24 %), efterfulgt af Saarland (hhv. 
67 % og 44 %) samt Rheinland-Pfalz (hhv. 78 % 
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Kort 5.26 Kønsforskel med hensyn til erklæring om, at det er et godt tidspunkt at finde 
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Kort 5.28 Kønsforskel med hensyn til, hvor tryg man føler sig ved at færdes alene ude 
om astenen, 2019

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

40,1 – 50,0

50,1 – 60,0

60,1 – 70,0

70,1 – 80,0

> 80,0

ingen data

% af kvinder over 15 år

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

0 500 km

<= 40,0

Procentsatserne er baseret på alle respondenter, undtagen 
"ved ikke" og "ønsker ikke at besvare".
Spørgsmål: Føler du dig tryg ved at færdes alene ude om astenen 
i den by eller det område, hvor du bor?
Kilde: Gallup World Poll (WP113).

Kort 5.27 Kvinder, der føler sig trygge ved at færdes alene ude om astenen, 2019
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Kort 5.29 Indekset over resultater for kvinder og ulige behandling af kvinder, 2021
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Tekstboks 5.10 Regional Gender Equality Monitor: begrebsrammen

Regional Gender Equality Monitor består af to sam-
mensatte indekser: Female Achievement Index 
( FemAI) og Female Disadvantage Index (FemDI). 
Den første måler, hvor godt kvinder trives i forhold 
til de bedste regionale resultater, og varierer mellem 
0 (dårligste resultater) og 100 (bedste resultater). 
Den anden måler, i hvor høj grad kvinder er dårligere 
stillet end mænd, og varierer mellem 0 (fuld ligestil-
ling med mænd) og 100.

Indekserne beregnes for 235 NUTS 2-regioner og er 
baseret på 33 indikatorer fordelt på syv områder: 
arbejde og penge, viden, tid, magt, sundhed, tryg-
hed, sikkerhed og tillid samt livskvalitet.

Området arbejde og penge måler, i hvilket omfang 
der er adgang til beskæftigelse og gode arbejdsfor-
hold, og måler kønsuligheder i finansielle ressourcer. 
Området viden dækker uddannelsesresultater, del-
tagelse i uddannelse, kønsopdeling og tidligt skole-
frafald. Området tid dækker den tid, der bruges til 
sociale aktiviteter. Området magt omfatter omfan-
get af involvering i beslutningsprocesser.  Området 
sundhed omfatter helbredsstatus og adgang til 
sundhedstjenester. Området tryghed, sikkerhed og 
tillid dækker opfattelser af personlig tryghed i de 
områder, hvor mænd og kvinder bor, og omfanget 
af tillid til familie, sociale kredse og myndigheder. 
Og området livskvalitet dækker forskellige aspekter 
af dette samt jobtilfredshed.

Tabel 5.7 Regional Gender Equality Monitor 2021

1. Arbejde og penge 2. Viden 3. Tid 4. Magt

Fuldtids- og 
deltidsbeskæftigelse 

Personer med en 
videregående uddannelse 

Deltager regelmæssigt 
i fritidsaktiviteter 

Andel af ministre  
i nationale regeringer 

Arbejdsløshedsprocent Formel eller  ikke-
formel uddannelse

Donerede penge  
til velgørenhed

Andel af medlemmer  
af nationale parlamenter 

Ansatte med videregående 
uddannelse

Personer, der har  
forladt skolen tidligt*

Hjalp en fremmed, der 
havde brug for hjælp

Andel af medlemmer  
i regionale forsamlinger 

Månedlig medianindkomst Unge, der hverken er 
i beskæftigelse eller 
under uddannelse

Deltog som frivillig  
i en organisation

Andel af medlemmer  
i regionale regeringer 

Andel af medlemmer  
af lokal-/kommunalråd 

5. Sundhed 6. Tryghed, sikkerhed  
og tillid

7. Livskvalitet

Selvopfattet godt eller 
meget godt helbred

Tryghed om natten Føler sig veludhvilet

Helbredsproblem, 
der forhindrer, at der 
leves et normalt liv

Tillid til, at familie  
og venner hjælper 

Smiler eller ler meget

Forventet levealder 
i absolutte tal*

Kvinder behandles med 
respekt og værdighed

Oplever nydelse

Dødelighed ved ondartede 
neoplastiske sygdomme 
og hjerte-/karsygdomme*

Gav udtryk for din holdning 
til en myndighedsperson

Tilfredshed med tilværelsen

Ingen uopfyldte 
medicinske behov 

Muligheder for at 
få nye venner 

Ingen uopfyldte behov 
for tandlæge

Tilfreds med friheden

33 indikatorer i FemAI  
30 indikatorer i FemDI (manglende indikatorer i FemDI angivet med *) 
Maksimalt antal indikatorer efter område 6 i: sundhed og livskvalitet 
Minimumsantal indikatorer efter område 4: i arbejde og penge, viden, tid samt tryghed, sikkerhed og tillid
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og 55 %), begge i Tyskland. I modsætning hertil 
havde flere kvinder end mænd i Helsinki-Uusimaa i 
Finland, og Bremen i Tyskland, en positiv holdning 
til jobmuligheder. Flere kvinder end mænd havde 
også en positiv holdning i Litauen, selvom det ge-
nerelle tilfredshedsniveau her var lavt (hhv. 28 % 
for kvinder og 22 % for mænd) (kort 5.26).

Personer, der føler sig trygge og stoler på hinan-
den, synes også at være mere tilfredse med til-
værelsen. Personer, der har oplevet eller frygter 
kriminalitet, synes at engagere sig mindre i uden-
dørs aktiviteter og at berette om et højere angst-
niveau og et lavere trivselsniveau. Tryghed er et af 
de aspekter af tilværelsen, hvor det sted man bor, 
er afgørende. Det gælder især for kvinder. Ifølge en 
nylig undersøgelse gennemført i europæiske større 
byer følte omkring 80 % af de adspurgte mænd sig 

trygge ved at færdes alene om natten, mens det 
kun var gældende for 64 % af kvinderne. På tværs 
af EU-regioner følte under 40 % af de adspurgte 
kvinder sig trygge i Észak-Alföld i Ungarn (35 %), 
Nord-Est i Rumænien (38 %) og Kentriki Ellada i 
Grækenland (39 %). I den anden ende af skalaen 
følte over 80 % af de adspurgte kvinder sig tryg-
ge i Luxembourg (81 %), i hovedstadsregionen i 
Litauen (82 %), i en række regioner i det sydlige 
Østrig og Slovenien (ca. 83 %) samt i Noreste i 
Spanien (84 %) (kort 5.27). Forskellene mellem 
kvinder og mænd var særligt store (over 30 pro-
centpoint) i Wallonien i Belgien, Voreia Ellada i 
Grækenland, det centrale Italien og Dél-Dunántúl 
og Észak-Alföld i Ungarn (kort 5.28).

5.3 Når kvinder opnår mindre, har de 
også en tendens til at blive stillet ringere

Der er opstillet to sammensatte indekser, der skal 
måle, hvor godt kvinder klarer sig i forskellige regi-
oner, i forhold til de kvinder, der klarer sig bedst i EU 
og i forhold til mænd – Female Achievement Index 
(FemAI) for førstnævnte og Female Disadvantage 
Index (FemDI) for sidstnævnte (kort 5.29). 

Kvinder opnår de bedste resultater i de nordiske 
medlemsstater og de fleste østrigske regioner og 
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Figur 5.25 EU's regionale indeks over sociale fremskridt 2020, efter gruppe regioner

Kilde: Annoni og Bolsi (2020), beregninger fra GD REGIO.

Indikatorer stammer fra forskellige datakilder, 
men primært Eurostat (EU-LFS og EU-SILC), Gal-
lup World Poll og Det Europæiske Institut for Li-
gestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE).

For yderligere oplysninger henvises til Nor-
lén et al. (2021) og interaktive værktøjer på:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/informa-
tion/Maps/gender-equality-monitor.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor


Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

182

6. Måling af sociale fremskridt 
på regionalt niveau

EU's indeks over sociale fremskridt (EU-SPI) byg-
ger på tilgangen i det globale indeks over sociale 
fremskridt, som har til formål at måle "et sam-
funds evne til at opfylde sine borgeres grundlæg-
gende behov, tilvejebringe de byggesten, der gør 
det muligt for borgerne og samfundsgrupper at 
forbedre og fastholde deres livskvalitet, og skabe 
betingelserne for, at alle mennesker kan udnytte 
deres fulde potentiale". Økonomiske indikatorer er 
ikke medtaget i EU-SPI, således at der kan sam-
menlignes med indikatorer som BNP pr. indbygger. 

2020-udgaven angiver en score på 67 ud af 100 
for EU som helhed, med markante forskelle mel-
lem EU-regioner på forskellige økonomiske udvik-
lingstrin (kort 5.30). De nordiske regioner scorer 
relativt højt, mens regioner i det sydlige og øst-
lige EU synes at have lave scorer. Alle de øver-
ste ti regioner befinder sig i Sverige, Finland eller 
Danmark, og Övre Norrland i Sverige har ligesom i 
indekset i 2016 den højeste score,. De ti nederste 
regioner er for det meste beliggende i Bulgarien og 
Rumænien, men omfatter også to franske regioner 
i den yderste periferi, nemlig Guyane og Mayotte. 

Hvor de mere udviklede regioner har en gennem-
snitlig score på 73 og overgangsregioner en score 
på 70, er scoren for mindre udviklede regioner kun 
58 (figur 5.25).

Selvom EU som helhed scorer godt på de grund-
læggende komponenter (80 ud af 100), klarer EU 
sig mindre godt på parametre som velfærd (64) og 
endda endnu dårligere på dimensionen muligheder 
(58) (kort 5.31). De fleste regioner scorer godt på 
basale menneskelige behov, undtagen regioner i 
Rumænien og Bulgarien. Der er store forskelle for 
de øvrige to dimensioner, for hvilke der aftegner 
sig et klart geografisk mønster, hvor regioner i det 
sydlige og østlige EU scorer lavest, især for dimen-
sionen muligheder. 

opnår de dårligste resultater i regioner i det syd-
lige og østlige EU. De er mindst ringe stillet i de 
fleste regioner i de nordiske medlemsstater samt i 
Frankrig og Spanien – mindst i Auvergne i Frankrig, 
La Rioja og Galicia i Spanien samt i hovedstadsre-
gionen i Finland – og er mest ringe stillet i regioner 
i Grækenland og Rumænien.

5.4 Sammenligning af kvinders 
resultater og forskelsbehandling

Regioner, hvor kvinder opnår de dårligste resultater 
og er ringest stillet, er for de flestes vedkommende 
beliggende i det sydlige og østlige EU, hvorimod 
kvinder klarer sig bedst og er mindst ringe stillet i 
det nordvestlige EU. 

Resultater over gennemsnittet og forskelsbehand-
ling under gennemsnittet er den bedste kombination. 
Denne kombination er den mest almindelige i nord-
vestlige regioner og Spanien. Den næstbedste kom-
bination er både resultater og forskelsbehandling 
over gennemsnittet og viser, at selvom kvinder klarer 
sig godt i disse regioner, møder de større ulighed, 
idet mænd opnår mere. Det er tilfældet i Tjekkiet, 
Slovenien og visse nordvestlige regioner i EU. 

Den tredjebedste kombination er dårlige resulta-
ter og situationer, hvor kvinder møder lille ulighed, 
og betyder, at dårlige resultater i de pågældende 
regioner ikke skyldes, at kvinder er ringere stillet, 
men at både mænd og kvinder opnår mindre end 
gennemsnittet. Der findes kun 13 regioner, hvor 
dette er tilfældet: tre i hhv. Belgien og Bulgarien, 
to i Kroatien og Litauen,og en enkelt i hhv. Letland, 
Polen og Portugal. 

Den mindst positive kombination er dårlige resul-
tater og situationer, hvor kvinder møder meget 
stor ulighed, og betyder, at kvinder kun opnår be-
grænsede resultater, fordi de er ringe stillet i i for-
hold til mænd, samtidig med at mænd også klarer 
sig dårligt. De berørte regioner udgør 36 % af EU's 
befolkning og er for det meste mindre udviklede 
områder i det østlige og sydlige EU. 
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Tekstboks 5.11 EU-SPI: EU's regionale indeks over sociale fremskridt (SPI)

EU-SPI er en sammensat indikator, der blev offent-
liggjort første gang i 2016. 2020-udgaven er ba-
seret på 55 individuelle sociale og miljømæssige 
indikatorer. 

Indekset omfatter tre dimensioner af socialt frem-
skridt: basale menneskelige behov, fundamenter for 
velfærd og muligheder – som hver for sig er opdelt 
i fire komponenter. 

Indekset bygger på den antagelse, at disse tre di-
mensioner er nødvendige for at beskrive sociale 
fremskridt. Basale behov skal opfyldes for at opnå 
gode sociale udviklingsniveauer. Dimensionen "fun-
damenter" omfatter mere avancerede faktorer for 
sociale og miljømæssige fremskridt, og  dimensionen 

"muligheder" omfatter de "mest avancerede" ele-
menter af et sammenhængende og tolerant sam-
fund. Set i et politisk perspektiv involverer disse tre 
dimensioner forskellige niveauer af vanskeligheder. 
Det er f.eks. lettere at opfylde basale behov end det 
er at forbedre holdninger i samfundet.

Data kommer fra en række forskellige kilder, bl.a. 
Eurostat, Gallup World Poll, GD REGIO, Det Euro-
pæiske Miljøagentur og Det Europæiske Institut for 
 Ligestilling mellem Mænd og Kvinder. 

For yderligere oplysninger henvises til: Annoni og 
Bolsi (2020) og https://ec.europa.eu/regional_policy/
da/information/Maps/social_progress2020. 

Tabel 5.8 Den Europæiske Unions regionale indeks over sociale fremskridt 2020

Basale menneskelige behov Fundamenter for velfærd Muligheder

1. Ernæring og grundlæggende 
lægebehandling
Dødelighed inden 65
Spædbørnsdødelighed
Uopfyldte medicinske behov
Knaphed på mad

2. Vand og sanitære forhold
Tilfredshed med vandkvaliteten
Mangel på toilet i bolig
Uafhentet spildevand
Behandling af spildevand

3. Bolig
Byrde ved boligudgifter
Boligkvalitet på grund af fugt NY
Pladsmangel
Tilstrækkelig opvarmning

4. Personlig sikkerhed
Kriminalitet NY
Tryghed om natten
Penge stjålet NY
Overfaldet/røvet NY

5. Adgang til grundlæggende 
viden
Indskrivning til sekundæruddan-
nelsens andet trin 14-18
Gennemførelsesprocent  
på sekundæruddannelsens  
første trin
Skolefrafald

6. Adgang til information  
og kommunikation
Internet i hjemmet
Bredbånd i hjemmet
Kontakt med offentlige  
myndigheder på nettet
Internetadgang NY

7. Sundhed og velvære
Forventet levealder
Selvopfattet helbredsstatus
Kræftdødelighed
Hjertedødsfald
Fritidsaktiviteter NY 
Trafikdødsfald

8. Miljøkvalitet
Luftforurening NO2 NY
Luftforurening ozon
Luftforurening PM10

Luftforurening PM2,5

9. Personlige rettigheder
Tillid til national regering
Tillid til retssystemet
Tillid til politiet
Aktivt medborgerskab NY
Kvinders deltagelse i regionale forsamlinger NY
Kvaliteten af offentlige tjenesteydelser

10. Personlig frihed og valg
Frihed over valg i livet
Jobmuligheder NY
Ufrivillig deltids-/midlertidig beskæftigelse NY
Unge, der ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse NEET
Korruption i offentlige tjenester

11. Tolerance og inddragelse
De offentlige tjenesters upartiskhed
Tolerance over for indvandrere
Tolerance over for minoriteter
Tolerance over for homoseksuelle
Få nye venner NY
Frivilligt arbejde NY
Forskel i mænds og kvinders beskæftigelse

12. Adgang til videregående uddannelse  
og livslang læring
Gennemførelsesprocent for videregående  
uddannelser
Optagelse på videregående uddannelser
Livslang læring
Livslang uddannelse og læring for kvinder NY

55 indikatorer 
14 nye til denne udgave 

Kilde: Annoni og Bolsi, 2020.

Maksimalt antal indikatorer efter komponent: 7 i muligheder/tolerance og inddragelse 
Minimumsantal indikatorer efter komponent 3 i fundamenter for velfærd/adgang til 
grundlæggende viden

https://ec.europa.eu/regional_policy/da/information/Maps/social_progress2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/da/information/Maps/social_progress2020
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Kapitel 6 

Et Europa, der er tættere på borgerne 

 • Endnu er indbyggertallet i EU ikke begyndt at falde, men allerede i dag bor hver tredje indbygger 
i en region, der har oplevet en befolkningstilbagegang over de seneste ti år. 

 • Med færre kvinder i den fødedygtige alder og en fertilitetsrate, der har været under 
udskiftningskvotienten i fire årtier, viser fremskrivninger, at EU's befolkning vil skrumpe i de 
kommende årtier. Andelen af befolkningen, der bor i en region med faldende indbyggertal, 
forventes at nå 50 % i 2040. 

 • Den forventede levetid har været stigende og konvergerende i EU over de seneste ti år, men 
der er fortsat store forskelle. Den forventede levetid er særligt lav i landdistrikter i det østlige 
EU, mens den i landdistrikter i de nordvestlige medlemsstater er stort set den samme eller 
højere end i byområder. 

 • Takket være en høj og stigende forventet levetid og i takt med, at babyboom-generationen er 
blevet ældre, forventes befolkningen i alderen 65 og derover at stige i stort set alle regioner, 
mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder, teenagere og børn omvendt forventes at 
falde. Der forventes mere end en fordobling af EU-gennemsnittet i mange sydlige og østlige 
regioner. 

 • Folk i landdistrikter i EU er i gennemsnit lige så tilfredse med tilværelsen som folk i byerne. 
Flere byboere i østlige medlemsstater er tilfredse med tilværelsen end beboere i landdistrikter, 
hvor det omvendte er tilfældet i nordvestlige medlemsstater.

 • Husstandsindkomsterne er i gennemsnit højere i større byer end i landdistrikter i stort set 
alle medlemsstater. Men i det nordvestlige EU var flere husstande i landdistrikter tilfredse 
med deres økonomiske situation end husstande i byer. Det kan skyldes de høje og stigende 
boligomkostninger i byområder sammenlignet med omkostningerne i landdistrikter.

 • Landbefolkningen skal rejse længere end bybefolkning for at komme frem til mange offentlige 
og private tjenester. Selvom nogle af disse tjenester er beliggende inden for gå- eller 
cykelafstand, er indbyggere i landdistrikter mere tilbøjelige til at tage bilen eller bussen for at 
komme frem til de fleste tjenester. 

 • Regionale centre tilbyder flere tjenester til folk, der bor i det omgivende område end andre 
bosættelser af samme størrelse. Landsbyer og mindre byer, der er den største bosættelse 
inden for 45 minutters kørsel, forventes at have forretninger, grundskoler og gymnasier, 
banker, læger, apoteker, hospitaler og et universitet, hvilket betyder, at de kan fungere som et 
økonomisk og socialt forankringspunkt for den bredere region.

 • Sammenlignet med befolkningen i byerne forekommer indbyggere i landdistrikter at være 
mindre tilbøjelige til at stole på EU, at sige, at deres stemme tæller i EU, eller føle tilknytning 
til EU. Denne kløft mellem by og land kan bidrage til en politisk polarisering. Indbyggere i 
landdistrikter har større tilbøjelighed til at stole på den regionale og lokale regering, hvilket 
viser betydningen af at involvere sidstnævnte i regionale og lokale udviklingsstrategier. 
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Kapitel 6

Et Europa, der er tættere på borgerne

De højere indvandringstal siden 2000 har ført til en 
stigning i befolkningen født uden for EU. I 2020 nå-
ede andelen af befolkningen født uden for EU 8 %, 
en stigning i forhold til 6 % i 2011. Den samlede 
udenlandsk fødte befolkning, herunder dem, der er 
født i andre EU-medlemsstater, nåede 12 % i 2020 
sammenholdt med 10 % i 2011 og 8 % i 2001. 

Stigningen i den udenlandsk fødte befolkning var 
primært koncentreret i de sydlige og nordvestli-
ge medlemsstater, hvor den steg hhv. fra 5 % af 
totalen til 12 % og fra 11 % til 16 % (figur 6.2). 
Dette bringer det nordvestlige EU en lille smule 
foran USA, som i 2019 havde en udenlandsk født 
befolkningsandel på 14 %1. I det østlige EU er an-
delen af den udenlandsk fødte befolkning meget 
mindre (4 % sammenlignet med 12 % i EU som 
helhed). Den har heller ikke ændret sig væsentligt 
i de seneste to årtier. 

1 At flytte inden for EU er betydeligt nemmere end at flytte til USA 
fra udlandet, men vanskeligere end at flytte inden for USA. Som 
følge heraf er hverken andelen af udenlandsk fødte eller andelen 
af personer født uden for EU præcist den samme ækvivalent i 
forhold til udenlandsk fødte i USA. Andelen af personer født uden 
for EU i det nordvestlige EU er 10 %, hvilket er lavere end andelen 
af udenlandsk fødte i USA. 

1. Demografiske forandringer

Igennem 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne var 
naturlig vækst den primære kilde til befolknings-
vækst i EU. Hvert år blev der født flere babyer, end 
der var mennesker, der døde. I gennemsnit tilførte 
den naturlige befolkningsvækst yderligere to mil-
lioner mennesker om året til EU's befolkning over 
perioden. Men den naturlige befolkningsvækst er 
faldet støt over de seneste tre årtier (figur 6.1). 
I denne periode spillede migration en relativt lille 
rolle og bidrog kun med 150 000 personer om året 
til den samlede befolkning, og i nogle år flyttede 
flere mennesker ud af EU, end der tilflyttede. 

Siden 1992 har migration bidraget mere end 
den naturlige ændring til befolkningsvæksten i 
EU. I 1990'erne og 2000'erne var den naturlige 
vækst lav og tilførte kun 250 000 mennesker om 
året sammenlignet med 800 000 fra migration. 
I 2010'erne blev den naturlige vækst negativ, hvil-
ket førte til en naturlig reduktion i befolkningen på 
150 000 om året, hvorimod migration tilførte én 
million om året. 
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Figur 6.1 Samlet befolkningsændring, naturlig ændring og nettomigration i EU, 1961-2019 
(treårigt rullende gennemsnit)

Kilde: Eurostat [demo_gind].
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1.1 I 2010'erne oversteg antallet 
af dødsfald antallet af fødsler

I 2010'erne voksede EU's befolkning med 1,9 pr. 
1 000 indbyggere om året (tabel 6.1). Dette var 
en betydeligt lavere vækst i 2000'erne, hvor tal-
let var 2,9 pr. 1 000. I 2010'erne var den natur-
lige ændring negativ (-0,3 pr. 1 000), men dette 
blev opvejet af en nettoindvandring (på 2,2 pr. 
1 000). I denne periode var den højeste befolk-
ningsvækst i det nordvestlige EU (4 pr. 1 000 
indbyggere om året) gennem en kombination af 
en positiv naturlig ændring og nettoindvandring 
(kort 6.1). Befolkningsvæksten i det sydlige EU var 
lavere som følge af en større naturlig reduktion og 
en tilsvarende nettomigration. Befolkningen i det 
østlige EU faldt (med 2 pr. 1 000) på grund af en 
nettoafvandring og et betydeligt naturligt fald. 

I alle tre geografiske regioner følger naturlig æn-
dring og nettomigration samme mønster. De er 
højest i byområder og lavest (og ofte negative) i 
landdistrikter (tabel 6.2). Det medfører væsentli-
ge forskelle i demografiske tendenser med relativt 
høj befolkningsvækst i byområder i det nordvest-
lige EU (7 pr. 1 000 indbyggere) og et betydeligt 
fald i landdistrikter i det østlige og sydlige EU 
(4 pr. 1 000 indbyggere). Den naturlige ændring 
er negativ eller tæt på nul i byområder, interme-
diære regioner og landdistrikter i tre geografiske 

regioner i EU med kun én undtagelse: nordvest-
lige landdistrikter. Dette understreger vigtigheden 
af migration for den samlede befolkningsændring. 
Nettomigration er positiv for alle tre typer region 
på EU-niveau, men meget mere for byområder 
end landdistrikter (3,3 pr. 1 000 i forhold til 0,4). 
Nettoindvandringen modsvarede en negativ na-
turlig ændring i nordvestlige landdistrikter, sydli-
ge intermediære regioner og østlige landdistrikter. 
Kun østlige intermediære regioner og landdistrik-
ter havde nettoafvandring, hvilket bidrog yderlige-
re til den naturlige reduktion i befolkningen. 

En nærmere undersøgelse af ændringerne efter 
hovedstadsregion viser, at den hurtigste samlede 
befolkningstilvækst skete i hovedstadsregionerne, 
hvorimod den voksede langsommere eller faldt i 
regioner uden for storbyområder. I det  nordvestlige 
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Figur 6.2 Udenlandsk født befolkning i EU, 2001-2020

Kilde: Eurostat 2001 [cens_01nscbirth], 2011 [cens_11cob_n], 2020 [migr_pop3ctb].

Kilde: Eurostat [demo_r_gind], GD REGIO-beregninger.

Gennemsnitlig årlig 
ændring pr. 1 000 
indbyggere 

Naturlig 
befolknings-

ændring 

Netto-
migration

Samlet 
befolknings-

ændring

Nordvestlige EU
Sydlige EU
Østlige EU

-0,3 2,2 1,9

0,8 3,6 4,4

-1,1 2,1 1,0

-1,6 -0,4 -2,1

EU-27

Tabel 6.1 Naturlig befolkningsændring, 
nettomigration og samlet befolkningsændring, 
2010-2019
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Kort 6.1 Samlet befolkningsvækst, naturlig vækst og nettomigration, 2010-2019
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EU oplevede alle tre typer region befolknings-
vækst. I det sydlige EU var det kun storbyregio-
nerne, der voksede, mens det i det østlige EU kun 
var hovedstadsregionerne, der voksede. Den store 
befolkningstilvækst i hovedstadsregionerne for-
ventes at lægge pres på boligmarkedet og med-
føre større efterspørgsel efter offentlige og private 
tjenesteydelser. 

1.2 Flere og flere regioner 
vil blive nødt til at tilpasse 
sig et faldende befolkningstal 

Befolkningsreduktionerne i det østlige EU betyder, 
at 2 ud af 3 personer her boede i en region, der 
har oplevet befolkningsnedgang i det seneste årti. 
Dette var tilfældet for blot hver femte person i det 
nordvestlige EU, og for hver tredje i det sydlige EU 
(figur 6.3). Fremskrivninger indikerer, at andelen af 
personer i EU, der bor i en region med faldende 
befolkningstal, vil stige fra 34 % i 2020 til 45 % i 
2030 og til 51 % i 2040. Dette vil påvirke alle tre 
geografiske regioner, hvor andelen af befolkningen, 
der bor i en region med befolkningsnedgang, vil 

stige med omkring 18 procentpoint mellem 2020 
og 2040, hvor byområder, intermediære regioner 
og landdistrikter vil blive berørt i lige stort omfang. 

Med det tempo, ændringerne udviser, må den 
andel af befolkningen, der bor i hurtigt voksen-
de regioner, formodes at falde over tid (fra 18 % 
af totalen i EU i 2020 til 2 % i 2040), mens den 
andel, der bor i hurtigt faldende (eller affolkede) 
regioner forventes at forblive stabil (på ca. 5 %). 
Et hurtigt faldende befolkningstal berører primært 
mennesker, der bor i østlige regioner (14 % i 2020 
og 30 % i 2030). Sydlige regioner har en mindre 
andel af personer, der bor i en region med hurtig 
tilbagegang (4 % og forventes at forblive stabil), 
mens der stort set ikke findes regioner med hurtig 
tilbagegang i det nordvestlige EU. 

Der er større sandsynlighed for, at hurtige fald 
i indbyggertallet forekommer i landdistrikter end 
i byområder (hhv. 11 % og 1 %), og denne forskel 
forventes at fortsætte fremadrettet (hhv. 14 % og 
3 % i 2030). 

By Hovedstad-storby

Mellemstor Anden storby

Landdistrikt Ikke storby

By Hovedstad-storby

Mellemstor Anden storby

Landdistrikt Ikke storby

By Hovedstad-storby

Mellemstor Anden storby

Landdistrikt Ikke storby

By Hovedstad-storby

Mellemstor Anden storby

Landdistrikt Ikke storby

Kilde: Eurostat [demo_r_gind], GD REGIO-beregninger.

Gennemsnitlig 
årlig ændring 
pr. 1 000 
indbyggere

Naturlig 
befolk-

ningsændring

Netto-
migration

Samlet 
befolk-

ningsændring

Gennemsnitlig 
årlig ændring 
pr. 1 000 
indbyggere

Naturlig 
befolk-

ningsændring

Netto-
migration

Samlet 
befolk-

ningsændring

Nordvestlige EU Nordvestlige EU

Sydlige EU Sydlige EU

Østlige EU Østlige EU

2,5 4,1 6,6 5,1 3,3 8,4

0,1 3,8 3,9 0,5 4,5 5,0

-1,3 2,5 1,2 -0,8 2,7 1,8

0,0 2,5 2,6 1,0 2,7 3,7

-1,7 1,9 0,2 -0,5 2,5 2,0

-4,7 1,0 -3,7 -2,5 1,5 -1,0

-0,5 2,7 2,2 -0,3 4,7 4,5

-1,9 -0,4 -2,3 -1,0 0,2 -0,7

-1,9 -2,3 -4,2 -2,4 -2,3 -4,7

1,2 3,3 4,5 2,7 3,5 6,2

-0,9 2,1 1,2 0,0 3,2 3,2

-2,0 0,4 -1,6 -1,8 0,8 -1,0

72-UE72-UE

Tabel 6.2 Naturlig befolkningsændring, nettomigration og samlet befolkningsændring fordelt  
på   by- og landdistrikter og storbyregioner, 2010-2019
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Den forventede levetid ved fødslen i EU er en af de 
højeste i verden med 81,3 år i 2019 (figur 6.4). Uden 
for Europa har kun otte lande en højere forventet 
levetid ved fødslen2. Personer, der bor i Spanien og 
Italien, har den højeste forventede levetid ved føds-
len i EU (hhv. 84,0 og 83,6 år), mens den laveste er 
i Rumænien og Bulgarien (hhv. 75,6 og 75,1). 

Den forventede levetid ved fødslen steg i alle med-
lemsstater mellem 2002 og 20193. På EU-niveau 
steg den fra 77,6 i 2002 til 81,3 i 2019. I denne 
periode konvergerede den forventede levetid også 
på nationalt og regionalt niveau, fordi stigningen i 
levetiden var hurtigere i de medlemsstater, der har 
den laveste forventede levetid. 

Den forventede levetid ved fødslen er under 
76 år i mange dele af Bulgarien og Rumænien 
og de østlige regioner af Ungarn samt i Letland 
(kort 6.2). I en række regioner, primært beliggen-
de i Frankrig, Italien og Spanien, men også i det 

2 De Forenede Nationer (2019). 

3 Den faldt i 2020 som følge af covid-19-pandemien. Se kapitel 1 
for en mere detaljeret analyse. 

1.3 Den forventede levetid 
er høj og konvergerende

Den naturlige befolkningsændring beregnes ved at 
fratrække dødstallet fra fødselstallet. Antallet af 
fødsler afhænger af befolkningens fertilitetsrate 
og aldersstruktur. Med en højere fertilitetsrate føl-
ger flere fødsler, og det samme gør en højere an-
del af kvinder i den fødedygtige alder. Antallet af 
dødsfald afhænger både af den forventede levetid 
og af aldersstrukturen. En højere forventet leve-
tid betyder færre dødsfald, og det samme gælder, 
hvis andelen af ældre er lavere. Fødselstallene og 
den forventede levetid er almindeligt kendt, mens 
virkningen af aldersstrukturen omvendt er min-
dre fremtrædende. Dette er imidlertid væsentligt 
og vanskeligt at lave om på. Dette kaldes "befolk-
ningsmomentum" for at understrege denne pointe. 

EU har tre centrale demografiske karakteristika: 
1) en høj forventet levetid, 2) en stabil og relativt 
lav samlet fødselsrate og 3) følgelig en gammel og 
aldrende befolkning. 

Figur 6.3 Befolkning efter type demografisk ændring, opdelt efter geografisk EU-region og efter typologien 
mellem by og land, 2010-2040
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Hurtig vækst defineres som mindst 7,5 pr. 1 000 indbyggere om året. Hurtigt fald er -7,5 pr. 1 000 indbyggere om året.
Kilde: Eurostat [demo_r_pjangrp3] for årene 2010-2019 og [proj_19rp3] for årene 2020-2029 og 2030-2039. Befolkningsandel refererer til 
befolkningen i slutningen af perioden (dvs. hhv. 1.1.2020, 1.1.2030 og 1.1.2040). For nogle regioner blev der anvendt en noget kortere periode, 
end der blev brugt for perioden 2010-2019.
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 sydlige Sverige, er den forventede levetid over 83. 
Spædbørnsdødeligheden har betydelig virkning på 
den forventede levetid. Spædbørnsdødeligheden 
generelt lav i EU. I 2019 døde i gennemsnit 
3,4 børn pr. 1 000 levendefødte før det fyldte 
første år. Spædbørnsdødeligheden var imidlertid 
over 6 pr. 1 000 i 18 NUTS 2-regioner, primært 
i Rumænien, Bulgarien, alle de franske oversøi-
ske regioner og de to spanske regioner Ceuta og 
Melilla i Nordafrika (kort 6.3).

I gennemsnit er den forventede levetid fire år la-
vere i mindre udviklede regioner (78,3) end i mere 
udviklede (82,7). Forskellen har imidlertid været 
faldende med større stigninger i mindre udviklede 
regioner end i mere udviklede (tabel 6.3).
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Figur 6.5 Samlet forventet levetid ved fødslen efter regional typologi for byer og landdistrikter, 
2019

År

Lande indplaceret efter forventet levetid i byområder (eller intermediær region i medlemsstater, som ikke har et byområde).
Kilde: Eurostat [demo_r_gind], GD REGIO-beregninger.
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Den gennemsnitlige forventede levetid er to år 
højere i byområder end i landdistrikter (figur 6.5)4. 
Denne forskel skyldes primært medlemsstater 
med en relativt lav forventet levetid, hvor forskel-
len mellem byområder og landdistrikter synes at 
være større. I en række medlemsstater med en 
høj forventet levetid er den forventede levetid 
faktisk højere i landdistrikter end i byområder. 
Det er tilfældet i Spanien, Østrig, Grækenland og 
Nederlandene. 

1.4 Fertiliteten er lav og stabil

For at fastholde en stabil befolkning kræves det, 
at EU har en samlet fertilitetsrate på 2.1, så-
fremt der ikke finder migration sted. Sidste gang, 
den samlede fertilitetsrate i EU var så høj, var i 
1975. Siden 1990 har denne rate svinget omkring 

4 Disse nye tal for den forventede levetid ved fødslen for 
NUTS 3-regioner afviger en smule fra de nationale tal og tallene 
for NUTS 2-regioner og bør ikke sammenlignes med sidstnævnte. 
For yderligere oplysninger henvises til: Eurostat (2020). 

1,5 ( figur 6.6). Følgen var, at den naturlige befolk-
ningsændring i EU blev negativ i 2010. Uden en 
nettoindvandring ville den naturlige ændring end-
da være blevet negativ endnu tidligere. 

Fertilitetsraterne afviger mellem og i medlems-
staterne. De er på EU-niveau en smule højere i 
landdistrikter end i byområder (hhv. 1,6 og 1,5). 
Da andelen af kvinder i den fødedygtige alder i 
landdistrikter er lavere end i byområder, har land-
distrikter en lavere fødselsrate til trods for, at de 
har en smule højere fertilitetsrate (figur 6.7). 
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Figur 6.6 Samlet fertilitetsrate, EU-27, 
1960-2019

Tabel 6.3 Forventet levetid ved fødslen (år) 
efter type region, 2009-2019

2009 2019 2009- 
2019

Mindre udviklede 76,4 78,3 1,9
Overgang 80,3 82,0 1,7
Mere udviklede 81,1 82,7 1,6
EU-27 79,7 81,4 1,7

Kilde: Eurostat [demo_r_gind], beregninger fra GD REGIO.
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Forskellen mellem byområder og landdistrikter er 
størst i Bulgarien, Ungarn, Litauen og Rumænien. 
I blot fire medlemsstater er fertilitetsraten i by-
områder højere end i landdistrikterne (Belgien, 
Portugal, Slovakiet og Spanien). 

1.5 En aldrende babyboom-generation

Da den første befolkningspyramide blev offentlig-
gjort i 1874, betød de høje fødsels- og dødstal, at 
det rent faktisk lignede en pyramide: bred forne-
den og smal foroven. Højere forventede levetider 
og lave fertilitetsrater i EU har ført til en radikalt 
forandret aldersstruktur. I dag ligner EU's, "befolk-
ningspyramide"’ mere en elpære, smallere i bun-
den og bredere i midten, før den snævrer ind igen i 
toppen (figur 6.8). Den brede midtersektion skyldes 
det store antal fødsler tidligere, der ofte omtales 
som et babyboom. 

EU's befolkning i alderen 0-29 er 44 millioner ( eller 
24 %) mindre end befolkningen i alderen  30-59. 
Denne generationskløft svarer til 10 % af EU's, 
samlede befolkning og er betydeligt større end 
det nuværende antal mennesker født uden for EU 
(hhv. 44 millioner og 36 millioner5). Det forventes, 

5 Befolkning født uden for EU-28, og som boede i EU-27 i 2020.

at migration i fremtiden vil fylde en del af dette 
hul, men det forekommer usandsynligt, at hullet vil 
blive udfyldt helt. EU's befolkning vil derfor begyn-
de at falde i de kommende år og årtier. F.eks. in-
deholder Eurostats seneste befolkningsprognoser 
ét basisscenarie og fem sensitivitetstest, som alle 
viser en befolkningsnedgang i EU. Basisscenariet 
indikerer, at den del af befolkningen, der er 65 år 
eller derover, vil vokse hurtigt med 18 % i 2030, 
mens den yngre befolkning vil falde med 5 %. 

Aldersstrukturen har ligeledes en indvirkning på 
fødselstallet. Efterhånden som den yngre genera-
tion bliver ældre, vil antallet af kvinder i den føde-
dygtige alder falde, hvilket vil føre til færre fødsler. 
Hvis den ældre generation er væsentligt større end 
den yngre generation, som det er tilfældet i EU, vil 
antallet af kvinder i den fødedygtige alder falde 
over tid. Befolkningen i alderen 0-29 er mindre end 
befolkningen i alderen 30-59 i stort set alle regio-
ner i EU (kort 6.4). I regioner i det nordlige Spanien 
og østlige Tyskland er befolkningen i alderen 0-29 
mindst 40 % mindre end befolkningen i alderen 
30-59. Dette tyder på, at den naturlige befolk-
ningsændring i stigende grad vil være negativ i dis-
se regioner, og andelen af befolkningen over 65 vil 
stige hurtigt sammenlignet med andre EU-regioner. 

Flere af de irske, fran-
ske (inklusive de franske 
regioner i den yderste 
periferi) og nordiske re-
gioner har en befolkning 
i alderen 0-29, der er 
under 10 % mindre end 
befolkningen i alderen 
30-59, hvilket betyder, 
at de må forventes at 
opleve en langsomme-
re befolkningsnedgang 
end i regioner med større 
generationsforskelle. 

Enkelte EU-regioner afvi-
ger på ét grundlæggende 
punkt fra EU som helhed. 
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Aldersstrukturen i den samlede EU-befolkning kan 
kun ændres gennem migration fra og til resten af 
verden, mens aldersstrukturen i en EU-region også 
påvirkes af bevægelser fra og til andre regioner 
i EU. Sandsynligheden for disse bevægelser, og 
i hvilken retning de går, afhænger af folks alder. 
Personer i alderen 20-39 har større sandsynlig-
hed for at flytte til et byområde og til at forlade 
et landdistrikt. Personer i alderen 40-64 og 65 el-
ler derover synes at forlade byområder og flytte 
til intermediære regioner eller landdistrikter. Det 
betyder, at byområder kan vokse med mindre, end 
hvad den aktuelle aldersstruktur tilsiger, idet ældre 
flytter ud, og landdistrikter med mindre, i takt med 
at ældre flytter til. 

1.6 Ældrebefolkningen forventes 
at vokse, den yngre befolkning 
at blive reduceret

Befolkningsvæksten i EU fortsætter med at falde, 
og det er forventningen, at befolkningen begyn-
der at skrumpe. Men omvendt er der visse alders-
grupper, der fortsat vil vokse (kort 6.5). F.eks. vil 
stort set alle regioner i EU opleve en stigning i 
befolkningen over 65 år. Kun i nogle få regioner 
i Bulgarien, Grækenland, Portugal og Rumænien 
forventes denne aldersgruppe at falde. Omvendt 
forventes denne aldersgruppe at stige med mere 
end 25 % over de næste ti år i mange regioner 
i Østrig, Irland, Nederlandene, Polen, Spanien og 
Slovakiet. Dette vil sandsynligvis føre til en stig-
ning i efterspørgslen efter sundhedsydelser i disse 

Tekstboks 6.1 En nylig OECD-rapport pegede på, at demografiske ændringer 
kan gøre territoriale forskelle i adgangen til tjenester endnu større1

1 OECD (2021b).

Faldet i befolkningstallet berører direkte udbuddet 
af offentlige tjenesteydelser, idet antallet af poten-
tielle brugere derved reduceres med det resultat, at 
visse faciliteter kan blive tvunget til at lukke, hvilket 
øger afstanden til tjenesteydelser for de resterende 
brugere. Skolenetværk i mange EU-medlemsstater 
står over for et konstant pres for at tilpasse sig et 
faldende elevtal i landdistrikter. Mindre klasser og 
færre elever pr. lærer i landsbyskoler betyder højere 
omkostninger. Ifølge rapporten skønnes det, at for-
skellen i årlige omkostninger pr. elev mellem byer og 
spredt befolkede landdistrikter i Europa er omkring 
hhv. 650 EUR og 681 EUR pr. elev i grundskolen og 
gymnasiet. 

For at forblive effektive og give lige muligheder skal 
skolenetværk finde stordriftsfordele, hvor de kan, 
samtidig med at der sikres adgang til uddannelse 
af høj kvalitet for alle børn. Konsolidering af skoler, 
skoleklynger og -netværk kan forbedre uddannel-
seskvalitet, samtidig med at der spares ressourcer. 
Rapporten skønner, at børn i tyndt befolkede landdi-
strikter skal rejse i gennemsnit 4–5 gange så langt 
som børn i større byer. Det betyder, at nogle sko-
ler kan fortsætte med nedsat aktivitet for at sikre 

tilstrækkelig adgang, navnlig for børn, der ikke kan 
rejse langt på egen hånd. 

Levering af sundhedsydelser uden for større byer 
kræver en vanskelig balancegang mellem tilgænge-
lighed og omkostningseffektivitet. Lande kan have 
tjenesteydelser, der ligger tæt, eller er omkostnings-
effektive, men intet land kan tilbyde både korte af-
stande og lave omkostninger for disse tjenester. 

Tilpasning til demografiske ændringer kræver, at 
leveringen af visse tjenesteydelser koncentreres. 
Det gælder f.eks. jordemødre og obstetrik, som vil 
opleve en reduceret efterspørgsel, og en udvidelse 
og spredning af leveringen af tjenester, der vedrører 
aldring, såsom kardiologi, især i landbrugsdistrikter. 
I 2035 forventes antallet af kardiologitjenester pr. 
bruger i EU at blive forøget med i gennemsnit 20 % 
med de største forventede stigninger i Slovenien 
(88 %), Irland (71 %) og Danmark (64 %). Omvendt 
forventes antallet af steder med jordemoderhjælp 
og obstetrik at falde med 4 % med de største fald i 
Letland (67 %), Slovakiet (56 %) og Litauen (44 %). 
Investeringerne vil skulle holde trit med disse æn-
drede krav for at undgå over- og underlevering af 
tjenesteydelser, samtidig med at der sikres tilstræk-
kelig nærhed til sundhedsydelser. 
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Tabel 6.4 Demografiske ændringer i regionerne i den yderste periferi, 2010-2030

Mayotte ændring i 2014-2019 og Guadeloupe i 2013-2019

Kilde: Eurostat demo_r_gind3 and proj_19rp3.
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Tekstboks 6.2 Demografisk udvikling i regionerne i EU's yderste periferi 

1 De ni regioner i den yderste periferi (Saint-Martin er en del af NUTS 2-regionen Guadeloupe) styres af traktaternes bestemmelser 
og er en integreret del af EU.

EU omfatter ni regioner i den yderste periferi (ind-
delt i otte NUTS 2-regioner) med en samlet befolk-
ning på omkring 5 millioner mennesker1. De er geo-
grafisk fjernt beliggende fra kontinentet og befinder 
sig i Caribien, Makaronesien og Det Indiske Ocean. 
Disse regioner kan grupperes alt efter de vigtigste 
demografiske tendenser. 

1. Regioner i den yderste periferi 
med et fald i befolkningstallet 

Portuguese Açores og Madeira samt fransk Guade-
loupe og Martinique oplevede alle et fald i befolk-
ningstallet over de seneste ti år (tabel 6.4). Faldene 
var betydelige i de to franske regioner, idet en me-
get høj nettoafvandring opvejede en positiv natur-
lig ændring. I de portugisiske regioner var faldene 
mere moderate på grund af nettoafvandring og 
lav negativ naturlig ændring. Der forventes et fort-
sat fald i befolkningstallet mellem 2020 og 2030. 
 Befolkningens aldersstruktur i disse regioner svarer 
til EU's, hvor den eneste væsentlige forskel er er en 
mindre ældrebefolkning i de portugisiske regioner. 
Fremskrivninger viser, at faldet blandt den unge be-
folkning (i alderen 0-19) vil være meget hurtigere. 
Faldet i den erhvervsaktive befolkning (i alderen 
20-65) vil også være hurtigere, mens ældrebefolk-
ningen (i alderen over 65) vil vokse hurtigere. 

2. Regioner i den yderste periferi med et 
stigende befolkningstal og nettoafvandring 

Guyanes befolkning steg hurtigt mellem 2010 og 
2020 på grund af en meget høj naturlig ændring og 
en kun begrænset nettoafvandring. La Réunions be-
folkning voksede langsommere som følge af en høj 
naturlig ændring, men blev afbødet af en væsentlig 
nettoafvandring. Fremskrivninger peger på, at dens 
befolkning forventes at fortsætte med at stige, men 
i et lidt lavere tempo. Begge regioner har en meget 
højere andel af unge end i EU som helhed og en 
meget mindre andel af ældre. Den unge, erhvervs-
aktive befolkning skønnes at falde i La Réunion og 
fortsætte med at stige i Guyane. Ældrebefolkningen 
skønnes at blive mere end fordoblet i Guyane og sti-
ge med 50 % i La Réunion. 

3. Region med et stigende befolkningstal 
og nettoindvandring 

Befolkningen i Canarias steg over det seneste årti 
primært som følge af nettoindvandring, mens be-
folkningen i Mayotte steg hurtigst som følge af den 
høje naturlige befolkningsændring. Aldersstrukturen 
for befolkningen i Canarias svarer til strukturen i 
hele EU. Omvendt er aldersstrukturen for Mayotte 
radikalt anderledes, hvor mere end halvdelen af 
befolkningen var i aldersgruppen mellem 0-19, og 
kun 3 % var 65 år og derover. Ifølge prognoserne vil 
Canarias opleve et fald i sin unge befolkning, men 
dens erhvervsaktive ældrebefolkning forventes at 
fortsætte med at stige. I Mayotte skønnes alle al-
dersgrupper at vokse, mens dens lille ældrebefolk-
ning forventes at stige hurtigst, med en fordobling 
mellem 2020 og 2030. 

arbejdskraftmangel. Det kan tvinge virksomheder 
til at vælge mellem at investere mere i arbejds-
kraftbesparende og arbejdskraftforøgende tekno-
logier eller risikere at gå glip af en potentiel vækst. 

Aldersgruppen mellem 0-19 forventes at opleve 
et lidt større fald i EU (på 5 %), og mange sydli-
ge og østlige regioner kommer til at stå over for 
nedgange på over 10 %. Omvendt vil antallet af 
unge sandsynligvis vokse i Cypern, Malta og flere 

 regioner, som vil skulle tilpasse deres infrastruktur 
og tjenesteydelser for at gøre dem mere tilgæn-
gelige for mennesker med begrænset førlighed, og 
øge kapaciteten i sundhedsydelserne. 

Den erhvervsaktive befolkning (defineret som be-
folkningen i alderen 20-64) forventes at skrumpe 
med 4 % over de kommende ti år. Dette forventes 
at påvirke de fleste regioner, hvoraf nogle vil kom-
me til at opleve fald på over 10 %. Det kan føre til 



Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

202

regioner i Tyskland og Sverige. Store nedgange i 
antallet af unge forventes at føre til et stigende 
antal skolelukninger, hvilket igen kan føre til læn-
gere afstande til den nærmeste skole, navnlig i 
landdistrikter, hvor afstandene i forvejen allerede 
er relativt lange.

2. Der er lige stor tilfredshed med 
tilværelsen i større og mindre byer 
og forstæder og i landdistrikter

Generelt er tilfredsheden med tilværelsen i EU 
identisk i større og mindre byer og forstæder og 
i landdistrikter. På en skala fra 0 til 10 var den 
gennemsnitlige score 7,3 i 2018 i hvert af disse 
områder. I de otte medlemsstater med en national 
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Figur 6.9 Samlet forventet levetid efter urbaniseringsgrad, 2018

MT: ingen data for landdistrikter.
Kilde: Eurostat [ilc_pw02].
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Figur 6.10 Gennemsnitlig bedømmelse af jobtilfredshed efter urbaniseringsgrad, 2018
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MT: ingen data for landdistrikter.
Kilde: Eurostat [ilc_pw02].
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score på 7,5 eller derover var folk i landdistrikter 
lige så tilfredse som eller mere tilfredse end folk 
i større byer. I modsætning hertil var folk i land-
distrikter mindre tilfredse end folk i byer i fem af 
de seks medlemsstater med de laveste nationale 
scorer. Det tyder på, at landdistrikter i medlems-
stater med stor tilfredshed med tilværelsen synes 
at klare sig bedre end byer, mens landdistrikter i 
medlemsstater med en lav tilfredshed med tilvæ-
relsen synes at klare sig dårligere (figur 6.9). 

Der er også et geografisk mønster. I alle de nord-
vestlige medlemsstater var folk mere tilfredse 
med deres tilværelse end dem, der bor i byer. I 
alle østlige medlemsstater var folk i byerne mere 
tilfredse end dem i landdistrikter med undtagel-
se af Polen, hvor de var lige tilfredse. I de sydlige 
medlemsstater var situationen blandet med lavere 
tilfredshed i landdistrikter i Spanien og Portugal, 
men højere tilfredshed i Grækenland og Italien. 
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Figur 6.11 Gennemsnitlig bedømmelse af tilfredshed med personlige relationer efter 
urbaniseringsgrad, 2018
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MT: Ingen data for landdistrikter.
Kilde: Eurostat [ilc_pw02].
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Jobtilfredsheden (figur 6.10) og tilfredsheden med 
personlige relationer (figur 6.11) er identiske på 
EU-niveau i større og mindre byer og forstæder 
og landdistrikter. Og der er kun mindre forskelle 
med hensyn til folks tilfredshed med deres økono-
miske situation (figur 6.12), hvor mindre byer og 
forstæder scorer højest (6.6) efterfulgt af større 
byer (6.5) og landdistrikter (6.4). 

For alle tre indikatorer fremkommer samme ge-
ografiske mønster. Folk i landdistrikter i det nord-
vestlige EU er mere tilfredse end dem, der bor 
i byer, dem i landdistrikter i det østlige EU er 
(med meget få undtagelser) mindre tilfredse, og 
situationen i de sydlige medlemsstater er blandet. 

2.1 Indkomsten er højere i større 
byer, men det samme gælder 
for ejendomspriserne 

Indkomsten varierer væsentligt mellem med-
lemsstater og efter urbaniseringsgrad. Den lave-
ste indkomst findes i landdistrikter i Rumænien 
(i gennemsnit lidt over 6 000 EUR om året udtrykt 
i købekraftstandarder (KKS)), og den højeste er i 
Luxembourg (39 000 EUR udtrykt i KKS). I mod-
sætning til den økonomiske situation (figur 6.12) er 
indkomsten højere i større byer end i landdistrikter 

i næsten alle medlemsstater. Indkomstforskellene 
er størst i det østlige EU og især i Rumænien og 
Bulgarien, hvor indkomsten i landdistrikterne er 
næsten halvdelen af i større byer (figur 6.13). 

Selvom der er et vist forhold mellem indkomst og 
tilfredshed med husstandenes økonomiske situ-
ation, er det langt fra ensartet. Sammenhængen 
mellem indkomst og tilfredshed er stærkest i land-
distrikter (med et R2 på 61 %). Det er en smule 
mindre tæt i mindre byer og forstæder (53 %), og 
det er relativt svagt i større byer (36 %). Højere bo-
ligomkostninger i større byer kunne forklare, hvor-
for højere indkomster ikke fører til større tilfreds-
hed. F.eks. var gennemsnitsprisen pr. m2 i boliger 
solgt i 2018 82 % højere i byområder i EU end i 
landdistrikter (hhv. 2 254 EUR og 1 238 EUR ifølge 
data for 20 medlemsstater (JRC)). Desuden steg 
prisen pr. m2 mellem 2012 og 2018 med 417 EUR i 
byområder, men kun med 183 EUR i landdistrikter, 
hvilket stiller skarpt på presset på boligmarkedet i 
byområder. 
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2.2 Indbyggere i landdistrikter skal rejse 
længere for at nå frem til tjenesteydelser

I landdistrikter synes bosættelser at være min-
dre og befolkningen mere spredt. Det betyder, at 
indbyggere i landdistrikter ofte kan være nødt til 
at rejse over længere afstande for at nå frem til 
serviceydelser, der kræver en vis mængde kunder 
eller brugere for at kunne overleve. Landdistrikter 
kan inddeles i tre kategorier. 

1. Landsbyer med en befolkning på mellem 500 
og 5 000 indbyggere. 

2. Spredte landdistrikter med en befolkningstæt-
hed på mellem 50 og 300 personer pr. km2.

3. For det meste ubeboede områder med en be-
folkningstæthed på under 50 personer pr. km2. 
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Figur 6.14 Gennemsnitlig afstand i bil til nærmeste lokalitet for tjenesteydelser i EU efter 
urbaniseringsgrad, 2018

Kilde: Eurostat (hospitaler), GD REGIO (stationer) og ESPON Inner peripheries (andre tjenesteydelser), JRC-GEOSTAT for befolkning 
og beregninger fra JRC.
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Figur 6.15 Befolkning inden for gåafstand til nærmeste lokalitet for tjenesteydelser i EU efter 
urbaniseringsgrad, 2018

Kilde: Eurostat (hospitaler), GD REGIO (stationer) og ESPON Inner peripheries (andre tjenesteydelser), JRC-GEOSTAT for befolkning 
og beregninger fra JRC.
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Disse tre klasser af landdistrikter har en klar 
virkning på den afstand ad vej, der skal tilbage-
lægges frem til den nærmeste servicelokalitet. 
Serviceydelser er i gennemsnit beliggende tætte-
re på landsbyer og længere væk i spredte land-
distrikter. For det meste ubeboede områder har 
konsekvent den længste afstand til den nærmeste 
lokalitet (figur 6.14). I byer, også de relativt små, er 
den gennemsnitlige distance til de fleste servicelo-
kaliteter mindre end én eller to kilometer. 

Andelen af befolkningen, der kunne nå den nær-
meste servicelokalitet ved at gå eller cykle, som 
begge giver kulstoffri udledning, afviger betydeligt 
efter urbaniseringsgrad (figur 6.15). Den nærmeste 
detailforretning er inden for gåafstand (1,25 km) 
for 90 % af indbyggerne i de større byer sammen-
lignet med 75 % af dem, der bor i mindre byer, 
45 % af dem i landsbyer og 10 % af dem i de mest 
ubeboede områder. Jo mere specialiseret service-
ydelsen er, eller jo flere potentielle kunder der er 
behov for, desto mindre sandsynligt bliver det, at 
man kan gå til denne servicedestination. F.eks. bor 
kun 65 % af befolkningerne i større byer inden for 
gåafstand af et gymnasium, hvilket kun gælder 
2 % af de personer, der bor i de mest ubeboede 
områder. 

Den befolkning, der bor inden for cykelafstand 
(5 km) fra den nærmeste servicebeliggenhed, 

er langt større. I større byer er mellem 90 % og 
100 % af befolkningen i stand til at cykle til den 
nærmeste beliggenhed af hver type serviceydelse 
(figur 6.16). Hvor stor en fordel, der er ved at cykle 
i forhold til at gå (i relation til den yderligere andel 
af befolkningen, der kan nå stedet for deres nær-
meste tjeneste), afviger alt efter den pågælden-
de service og urbaniseringsgraden. I landdistrikter 
er fordelen mest udtalt for mindre specialiserede 
ydelser, f.eks. detailforretninger og grundskoler, 
mens den er størst i mindre og større byer for de 
mere specialiserede tjenesteydelser, som f.eks. 
gymnasier og hospitaler. I forstæder forøger cyk-
ling den andel af befolkningen, der kan nå alle typer 
af tjenesteydelser med 40 procentpoint eller mere.

Valget mellem at gå eller cykle til et givet bestem-
melsessted afhænger ikke alene af den pågælden-
de afstand, men også blandt mange andre faktorer 
af infrastrukturens kvalitet og tilstand, vejsikker-
hed, vejrlig, forurening, eksistensen af stejle stig-
ninger og en persons helbred. Ikke desto mindre 
giver befolkningen inden for gå- eller cykelafstand 
til det sted, hvor den nærmeste tjeneste er belig-
gende, en indikation af, hvor mange mennesker 
der kunne være i stand til at skifte til en nulemissi-
onsrejseform for disse ture, og hvor dette ikke re-
elt er nogen bæredygtig mulighed. Disse tal tyder 
på, at cykling i større og mindre byer og forstæder 
gør det muligt for folk at komme frem til alle  disse 
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Figur 6.16 Befolkning inden for cykelafstand til nærmeste lokalitet for tjenesteydelser 
i EU efter urbaniseringsgrad, 2018

Kilde: Eurostat (hospitaler), GD REGIO (stationer) og ESPON Inner peripheries (andre tjenesteydelser), JRC-GEOSTAT for befolkning 
og beregninger fra JRC.
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tjenester inden for rimelig tid. I landdistrikter har 
næsten alle indbyggere imidlertid brug for en bil 
eller et offentligt transportmiddel for at komme 
frem til mere specialiserede tjenester. Indbyggere i 
landdistrikter er således mere tilbøjelige til at køre 
længere afstande og være mere sårbare over for 
stigninger i omkostningerne ved brugen af en bil. 

2.3 Regionale centre har flere tjenester

Tilstedeværelsen af en tjeneste i en bosættelse 
afhænger af dens befolkningsstørrelse og af, om 
den er et regionalt center6. Generelt har større bo-
sættelser en højere sandsynlighed for at have en 
række tjenester end mindre bosættelser. F.eks. har 
alle byer med mindst 250 000 indbyggere i EU et 
hospital, et gymnasium og en biograf (figur 6.17), 
hvorimod mange byer og landsbyer må undvære 

6 Et regionalt center defineres som værende den største  bosættelse 
inden for 45 minutters kørsel i bil. 
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disse tjenester. Regionale centre eller den største 
bosættelse inden for 45 minutters kørsel har stør-
re sandsynlighed for at have visse tjenester end 
andre bosættelser i samme størrelse. F.eks. har en 
lille by omgivet af landsbyer flere tjenester end en 
lille by tæt på en storby, fordi den leverer tjenester 
til oplandet. Mindre bosættelser, der ikke er regi-
onale centre, fordi de ligger for tæt på en større 
bosættelse, har mindre sandsynlighed for at have 
en bred vifte af tjenester, fordi de er tilgængelige i 
den større bosættelse. 

F.eks. har kun 50 % af byer mellem 50 000 og 
250 000 indbyggere et universitet, hvorimod 90 % 
af de regionale centre har et. Jo mindre bosættel-
sen er, desto større er dens virkning som et regio-
nalt center. Mindre byer og navnlig landsbyer har 
meget større sandsynlighed for at have en særlig 
tjeneste, hvis de også er et regionalt center. F.eks. 
har 60 % af de mindre byer med 5 000 til 10 000 
indbyggere, og som er regionale centre, et hospital, 
hvorimod blot 30 % af byerne tæt på en større 
bosættelse har et. Landsbyer, der er regionale cen-
tre, har langt større sandsynlighed for at have en 
læge, et apotek, en bank, et gymnasium, et hospi-
tal eller en biograf end andre.

Sammenlignet med store byer er antallet af tjene-
ster i forhold til befolkningen typisk højere i mindre 
byer og navnlig i mindre byer. Det gælder især i 
småbyer og landsbyer. Det tyder på, at folk, der bor 
i oplandet, kommer til disse steder for at gøre brug 
af tjenesterne. F.eks. er antallet af læger i forhold 
til befolkningsstørrelsen dobbelt så stort i mindre 
byer og fire gange større i landsbyer end i store 
byer (figur 6.18). Det betyder ikke, at folk i mindre 
byer og landsbyer har et større behov for læger, 
men derimod, at mange af lægernes patienter bor 
i oplandet. 

I forhold til befolkningstallet har mindre byer og 
landsbyer flere forretninger, banker, skoler, apote-
ker, læger, hospitaler og biografer, end større byer 
har. Det viser tydeligt, at små byer og landsbyer 
spiller en vigtig rolle som centre for tjenester, og at 
tjenesterne her betjener en bredere befolknings-
gruppe. Universiteter kræver et større befolknings-
underlag at hente studerende fra. De er derfor 
primært beliggende i større byer. Imidlertid un-
derstreger det betydelige antal universiteter i små 
byer i forhold til befolkningens størrelse, at deres 
studerende kommer fra et meget bredere område. 
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Regionale centre kan spille en vigtig økonomisk og 
social rolle. De kan blive knudepunkter for fremti-
dige investeringer og økonomisk udvikling og kan 
reducere den afstand, som indbyggere i landdi-
strikter skal rejse for at få adgang til tjenesteydel-
ser af almindelig økonomisk interesse.

3. Indbyggere i landdistrikter er 
mindre tilbøjelige til at stole på EU 

Indbyggere i landdistrikter bakker i mindre grad op 
om EU end indbyggere i større byer. Indbyggere i 
landdistrikter er mindre tilbøjelige til at stole på 
EU eller at være tilfredse med EU (figur 6.19). 
Denne utilfredshed blandt befolkningen i landdi-
strikter er ikke kun rettet mod EU, men er mere 
udtalt end mistilliden til nationale eller regionale/
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lokale  institutioner. Kløften mellem befolkningen i 
by og land med hensyn til tillid til deres nationale 
regering er mindre end for tilliden til EU. Tilliden til 
lokale og regionale regeringer er imidlertid højere 
i landdistrikter end i byer, hvilket tyder på, at ind-
byggere i landdistrikter i mindre omfang er tilbø-
jelige til at have tillid til højere regeringsniveauer 
end dem, der bor i byerne. 

Selvom tilliden til EU er steget over tid (se ka-
pitel 7), er kløften mellem land og by uændret. I 
gennemsnit syntes 56 % af indbyggerne i store 
byer at stole på EU sammenlignet med 51 % af 
landbefolkningen. I 2015-2016 var begge disse 
tal 9 procentpoint lavere, således at kløften forblev 
den samme. 

Tilfredsheden med demokratiet nationalt og på 
EU-niveau er lavere i landdistrikter end i byerne, 
med en marginalt større forskel med hensyn til 
nationalt demokrati (hhv. 3 procentpoint og 2 pro-
centpoint). Indbyggere i landdistrikter er mindre 
tilbøjelige til at synes, at deres stemme tæller i 
deres medlemsstat eller EU, og forskellen er større 
med hensyn til EU (hhv. 3 procentpoint og 1 pro-
centpoint). Færre indbyggere i landdistrikter siger, 
at de føler en tilknytning til EU end beboere i byer 
(6 procentpoint færre), selvom mange flere af dem, 
der bor i begge typer område, føler tilknytning til 
deres medlemsstat eller lokalområde (hhv. 93 % 
og 90 %). 

Denne tillidskløft i forhold til EU mellem by og 
land falder i øjnene i stort set alle medlemsstater 
( figur 6.20), med Ungarn og Irland som de ene-
ste undtagelser. Dette står i kontrast til tilfreds-
hedsindikatorer, som er højere i landdistrikter end i 
byer i nordvestlige medlemsstater og flere sydlige 
medlemsstater. I halvdelen af medlemsstaterne 
er tillidskløften 10 procentpoint eller mere med de 
største forskelle i Finland, Sverige og Østrig. 

I flertallet af medlemsstaterne som i EU som hel-
hed er indbyggerne i landdistrikter mindre tilbøje-
lige til at være enige i, at deres stemme tæller i 
EU end dem, der bor i byer, og forskellen er over 
10 procentpoint i Bulgarien, Rumænien, Letland, 
Litauen og Portugal (figur 6.21). 

En mangel på tillid, en overbevisning om, at ens 
stemme ikke tæller, og en frustration over demo-
kratiet er alle faktorer, der kan reducere valgdelta-
gelsen ved valg og polarisere afstemningen. 
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Kapitel 7 

Bedre forvaltning

 • Tilliden til de nationale og lokale regeringer i EU er steget over de sidste få år, også under 
covid-19-pandemien, og tilliden er større til den lokale regering end til den nationale. 

 • I henhold til World Justice Project er retsstatsstandarderne generelt høje i EU, og otte 
medlemsstater rangerer blandt de øverste ti i verden. Dog varierer resultaterne mellem 
medlemsstaterne. 

 • Folks opfattelse af kvaliteten af offentlige tjenester har været relativt konstant over de seneste 
ti år, hvor den nordvestlige del af EU fremviser bedre resultater end de sydlige og østlige 
regioner, men med betydelige regionale forskelle i nogle medlemsstater.

 • Korruption er fortsat et problem for europæere. Selvom folks opfattelse af begrebet varierer 
kraftigt mellem medlemsstater og regioner, mener de fleste europæere, at de kan gøre en 
forskel i kampen mod korruption, også der hvor den findes at være mest udbredt.

 • Procedurer for offentlige indkøb, som involverer kun en enkelt budgiver eller ingen offentlige 
udbud overhovedet, er potentielt eksponeret for korruption. Hvor den samlede andel af 
offentlige indkøb med kun en enkelt budgiver er steget i EU i de seneste år, dog ikke overalt, er 
offentlige indkøb uden offentlige udbud faldet næsten over hele linjen. 

 • Politiske reformer har gjort EU mere erhvervsvenligt over de seneste år, som også Verdensbanken 
har dokumenteret det i sin "Ease of Doing Business"-rapport (rapport om mulighed for at drive 
forretning). Situationen i større byer inden for samme medlemsstat kan imidlertid variere 
markant, og det forekommer kun sjældent, at en enkelt by klarer sig godt på alle parametre 
af erhvervsvenlighed.

 • Over halvdelen af EU's voksenbefolkning brugte internettet til at kommunikere med offentlige 
myndigheder i 2020, men der er væsentlige forskelle mellem og i medlemsstater. I nogle 
regioner har over 30 % af befolkningen fortsat aldrig brugt en computer i deres liv.
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Bedre forvaltning

1. Overvågning og benchmarking 
af kvaliteten af institutioner

1.1 Tillid til nationale og lokale 
regeringer: nye tendenser 

Gennemsigtighed og ansvarlighed er to afgøren-
de forudsætninger for forvaltningspraksis af høj 
kvalitet. En åben regeringspolitik og tillid til of-
fentlige myndigheder er gensidigt forstærkende. 
Åben beslutningstagning øger offentlighedens til-
fredshed, fremmer ansvarlighed og folks forstå-
else af de involverede processer, hvilket fører til 
stigende tillid til staten. Samtidig er tillid afgøren-
de for, at borgerne deltager aktivt i den politiske 
beslutningsproces4. 

Samlet set er tilliden i EU til både de nationale og 
lokale regeringer steget siden 2013, men er fort-
sat lavere til den nationale regering end til den 
lokale. Ifølge de seneste tal for 2021 stoler godt 
halvdelen af befolkningen (56 %) på deres lokale 
regering, og færre (38 %) stoler på deres natio-
nale regering (figur 7.1). Tilliden til den nationale 
regering er lavere end til den lokale regering i alle 
medlemsstater. I Frankrig var befolkningens tillid 
til den nationale regering over 30 procentpoint 
lavere i de fleste år. Med undtagelse af Belgien 
og Østrig var andelen højere i 2021 end i 2013 i 
alle medlemsstater, selvom stigningstakten og ni-
veauet i 2021 varierer kraftigt (figur 7.1, øverst). 
Tilliden til den nationale (og lokale) regering har 
været konstant højere i Luxembourg end andre 
steder, efterfulgt af de nordiske medlemsstater. 
Tilliden i Grækenland i både 2013 og 2017 var en 
af de laveste i EU, hvor kun 10 % af befolkningen 
stolede på deres nationale regering, selvom ande-
len er steget til en tredjedel siden da. I Kroatien, 
Slovenien, Bulgarien og Spanien er tilliden til den 
nationale regering fortsat meget lav, selvom den 
er steget siden 2013.

4 OECD (2017).

Offentlig forvaltning er processen med at træffe 
og omsætte regeringsbeslutninger1. God forvalt-
ningspraksis kræver velfungerende institutioner 
og gennemsigtige procedurer. Regeringer med in-
stitutioner af høj kvalitet, højt ansvarlighedsniveau 
og lavt korruptionsniveau synes at være bedre ru-
stet til at levere offentlige varer og tjenesteydelser 
og skabe et positivt miljø for økonomisk vækst og 
social udvikling2. Omvendt synes regeringer med 
institutioner af lav kvalitet at have en lang række 
økonomiske og sociale problemer, lavere niveau-
er af økonomisk udvikling, større indkomstulighed, 
en dårligere miljøsituation og mindre ansvarlighed 
over for vælgerne. Nylige internationale undersø-
gelser har vist, at lande med høj korruption også 
synes at have færre kvinder i politik, dårligere 
sundhedsydelser og lavere niveauer af subjektiv 
velfærd blandt befolkningen3.

For at være velfungerende skal institutioner have 
en høj administrativ kapacitet, som igen forbedrer 
effektiviteten og gennemsigtigheden af det offent-
liges udgifter, herunder af EU's fonde (se tekst-
boks 7.1). I dette kapitel ses der nærmere på de 
nyeste offentliggjorte indikatorer for EU om kva-
liteten af offentlige institutioner på nationalt og 
subnationalt niveau. 

1 Ved "forvaltning" forstås i dette kapitel kun offentlige myndigheder. 

2 Se Kaufmann et al. (1999),Charron og Lapuente (2013), 
Rodríguez-Pose og Garcilazo (2015), Annoni og Catalina Rubianes 
(2016), Pike et al. (2017).

3 Om sundhed, se Holmberg og Rothstein (2011), om kvinder i po-
litik, Swamy et al. (2001) og om velfærd Samanni og Holmberg 
(2010) og Helliwell og Huang (2008).
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Bemærkelsesværdige karakteristika ved tilliden til 
den lokale regering er de konstant høje niveauer af 
tillid i Tyskland (75 % i 2021), de store stigninger 
i Irland og Spanien siden 2013 (hhv. 28 procent-
point og 26 procentpoint) samt de lave niveauer i 
Grækenland, Italien og Kroatien, trods en vis stig-
ning i de enkelte tilfælde (figur 7.1, nederst). 

2. Internationale indikatorer 
for kvaliteten af institutioner

2.1 WGI Worldwide Governance Indicator

Der er over de seneste år udviklet en lang ræk-
ke foranstaltninger for "god forvaltningspraksis". 
Navnlig har Verdensbanken udviklet en målestok 
for kvaliteten af institutioner gennem Worldwide 
Governance Indicators (WGI), der er offentliggjort 

for over 200 lande siden 19965. Der er blevet ud-
viklet samlede indikatorer for seks dimensioner af 
forvaltningspraksis: stemme og ansvarlighed, po-
litisk stabilitet og fraværet af vold/terrorisme, re-
geringens effektivitet, lovgivningsmæssig kvalitet, 
retsstatsprincippet og kontrol med korruption6. 

De nordiske medlemsstater befinder sig sammen 
med Nederlandene, Luxembourg, Tyskland, Østrig, 
Irland, Estland og Belgien over EU-gennemsnittet 
på de fem WGI-dimensioner, der undersøges her 

5 https://databank.worldbank.org/source/
worldwide-governance-indicators.

6 De seks dimensioner af forvaltningspraksis i WGI beskrives af 
samlede indikatorer baseret på over 30 individuelle datakil-
der produceret af en række analyseinstitutter, tænketanke, ik-
ke-statslige organisationer, internationale organisationer og 
private virksomheder. Der anvendes en statistisk model til at 
konstruere et vægtet gennemsnit af dataene fra hver kilde for 
hvert land. De sammensatte mål for forvaltningspraksis, som 
genereres af den statistiske model, har en middelværdi på nul 
(standardafvigelse = 1) og går fra ca. -2,5 til 2,5, med højere 
værdier svarende til bedre forvaltningspraksis.

Tekstboks 7.1 God forvaltningspraksis og administrativ kapacitet1 

1 Kilde: Europa-Kommissionen (2020l).

2 European Policies Research Centre (2020).

En grundlæggende faktor for god forvaltningsprak-
sis er god administrativ kapacitet. Det defineres som 
myndigheders kapacitet til effektivt at gennemføre 
de politikker, de er ansvarlige for. En høj grad af ad-
ministrativ kapacitet er vigtig for at forvalte og bru-
ge offentlige midler effektivt, anerkendes i stigende 
omfang som en central forudsætning for at sikre, 
at investeringer giver gode resultater, og bidrager til 
opnåelsen af målene i samhørighedspolitikken, især 
i regioner med lav indkomst og lav vækst.

En nylig undersøgelse2 indeholder fire sæt forslag, der 
skal styrke administrativ kapacitet og forbedre tek-
nisk støtte i programmeringsperioden  2021–2027:

1. udvikling af kapacitetsopbyggende køreplaner, 
der omfatter en bred vifte af aktiviteter, herun-
der støtte til menneskelige ressourcer og orga-
nisatorisk vejledning om systemer og værktøjer 

2. støtte til hele økosystemet til forvaltning og an-
vendelse af midler, herunder gennemførelsesor-
ganer, nøgleaktører og støttemodtagere 

3. udvikling af fleksible læringsstrategier for kapa-
citetsopbygning for at reagere hurtigt på ændre-
de omstændigheder

4. sikring af en sammenhængende forvaltning af 
kapacitetsopbygning på EU-plan.

For at lette udmøntningen af disse forslag i 2021-
2027 finansieres kapacitetsopbygning til gennemfø-
relse af EU-midler af medlemsstaternes tekniske bi-
stand. Den nye forordning om fælles bestemmelser 
har til formål at forenkle og tillade den strategiske 
brug af denne bistand til at udvikle administrativ ka-
pacitet som et langsigtet mål.

Ud over samhørighedspolitikken kan også admi-
nistrative reformer og kapacitetsopbygning finan-
sieres af den nyligt oprettede genopretnings- og 
resiliensfacilitet og instrumentet for teknisk støtte, 
der har til formål at støtte bæredygtig økonomisk 
og social konvergens, resiliens og genopretning som 
reaktion på covid-19-pandemien.

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
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(dvs. undtagen politisk stabilitet og fraværet af 
vold/terrorisme, som er mindre relevante i en EU-
sammenhæng). Rumænien, Bulgarien, Ungarn, 
Kroatien, Grækenland, Italien, Spanien, Cypern, 
Polen og Slovakiet ligger under EU-gennemsnittet 
på alle fem indikatorer (figur 7.2). Indikatoren 
for kontrol med korruption varierer mest mellem 
medlemsstater. Dette er baseret på opfattelser af, 
i hvilket omfang offentlig myndighed udøves for 
egen vindings skyld, og omfatter alle former for 
korruption både i lille og stor skala, samt i hvilket 
omfang eliter og private interesser "kaprer" staten.

2.2 World Justice Project– 
indeks for retssikkerhed

Retssikkerhed er en integreret del af EU's demo-
kratiske identitet og et væsentligt element for 
dets funktionsmåde. Selvom det anerkendes, at 
EU har høje retssikkerhedsstandarder, kræver det 
konstant overvågning at forbedre og vedligeholde 
disse standarder.

World Justice Project (WJP) offentliggør et indeks 
for retssikkerhed7, som er det første forsøg på 

7 https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/
wjp-rule-law-index-2021

Lande indplaceret ester 2021-værdier. 
Kilde: Standard Eurobarometer (EB), gennemsnit af forår-sommer- og esterår-vinter-bølger ester år: EB79 og EB80 for 2013, 
EB87 og EB88 for 2017, EB91 og EB92 for 2019, EB93 og EB94 for 2021. 

Figur 7.1 Tillid til den nationale (øverst) og den lokale regering (nederst), 2013-2021
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ved at se på de politiske resultater, f.eks. om be-
folkningen har adgang til domstolsprøvelse, og om 
kriminaliteten kontrolleres effektivt. Opbygningen 
af indekset støtter sig på nationale undersøgelser 
af husstande og eksperter for at måle, hvordan 
retssikkerheden opleves og opfattes. Det inde-
holder otte komponenter, der beskriver de mange 

 systematisk at sætte tal på og overvåge retssik-
kerheden rundt om i verden over tid. Indekset er en 
samlet indikator, der måler i hvilket omfang lande 
overholder retssikkerheden i praksis. 2021-udga-
ven af indekset omfatter 139 lande og jurisdiktio-
ner og for første gang hele EU's område. Indekset 
måler landenes overholdelse af retssikkerheden 

Figur 7.2 Landeresultat på fem dimensioner af World Governance Indicator, 2020

Den lodrette linje angiver EU-gennemsnittet vægtet ester medlemsstaternes befolkning for hver dimension. Scorer rangerer fra -2,5 
(dårligt resultat) til 2,5 (godt resultat). Gennemsnittet på tværs af alle lande i verden er 0 for hver dimension. EU's medlemsstater 
scorer i næsten alle tilfælde over verdensgennemsnittet. Lande indplaceres fra bedste til værste i henhold til deres gennemsnitlige 
score for de fem dimensioner.
Kilde: Verdensbanken, Worldwide Governance Indicators.   
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 forskellige elementer af retssikkerhed: 1. begræns-
ninger i regeringens magt, 2. fraværet af korrupti-
on, 3. åbenhed i forvaltningen, 4. grundlæggende 
rettigheder, 5. orden og sikkerhed, 6. håndhævel-
sesbeføjelser, 7. civilret og 8. strafferet8. 

Ifølge resultaterne fra 2021 scorer alle EU's med-
lemsstater over 50 % af den højeste ideelle sco-
re på 1, hvilket viser, at retssikkerhedsstandar-
derne generelt er gode i forhold til lande i resten 
af verden (figur 7.3). Blandt de højest vurderede 
lande i verden ifølge de seneste tal hører tre EU-
lande (ud af fire), nemlig Danmark (på førsteplad-
sen), Finland (nr. 3) og Sverige (nr. 4), og på top 
10-listen finder vi yderligere fem medlemssta-
ter, nemlig Tyskland (nr. 5), Nederlandene (nr. 6), 
Luxembourg (nr. 8), Østrig (nr. 9) og Irland (nr. 10). 
De EU-medlemsstater, der klarer sig dårligst i in-
dekset, er Grækenland (på plads nr. 48 ud af 139 
lande i hele verden), Bulgarien (nr. 62) og Ungarn 
(nr. 69). Ifølge indekset har alle de medlemsstater, 
for hvilke der findes en tidsserie, forbedret retssik-
kerheden en smule siden 20159, med undtagelse 

8 Indikatorer indeholdt i indekset for retssikkerhed normaliseres 
ved brug af "min-max"-metoden med et basisår 2015. Den sam-
lede RIS-score beregnes som det uvægtede gennemsnit af sco-
ren for de otte komponentscorer. Alle scorerne er på en skala fra 
0 (dårligst) til 1 (bedst). 

9 Sammenligninger foretages med 2015 som referenceåret, idet 
scorerne (ifølge WJP's metodenoter til indekset for retssikkerhed) 
ikke er strengt kompatible før dette tidspunkt. 

af Østrig, Bulgarien, Frankrig og (især) Ungarn og 
Polen, hvis score faldt med 8 procentpoint over 
disse seks år. 

Komponenten "begrænsninger i regeringens magt" 
måler f.eks., om statens beføjelser er begrænset 
af lovgiveren, retsvæsenet eller uafhængig revisi-
on, og om embedsmænd idømmes sanktioner for 
uhensigtsmæssig adfærd. Ungarn scorer 0,39 på 
denne målestok, den laveste score i EU på denne 
og enhver anden komponent (figur 7.4). Landets 
score for "orden og sikkerhed" er imidlertid betyde-
ligt højere (0,90) og ligger på linje med de øvrige 
EU-medlemsstater. Også resultaterne for Kroatien 
varierer meget, fra 0,49 på "strafferet" (der måler, 
om systemet for kriminalovervågning er rettidigt, 
upartisk og fri for korruption) til 0,85 på "orden og 
sikkerhed". Også Slovenien, Malta, Slovakiet, Polen, 
Rumænien og Bulgarien viser skiftende resultater 
på tværs af komponenterne med forskelle mel-
lem den højeste og laveste score på over 30 point. 
Generelt har medlemsstater, der scorer højest på 
det generelle indeks, relativt ens resultater på 
tværs af forskellige komponenter, hvorimod resul-
taterne synes at variere mere for medlemsstater 
med relativt lave samlede scorer.

Landene er indplaceret ester deres 2021-score. CY, IE, LV, LT, MT, SK: ingen data tilgængelige forud for 2021.
Kilde: World Justice Project – Indeks for retssikkerhed.

Figur 7.3 Score for indeks for retssikkerhed (World Justice Project), 2015 og 2021
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2015 2021

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

HU
BG
EL
HR
RO
PL
IT

SK
MT
SI
CY
PT
LV
FR
CZ
ES
LT
BE
EE
IE
AT
LU
NL
DE
SE
FI

DK



Kapitel 7: Bedre forvaltning

219

Det er interessant at bemærke, at de højeste sco-
rer for de fleste medlemsstater er på "orden og 
sikkerhed", som måler, om kriminalitet kontrolleres 
effektivt, om befolkningen er beskyttet mod væb-
net konflikt og terrorisme, og at vold ikke anvendes 
til at få oprejsning for personligt nag. Det viser, at 
EU er et relativt trygt sted at bo. 

Det skal bemærkes, at Europa-Kommissionen si-
den 2020 har oprettet den europæiske retsstats-
mekanisme, der har til formål at fremme sam-
arbejdet mellem institutioner og tilskynde alle 
EU's institutioner til at gå i dialog om problemet. 
Årsrapporterne om retsstatsprincippet ligger til 
grund for denne nye proces og har til formål at fun-
gere som et forebyggende værktøj. De er baseret 
på indgående, landespecifikke kvalitative vurderin-
ger af forskellige aspekter af retsstatsprincippet i 
EU's medlemsstater og indeholder som sådan en 
forskellig, supplerende analyse, der ligger i forlæn-
gelse af analysen i WJP-indekset for retssikkerhed.

2.3 Det Europæiske indeks 
for forvaltningskvalitet

Over de seneste to årtier har en sand strøm af 
forskning været viet til at vurdere kvaliteten af in-
stitutioner på tværs af og på seneste inden for lan-
de med fokus på korruption, den upartiske anven-
delse af retsstatsprincippet og effektiviteten af det 
offentlige bureaukrati. Det europæiske indeks for 
forvaltningskvalitet (EQI) er siden 2010 blevet of-
fentliggjort fire gange på regionalt niveau10 og har 
haft en stor indvirkning på forskningen i økonomisk 
geografi, iværksætteri og innovation i EU's regio-
ner. EQI måler på grundlag af en undersøgelse på 
regionalt niveau sammen med nationale skøn fra 
Worldwide Governance Indicators, tre sammenlig-
nelige aspekter af kvaliteten af forvaltningspraksis. 

EQI-undersøgelsens spørgsmål er baseret på en 
begrebsramme, hvor kvaliteten af forvaltnings-
praksis betragtes som et bredt flerdimensionalt 
begreb, der omfatter levering af upartisk service 
af høj kvalitet og lav korruption. Spørgsmålene har 
til formål at registrere folks opfattelser af og erfa-
ring med korruption, og i hvilket omfang de vurde-
rer offentlige tjenesteydelser som upartiske og af 
god kvalitet i den region, der opholder sig i. Fokus 
er på politikområder, der for det meste forvaltes på 
subnationalt niveau, såsom uddannelse, sundhed 

10 Charron et al. (2019 og 2021).

Figur 7.4 2021 Scorer for komponenter i indeks for retssikkerhed

Landene indplaceres ester deres samlede score for retssikkerhed.
Kilde: World Justice Project – indeks for retssikkerhed. 
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Regioner, hvor scorerne steg (faldt) med mere end 0,25 standardafvigelser i perioden, 
vises med grønt (lilla).
Kilde: Beregninger fra GD REGIO baseret på data fra Quality of Government Institute, 
Göteborgs universitet. 

Kort 7.3 Ændring i det europæiske indeks for forvaltningskvalitet, 2017-2021
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Kort 7.2 Ændring i det europæiske indeks for forvaltningskvalitet, 2010-2017
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og retshåndhævelse. Spørgsmålene er koncentre-
ret om tre centrale områder i EQI – "korruption", 
"kvalitet" og "upartiskhed"’ – for så vidt angår de 
berørte tjenesteydelser. EQI er den første foran-
staltning, der gør det muligt at tillade sammen-
ligninger af forvaltningspraksis i EU's regioner i og 
mellem medlemsstater11. 

Billedet i 2021er ret konstant i forhold til tidlige-
re udgaver af EQI, hvor det nordvestlige område 
opnår bedre resultater end den sydlige og østlige 
del af EU (kort 7.1). Der er betydelige regionale 
forskelle i nogle medlemsstater – navnlig i Italien, 
Spanien, Belgien, Irland, Polen, Frankrig (inkl. dets 
oversøiske regioner) og Slovenien – men meget 
små i andre og særligt i de nordiske medlemsstater.

Der var i perioden 2010-2017 (kort 7.2) betydeli-
ge forbedringer i kvaliteten af forvaltningspraksis 
i de baltiske medlemsstater, det meste af Polen 
og Tyskland, Nederlandene, Kroatien og visse re-
gioner i Rumænien og Bulgarien. Omvendt skete 
der en forværring mellem 2010 og 2017 i Østrig, 
Ungarn, det sydlige Grækenland, Cypern, den syd-
lige del af Spanien og visse regioner i Portugal og 
Italien. Mellem 2017 og 2021 stabiliseredes in-
dekset dog i de baltiske medlemsstater (kort 7.3)12 
og forværredes i de fleste regioner i Polen, navnlig 
i landets østlige del. Det samme er tilfældet i den 
østlige del af Rumænien, hvor hovedstadsregio-
nen Bucuresti-Ilfov havde den laveste score i EU i 

11 EQI-scorer beregnes som simple, ligeligt vægtede gennemsnit 
af normaliserede analysescorer. Den anvendte normalisering 
er en z-score i relation til standardafvigelser fra medianen. 
Det er en målestok for forholdet mellem den regionale score og 
EU-gennemsnittet. Hvis en z-score er 1, indikerer det, at data-
punktets score er én standardafvigelse over EU-gennemsnittet. 
Positive værdier viser scorer, der er højere end EU's gennemsnits-
score, mens negative værdier er lavere end gennemsnitsscoren 
for EU. 

12 På grund af ændringer i NUTS 2-klassifikationen i Irland og 
Litauen sammenlignes regionale værdier for disse medlemssta-
ter i 2021 med nationale værdier i tidligere udgaver. 

2021. Omvendt var der en vis forbedring i indekset 
over denne periode i det sydlige Spanien, sydlige 
Tyskland, sydlige Grækenland og de sydlige og 
centrale dele af Italien. 

I gennemsnit scorer mindre udviklede områder be-
tydeligt under EU-gennemsnittet i alle de år, EQI 
dækker. Det gennemsnitlige EQI er højere for over-
gangsregioner og mere udviklede regioner, men 
med større variation (tabel 7.1). 

3. Korruption

Korruption hæmmer en regerings mulighed for at 
fremme økonomisk vækst og forbedre befolknin-
gens velfærd13. Ingen medlemsstat er fri for kor-
ruption, men omfanget varierer stærkt i EU. I nogle 
medlemsstater er der desuden ganske væsentlige 
variationer indenlandsk i folks opfattelse af kor-
ruption i deres regering. Det gælder f.eks. i Ungarn, 
Italien og Portugal (kort 7.4). 

I 2019 berettede 28 % af de adspurgte i EU, at de 
i et eller andet omfang havde været berørt i de-
res dagligliv (figur 7.5, øverst), og denne procent-
sats var en anelse højere end i 2013. I syv med-
lemsstater (Rumænien, Cypern, Spanien, Portugal, 
Grækenland, Kroatien og Malta) berettede over 
halvdelen af respondenterne, at de var berørt, 
hvor de største stigninger fra 2013 (med omtrent 
30 procentpoint eller derover) fandt sted i Portugal 
og Malta. I modsætning hertil svarede under 10 % 
af respondenterne i de nordiske medlemsstater, 
Tyskland, Luxembourg og Nederlandene, at de per-
sonligt havde været berørt af korruption i 2019, 
hvilket stort set er det samme som i 2013. 

13 Se f.eks. Pak Hung Mo (2001).

Tabel 7.1 Gennemsnitlige EQI-scorer efter regionskategori, alle år (EU-gennemsnit = 0)

Regionskategori 2010 2013 2017 2021

Mindre udviklede -0,90 -0,84 -0,83 -0,88
Overgang 0,42 0,30 0,27 0,36
Mere udviklede 0,58 0,62 0,64 0,62
Kilde: Beregninger fra GD REGIO baseret på data fra Quality of Government Institute, Göteborgs universitet. 
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Procentsatserne er baseret på alle respondenter undtagen 
"ved ikke" og "ønsker ikke at besvare".
Spørgsmål: Er korruption udbredt i regeringen i dit land?
NUTS 2 for alle landene undtagen for AT, BE, FR, DE, EL, IT, 
NL, PL, ES, SE, som er på NUTS 1-niveau.
Kilde: Gallup, ad hoc regional EU-undersøgelse, 2020.

Kort 7.4 Opfattelse af korruption i den nationale regering, 2019
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Det offentlige sundhedssystem er det område, 
der hyppigst nævnes af de respondenter, der var 
berørt af korruption i 201914. I gennemsnit i EU 
berettede omkring 6 % af de respondenter, der 
havde kontakt med en ansat i den offentlige sund-
hedssektor eller et hospital inden for de foregåen-
de 12 måneder, at de måtte betale ekstra, give en 
gave eller donation. Denne procentsats havde kun 
ændret sig meget lidt i forhold til 2013 (figur 7.5, 
nederst). Der var dog markante forskelle mellem 

14 Europa-Kommissionen (2020d). Det præcise spørgsmål, der blev 
stillet, er: “Bortset fra officielle gebyrer var du så nødt til at betale 
ekstra eller give en værdifuld gave til en sygeplejerske eller læge 
eller foretage en donation til hospitalet?”

medlemsstaterne. I Rumænien var andelen 20 % i 
2019, den største i EU, selvom tallet var faldet fra 
en tredjedel siden 2013. Andelen faldt ligeledes 
markant over perioden i Litauen fra 21 % til 10 %. 
I modsætning hertil var der i Østrig og Luxembourg 
en kraftig stigning i andelen af dem, der berettede 
at have betalt ekstra, fra 3 % til 17 % i Østrig og 
fra 1 % til 9 % i Luxembourg. 

Ifølge data fra 2021 mener i gennemsnit 43 % af 
befolkningen i EU, at deres regering håndterer be-
kæmpelse af korruption godt, sammenlignet med 
en lidt højere procentdel, nemlig 49 %, der mener, 
at deres regering udfører et dårligt stykke  arbejde 

Figur 7.5 Personlig erfaring med korruption i folks dagligdag (øverst) og inden for sundhed 
(nederst), 2013-2019

Ændring i forhold til 2013. Lande indplaceret ester 2019-værdier. 
Kilde: Særlig Eurobarometer om korruption: EB396 2013, EB470 2017, EB502 2019. 
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(Transparency Internationals globale korruptions-
barometer for EU i 202115). Færre end 30 % af 
de adspurgte var tilfredse med deres regerings 
indsats mod korruption i Cypern, Tjekkiet, Kroatien, 
Rumænien og Bulgarien, mens flertallet af respon-
denterne var tilfredse i de nordiske medlemssta-
ter, Luxembourg, Østrig, Malta, Irland, Slovakiet 
samt Nederlandene (figur 7.6).

Befolkningens engagement kan gøre en stor for-
skel i bekæmpelsen af korruption. En styrkelse af 
befolkningens rolle kan være med til at forbedre 
institutionernes ansvarlighed og gennemsigtighed, 

15 https://www.transparency.org/en

og derfor samlet set forvaltningspraksis. At lade 
offentligheden tilkendegive deres holdning til de 
modtagne tjenesteydelser og offentliggøre dem 
kan f.eks. vise sig at være et stærkt incitament 
for institutioner til at levere effektive og upartiske 
tjenesteydelser. Flertallet af befolkningen (62 %) i 
2020 mente, at de kunne gøre en forskel i kampen 
mod korruption (kort 7.5). Andelen var særligt stor 
i medlemsstater, hvor opfattelsen af korruption var 
særlig høj blandt befolkningen, navnlig i Rumænien, 
Portugal, Grækenland og Italien, hvor 75 % af un-
dersøgelsens respondenter var enige i, at de kunne 
spille en rolle i bekæmpelsen af korruption. 

4. Offentlige indkøb: høje 
standarder til sikring af 
den offentlige interesse

Offentlige indkøb, der udgør 14 % af EU's BNP16, 
er en af de regeringsaktiviteter, der er mest sårbar 
over for korruption17. Antallet af transaktioner, de 
finansielle interesser, der står på spil, kompleksi-
teten af processen, den tætte forbindelse mellem 
embedsmænd og erhvervsliv og de mange inte-
ressenter, der er involveret i offentlige indkøb, øger 
risikoen for korruption betydeligt og de potentielle 
incitamenter til at engagere sig i korruption. 

EU's lovgivning indeholder et minimumssæt af 
harmoniserede regler for offentlige indkøb, der 
er udformet med det formål at sikre lige konkur-
rencebetingelser for erhvervslivet og forebygge 
korruption. Resultattavlen for det indre marked 
indeholder 12 indikatorer, der skal overvåge, hvor-
dan medlemsstaterne klarer sig hvert år i denne 
henseende. Andelen af kontrakter med en enkelt 
budgiver, forstået som dem, der tildeles på basis 
af en enkelt budgivers tilbud, er en vigtig indikator 
for standarder for offentlige indkøb, idet sådan-
ne kontrakter peger på et fravær af konkurren-
ce i offentlige indkøb. Flere budgivere er normalt 
bedre, da det betyder, at offentlige indkøbere har 

16 EU's webside for resultattavlen for det indre marked, indberet-
ningsperiode 2019:  
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/
public-procurement_en.

17 OECD (2016).
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Figur 7.6 Personer, der mener, at deres 
nationale regering håndterer kampen 
mod korruption meget godt eller 
temmelig godt, 2021

Kilde: Transparency Internationals globale korruptionsindeks.
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flere  valgmuligheder og kan få mere for pengene. 
I 2019 oplevede alle EU's medlemsstater en stig-
ning i antallet af bud med en enkelt budgiver sam-
menlignet med for tre år siden, navnlig Grækenland 
(+25 procentpoint), Portugal og Tjekkiet (+18 pro-
centpoint) (figur 7.7). De eneste undtagelser var 
Kroatien, hvor andelen af bud med en enkelt bud-
giver mere end halveredes mellem 2016 og 2019, 
Sverige (-5 procentpoint) og Cypern (med et mar-
ginalt fald på 1 procentpoint). 

Andelen af kontrakter, der tildeles uden offentligt 
udbud overhovedet, er en endnu stærkere indi-
kator. Indkaldelse af bud, inden forhandlingerne 
om indkøbsaftaler starter, er god praksis, da det 
gør udvælgelsesprocessen mere gennemsigtig 
og forøger konkurrencen, hvilket generelt giver 
mere valuta for pengene. Mellem 2016 og 2019 
faldt andelen af disse kontrakter i de fleste EU-
medlemsstater (figur 7.8) og med over 10 pro-
centpoint i Tjekkiet og Cypern (selvom den stadig 
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Figur 7.7 Offentlige tildelte kontrakter med en enkelt budgiver*, 2016 og 2019

* Ekskl. rammekontrakter, der har andre indberetningsmønstre.
Medlemsstater inddelt efter andel i 2019. EU-værdier beregnet som befolkningsvægtede gennemsnit af nationale værdier. 
SI: ingen data for 2019. 
Kilde: Resultattavlen for EU's indre marked.
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Figur 7.8 Offentlige kontrakter tildelt uden offentligt udbud, 2016 og 2019

Medlemsstater inddelt efter andel i 2019. EU-værdier beregnet som befolkningsvægtede gennemsnit af nationale værdier. 
Kilde: Resultattavlen for EU's indre marked.
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Kilde: GD REGIO baseret på EU's Tenders Electronic Daily, Fazekas & Kocsis (2017).
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Kort 7.6 Offentlige indkøb med en enkelt budgiver, gennemsnit 2018-2020
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Kilde: GD REGIO baseret på EU's Tenders Electronic Daily, Fazekas & Kocsis (2017).
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Ændring i andelen af kontrakter tildelt af subnationale myndigheder.
Kilde: GD REGIO baseret på EU's Tenders Electronic Daily, Fazekas & Kocsis (2017).
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Kilde: GD REGIO baseret på EU's Tenders Electronic Daily, Fazekas & Kocsis (2017).
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hørte til de største i EU). Bulgarien var den helt 
store undtagelse, hvor andelen af uudbudte kon-
trakter steg fra 15 % til 29 %. Der var dog også en 
væsentlig stigning i Slovenien. 

Government Transparency Institute-databasen gi-
ver et billede af offentlige udbud, der offentliggøres 
i tillægget Tenders Electronic Daily (TED) på regi-
onalt niveau18. Databasen indeholder kun offentli-
ge udbud i overensstemmelse med visse kriterier, 
f.eks. udbud offentliggjort af regionale myndighe-
der eller regionale agenturer19. Kontrakter med en 
enkelt budgiver, som synes at være mindre økono-
misk fordelagtige, er mest almindelige i den nord-
vestlige del af Polen og i visse regioner i Bulgarien 
samt i Slovenien (kort 7.6). Andelen af kontrakter 
med en enkelt budgiver steg i de fleste af EU's re-
gioner mellem 2011-2013 og 2018-2020, men 
faldt i Litauen, det meste af Rumænien, en del af 
Polen, Ungarn, Slovakiet og nogle få andre regio-
ner over hele EU (kort 7.8).

Andelen af kontrakter med regionale og lokale 
myndigheder, der blev tildelt uden offentligt udbud, 
var relativt højt i 2018-2020 i centrale og sydlige 
dele af EU, samt Rumænien. I Sud-Vest-regionen 
af Romania, Oltenia og Severozápad i Tjekkiet, 
og Picardie i Frankrig var denne andel over 40 % 
(kort 7.7). Mellem 2011-2013 og 2018-2020 faldt 
denne andel i de fleste regioner, men steg i det 
centrale Rumænien, Severozápad (Tjekkiet) og to 
tyske regioner, Bremen og Chemnitz (kort 7.9). 

5. Et effektivt og fleksibelt 
erhvervsklima er et centralt aktiv

En negativ konsekvens af utilstrækkelige instituti-
oner er lovgivningsmæssige rammer, der belaster 
indenlandske virksomheder og lægger en dæm-
per på iværksætteri. Institutioner af dårlig kvalitet 
hæmmer oprettelsen af nye virksomheder og kan 

18 Fazekas og Czibik (2021).

19 Tendenserne på regionalt niveau matcher ikke altid dem, der 
observeres af resultattavlen for EU's indre marked, da andelen 
af regionale kontrakter i forhold til det samlede antal kontrakter 
(regionale, nationale og europæiske) varierer kraftigt blandt med-
lemsstaterne, fra 4 % i Malta til 78 % i Sverige (gennemsnit over 
perioden 2018-2020). 

medføre, at iværksættere søger forretningsmulig-
heder i udlandet eller helt giver op. 

Indekset for erhvervsmæssig attraktivitet, der blev 
offentliggjort frem til 2020 af Verdensbanken, 
vurderer områder for forretningsregulering i den 
største by med forretningsliv i hver af de 190 lan-
de i hele verden. Det er med til at overvåge og 
sammenligne kvaliteten af erhvervsklimaet og 
vurderer derudover en undergruppe af erhvervs-
lovgivningsområder i udvalgte lande, herunder 14 
EU-medlemsstater20. Den samlede score for mu-
lighed for at drive forretning er gennemsnittet for 
indikatorerne for de forskellige område, hvor hver 
enkelt indikator viser det enkelte lands afstand 
til det land, der klarer sig bedst i det pågældende 
område21. 

I de seneste år har politiske reformer gjort EU 
mere erhvervsvenligt. Siden 2016 har de fleste 
medlemsstater forbedret deres erhvervsklima 
( figur 7.9). De nordiske medlemsstater (Danmark 
rangerer som nr. 4 i verden) og de baltiske lande 
sammen med Irland, Tyskland og Østrig blev vur-
deret til at have det mest erhvervsvenlige klima i 
EU i 2020. Malta, Grækenland, Luxembourg22 og 
Bulgarien scorede lavest, selvom scoren i dem alle, 
undtagen Bulgarien, havde forbedret sig over de 
foregående fire år.

Et nærmere kig viser, at EU's medlemsstater af-
viger signifikant på tværs af de forskellige er-
hvervslovgivningsområder. F.eks. måtte en iværk-
sætter i Polen i 2020 for at opfylde statslige krav 
for virksomhedsopstart, betale gebyrer svarende 
til 12 % af den gennemsnitlige nationalindkomst 
pr. indbygger og gennemføre fem administrative 

20 De 14 lande, der er omfattet siden 2015 er Østrig, Bulgarien, 
Kroatien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, 
Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien.

21 For hvert område og hvert land/by omfatter beregningen af sco-
rer for muligheden for at drive forretning to trin. I første trin nor-
maliseres hver enkelt indikator (y) ved brug af en lineær trans-
formation (værst — y)/(værst — bedst), hvor den højeste score 
repræsenterer de historisk bedste reguleringsresultater på indi-
katoren. I andet trin aggregeres de opnåede scorer for individuel-
le indikatorer gennem simpel, ligelig vægtning, og gennemsnittet 
udgør én score. 

22 Den lave bedømmelse for Luxembourg skyldes landets meget 
lave score for indikatoren "opnå kredit" (15/100) og middelscorer-
ne for indikatoren "løsning af insolvens" (46/100) og beskyttelse 
af minoritetsinvestorer (54/100). 
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231de undersøgte byer. Det tager længst tid i Østrig, 
Tjekkiet, Slovakiet og Zagreb, Kroatiens hovedstad, 
med over tre uger (figur 7.10), og det er også dy-
rere end EU-gennemsnittet. Zagreb er den eneste 
af de omfattede byer, hvor det online-selskabs-
registreringssystem, som leverer et enkelt kon-
taktpunkt for opstartsvirksomheder, ikke udnyttes 
til sit fulde potentiale24. Alle de omfattede byer i 
Østrig, Tjekkiet og Slovakiet klarer sig dårligt med 
hensyn til både varigheden og antallet af admini-
strative procedurer, men processen er relativt bil-
lig og koster kun omkring 1 % af nationalindkom-
sten pr. indbygger i Tjekkiet og Slovakiet og 4,5 % 
i Østrig. I Nederlandene, Portugal og Grækenland 
er varigheden, antallet af procedurer og omkost-
ningerne et godt stykke under EU-gennemsnittet. 
Proceduren er også relativt hurtig i italienske byer, 
hvor Rom er den by, hvor det tager længst tid, 
nemlig 11 dage, men det er stadig en smule under 
EU-gennemsnittet. Selvom antallet af procedurer 
i italienske byer svarer til EU-gennemsnittet, er 
omkostningerne højere en noget andet sted, med 
14 % af nationalindkomsten pr. indbygger, næsten 
tre gange så højt som EU-gennemsnittet. 

24 Verdensbanken (2018, 2020 og 2021).

 procedurer, der i alt varede 37 arbejdsdage. I mod-
sætning hertil betalte en iværksætter i Estland 
1 % of nationalindkomsten pr. indbygger og behø-
vede blot at bruge 3,5 hverdage til at afslutte tre 
procedurer. 

De subnationale rapporter "Doing Business" vurde-
rer en undergruppe af de nationale indikatorer, der 
har størst sandsynlighed for at variere i et land. 
De afslører væsentlige forskelle mellem større 
byer, selvom de opererer inden for den samme na-
tionale lovgivnings- og reguleringsramme. De se-
neste nationale undersøgelser blev gennemført i 
tre tempi: Kroatien, Tjekkiet, Portugal og Slovakiet 
i 2018, Grækenland, Irland og Italien i 2020 og 
Østrig, Belgien og Nederlandene i 2021. To indika-
torer – virksomhedsopstart og håndtering af byg-
getilladelser – behandles nedenfor23. 

Blandt de 10 medlemsstater er Grækenland det 
land, hvor virksomhedsopstart er nemmest og 
hurtigst, hvor kravene er stort set de samme i alle 

23 "Virksomhedsopstart" omfatter de procedurer, tid, omkostnin-
ger og minimumsstartkapital, der er nødvendige for at starte 
et aktieselskab, og "håndtering af byggetilladelser" omfatter de 
procedurer, tid og omkostninger, der kræves for at opfylde alle 
formaliteterne for opførelse af en lagerbygning, samt de kvali-
tetskontrol- og sikkerhedsmekanismer, der er involveret i opnåel-
sen af en byggetilladelse.

For visse lande kan 2016 dække over 2020-værdien.
Lande indplaceret ester deres 2020-score. Hvor der kun er angivet én score, var der ingen ændring mellem de to år. 
Kilde: Verdensbankens Doing Business-rapporter, 2016 og 2020. 

Indeksscore (bedste=100)

Figur 7.9 Score for mulighed for at drive forretning (bedste = 100), 2016 og 2020
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Antal dage Procedurer (antal) Omkostninger (% af bygningsværdi)

De lodrette blå linjer viser EU-gennemsnittet for 2020 baseret på nationale data og beregnet som det befolkningsvægtede gennemsnit for landeværdier for 2020, som vedrører hovedstaden. 
Kilde: Beregninger fra GD REGIO baseret på Verdensbankens subnationale Doing Business-rapporter, år: 2021 (AT, BE og NL), 2020 (EL, IE og IT) og 2018 (HR, CZ, PT og SK). 

Figur 7.10 Subnationale forskelle i start af virksomhed, 2018/2021
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De lodrette blå linjer viser EU-gennemsnittet, beregnet som det befolkningsvægtet gennemsnit for 2020 landeværdier. 
Kilde: Beregninger fra GD REGIO baseret på Verdensbankens subnationale Doing Business-rapporter – år: 2021 (AT, BE og NL), 2020 (EL, IE og IT) og 2018 (HR, CZ, PT og SK).

Figur 7.11 Subnationale forskelle i behandling af byggetilladelser, 2018/2021

Antal dage Procedurer (antal) Omkostninger (% af bygningsværdi)
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Effektive bygge- og anlægsregler har betydning for 
den offentlige sikkerhed, men også for  bygge- og 
anlægsindustriens sundhed og økonomien som 
helhed. I 2019 tegnede industrien sig for 5,5 % 
af EU's bruttomerværdi og for omkring 6,5 % af 
beskæftigelsen. Tidsforbruget, kompleksiteten og 
omkostningerne ved at erhverve en byggetilla-
delse (her til en lagerbygning) varierer markant 
mellem byer, selv inden for samme medlemsstat 
( figur 7.11). En vigtig grund hertil er den forskellige 
tid, det tager at opnå en opgravningstilladelse, en 
proces, der kan afkortes ved at forbedre de elek-
troniske systemer for tilladelse. Det er hurtigst at 
opnå en byggetilladelse i Cagliari og Milano i Italien, 
og Varazdin i Kroatien. Omvendt tager det meget 
længere tid end EU-gennemsnittet (på 170 dage) i 
de sydlige italienske byer, bortset fra Cagliari, og i 
alle de medtagne byer i Slovakiet og Tjekkiet. I dis-
se tilfælde kræver en anmodning om en tilladelse 
et stort antal godkendelser forud for anlægsfa-
sen, navnlig i Tjekkiet. Både her og i Slovakiet står 
længden af processen i skærende kontrast til de 
lave omkostninger ved at opnå tilladelsen med blot 
0,3 % af værdien af den pågældende bygning i alle 
byerne. De gennemsnitlige omkostninger ved byg-
ge- og anlægstilladelser ligger et godt stykke over 
EU-gennemsnittet i Kroatien, Dublin og visse itali-
enske byer, hvor Milano er den dyreste med næsten 
18 % af byggeværdien eller over syv gange over 
EU-gennemsnittet. Ikke desto mindre blev virksom-
hedsopstart i Italien hurtigere og nemmere mellem 
2013 og 2020 i alle de byer, der er omfattet af 
undersøgelsen, og omkostningerne blev reduceret i 
alle byer, undtagen Bari (se tekstboks 7.2).

6. e-forvaltning som et middel 
til øget gennemsigtighed 
og ansvarlighed

Offentlige myndigheder kan øge deres effektivitet 
og forbedre deres forhold til offentligheden gen-
nem e-forvaltning, som er brugen af teknologi til 
at forbedre og fremme forvaltningstjenester, f.eks. 
til at ansøge om fødselsattester eller indsende 
selvangivelser online. Bredere og lettere adgang 
til offentlige tjenester forøger i sidste ende deres 
gennemsigtighed og ansvarlighed, samtidig med at 

det nedsætter bureaukrati og korruption. IKT har i 
nogen tid kunnet tilbyde en række værktøjer for at 
opfylde kravene til e-forvaltning, og i 2020 brugte 
over halvdelen af befolkningen i EU i alderen  16-74 
(57 %) internettet til at komme i kontakt med of-
fentlige myndigheder. Selvom der var betydelige 
forskelle i brugen mellem medlemsstater, var de 
forskellene mellem regioner indbyrdes i de fleste 
tilfælde små (kort 7.10a). I de nordiske medlems-
stater, Nederlandene og Estland brugte 80 % eller 
derover af befolkningen internettet til at komme i 
kontakt med offentlige myndigheder, og i de fleste 
franske regioner, bortset fra Korsika og regioner i 
den yderste periferi, var dette gældende for over 
70 % af respondenterne i undersøgelsen. Omvendt 
var andelen under 20 % i det sydlige Italien og i 
Rumænien (undtagen for hovedstadsregionen, hvor 
den var ca. 30 %)25. Andelen af internetbrugere af 
forvaltningstjenester var ligeledes lille i resten af 
Italien og de fleste dele af Bulgarien, og stigningen 
siden 2013 var marginal (kort 7.10b). 

Beskeden brug af e-forvaltningstjenester er sand-
synligvis knyttet til manglende internetadgang og/
eller en lav grad af teknologisk modenhed, som 
karakteriserer visse regioner i EU. Især i 2020 be-
rettede over 30 % af de adspurgte i det sydøstlige 
Rumænien, at de ikke havde adgang til internettet, 
hverken via mobiltelefon, computer eller anden 
enhed26. En tredjedel af indbyggerne i det sydlige 
Italien, det vestlige Kroatien og de fleste regioner 
i Rumænien og Bulgarien berettede, at de aldrig 
har brugt en computer i deres liv (kort 7.10c). At 
kunne bruge mindst én enhed, f.eks. en computer, 
laptop, tablet, mobil eller smartphone er en nød-
vendig kvalifikation, hvis man skal kunne udnytte 
e-forvaltningstjenester. Udviklingen af informa-
tionssamfundet er altafgørende for at skabe de 
nødvendige betingelser for en moderne, konkur-
rencedrevet økonomi og en styrkelse af den øko-
nomiske modstandskraft. 

Hvordan kan man formå flere mennesker til at bruge 
internettet til at kommunikere med offentlige myn-
digheder? Stigende brug af e-forvaltning kan ses 
som en positiv udvikling. Hvis der er nem adgang til 

25 NUTS 2-niveau data for Italien og Frankrig vedrører 2019.

26 Gallup World Poll ad hoc 2020 regional undersøgelse.
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de fleste forvaltningstjenester online, vil flere men-
nesker være tilbøjelige til at bruge dem. Og hvis 
efterspørgslen er høj, vil myndighederne blive tvun-
get til at udvikle bedre digitale tjenester. De årlige 
benchmarkrapporter om e-forvaltning giver et ind-
blik i tilgængeligheden og brugbarheden af offent-
lig e-forvaltning i EU27. De viser medlemsstaternes 
resultater på fire centrale områder for e-forvaltning: 

27 Van der Linden et al. (2020).

1. brugervenlighed, som viser tilgængeligheden 
og brugbarheden af offentlige tjenesteydelser

2. gennemsigtighed, som indikerer forståelighe-
den af forvaltningens foranstaltninger, proce-
durer for levering af tjenesteydelser og om-
fanget af den kontrol, brugere har over deres 
personlige oplysninger 

Tekstboks 7.2 Sammenligning af de to subnationale italienske undersøgelser om det 
at drive virksomhed

To undersøgelser på subnationalt niveau – 2013 og 2020 – er tilgængelige for Italien, som gør det muligt at 
foretage en tidsmæssig sammenligning af resultaterne for italienske byer (figur 7.12). Virksomhedsopstart 
er i alle de undersøgte byer med undtagelse af Bari blevet hurtigere og lettere, samtidig med at omkostnin-
gerne blev reduceret for alle byer. F.eks. tog virksomhedsopstart i Napoli 18 dage i 2013, men kun 7,5 dage 
i 2020, og antallet af procedurer blev reduceret fra 8 til 7 og omkostningerne med 15 %. Omkostningerne i 
forbindelse med administrationen af byggetilladelser faldt over de seneste år i Milano. Disse omkostninger 
faldt også i disse syv år i Torino, men ganske vist fra et meget lavere niveau, og marginalt i Padova, Bologne 
og Rom, mens de steg i Palermo, Bari og i Cagliari (omend kun en smule). Omvendt afkortedes den tid, det 
tog at opnå en byggetilladelse, mellem 2013 og 2020 i alle de undersøgte italienske byer, bortset fra Napoli 
og Rom, og antallet af procedurer, der er involveret, faldt i alle byer.

For hver indikator – virksomhedsopstart (øverst) og behandling af byggetilladelser (nederst) – er byerne indplaceret efter antallet 
af krævede dage i 2020. Kun byer omfattet af begge undersøgelser er medtaget.  
Kilde: World Bank Subnational Doing Business, Italy, rapporter fra 2013 og 2020. 
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Figur 7.12 To italienske subnationale undersøgelser om det at drive virksomhed, 2013 og 2020
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Kort 7.10 Brug af internet og computer

a) Andel af personer, der har kommunikeret med offentlige myndi-
gheder via internettet inden for de foregående 12 måneder, 2020

b) Ændring i andelen af personer, der kommunikerer med offentlige 
myndigheder via internettet, 2013-2020 c) Andel af personer, der aldrig har brugt en computer, 2017
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Kilde: GD REGIO baseret på Eurostat
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3. grænseoverskridende mobilitet, som angiver 
tilgængeligheden og anvendeligheden af tje-
nesteydelser for personer og virksomheder i 
udlandet

4. vigtige katalysatorer, som angiver tilgængelig-
heden af fem funktioner, såsom e-ID-kort. 

Vurderingen på hvert område er baseret på svar på 
spørgsmål vedrørende kvaliteten eller kvantiteten 

af de leverede e-forvaltningstjenester. Den gen-
nemsnitlige score over de fire omfattede områder 
udgør en medlemsstats samlede resultater ved-
rørende e-forvaltning, på en skala fra 0 % (det 
 dårligste) til 100 % (det bedste). I perioden 2016-
2017 til 2018-201928 forbedredes  udbuddet af 

28 Af metodologiske årsager offentliggøres benchmarkresultaterne 
for e-forvaltning som toårige gennemsnit:  
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/
c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1.

Gennemsnit for to år (2018 + 2019)

Grænseoverskridende mobilitet

Centrale støtteteknologier

Gennemsigtig forvaltning

Brugerorienteret forvaltning

Figur 7.14 Resultater for lande på e-forvaltningsområder, 2018-2019

Lande indplaceret fra værste til bedste (læst fra toppen) ester deres gennemsnitlige resultater på fire områder.
Kilde: e-Government Benchmark-rapport (Van der Linden et al., 2020).
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Figur 7.13 Samlet landeresultat for e-forvaltning, 2016-17 og 2018-19

Benchmark beregnet som den gennemsnitlige score over de fire sæt indikatorer for e-forvaltning. 
Medlemsstater opdelt fra bedst til værst efter scoren i 2018-2019. 
Kilde: Benchmarkrapport for e-forvaltning.

https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
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digitale offentlige tjenester i alle EU's medlems-
stater, men i et forskelligt tempo (figur 7.13). Malta 
havde de bedste resultater efterfulgt af Estland 
med en score på over 90 % i 2018-2019. For så 
vidt angår ændringer i resultaterne for e-forvalt-
ning, forbedrede Kroatien, Grækenland, Ungarn, 
Irland, Italien, Luxembourg og Slovenien alle de-
res score med mere end 10 procentpoint, navnlig 
Luxembourg (fra 59 % til 79 %).

Den generelle score for e-forvaltning viser det 
samlede billede, men medlemsstaterne klarer sig 
forskelligt på tværs af de fire områder (figur 7.14), 
og spredningen i den gennemsnitlige score sy-
nes at blive større, i takt med at landene klarer 
sig dårligere. Brugervenligheden forbedredes i alle 
medlemsstater, hvilket tyder på, at offentlige tje-
nesteydelser blev mere tilgængelige online, mere 
mobiltelefon-venlige og med mere tilgængelig on-
linesupport. Folk, der bor i udlandet, kæmper gene-
relt med at få adgang til og bruge onlinetjenester 
i deres hjemland. Det kommer til udtryk i de lave 
scorer for indikatoren for grænseoverskridende 
mobilitet, som er et svagt punkt for alle medlems-
stater. En af de store flaskehalse er de problemer, 
folk har med at få adgang til tjenesteydelser, der 
kræver autentificering. I 2018-2019 kunne blot 
9 % af de tjenesteydelser, der normalt kan tilgås 
af indbyggere via et indenlandsk elektronisk legi-
timationsdokument, e-ID, også tilgås via et uden-
landsk nationalt e-ID. 

Med det formål at forbedre grænseoverskridende 
interoperabilitet for nationale onlinelegitimations-
systemer har Europa-Kommissionen foreslået en 
ny forordning om digital identitet. Den europæiske 
digitale identitet29 vil være tilgængelig for EU's 
borgere, indbyggere og virksomheder, der ønsker 
at identificere sig selv eller bekræfte visse person-
oplysninger. Det digitale kompas 2030 fastsætter 
milepælene mod fuld udnyttelse af fordelene ved 
et digitalt EU, herunder forbedring af e-forvaltning. 
Ambitionen er, at alle centrale offentlige tjenester 
skal være tilgængelige online i 2030, at alle bor-
gere skal have adgang til elektroniske patientjour-
naler, og at 80 % af alle borgere skal kunne bruge 
en elektronisk ID-løsning.

29 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/european-digital-identity_da

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_da
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_da
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Kapitel 8 

Nationale investeringer og samhørighed

 • I programmeringsperioden 2014-2020 ydede finansiering under samhørighedsfonden et større 
bidrag til fastholdelsen af offentlige investeringer i EU i forbindelse med den finanspolitiske 
konsolidering i kølvandet på den økonomiske og finansielle krise. Det var især tilfældet 
i samhørighedslande.

 • Selvom EU's medlemsstater i mange tilfælde har væsentlige nationalt finansierede politikker til 
opretning af nationale skævheder, er samhørighedspolitikken den vigtigste kilde til finansiering 
af regionale udviklingspolitikker i mindre udviklede medlemsstater.

 • Offentlige investeringer, det være sig fra EU- eller nationale kilder, er afgørende for 
regionaludvikling, navnlig når det udløser private investeringer til styrkelse af processen. 

 • Politikker, der flytter økonomisk aktivitet til sektorer med større merværdi og forbedrer 
produktivitet og konkurrenceevne, tillige med investeringer i menneskelig kapital, 
transportinfrastruktur og forbedret forvaltningspraksis, forekommer at være de mest effektive, 
når det drejer sig om at nedbringe regionale forskelle.

 • De offentlige finanser forbedredes støt i EU i efterdønningerne efter finanskrisen i  2008-2009 
frem til 2019. De restriktioner, der blev indført for at inddæmme covid-19-pandemien, 
nødvendiggjorde imidlertid ekstraordinære politiske indgreb for at imødegå den økonomiske 
afmatning, som fulgte i kølvandet herpå, og for at sikre job, hvilket forværrede budgetsaldoen 
i alle medlemsstater.

 • Ved covid-19-krisens begyndelse var de offentlige investeringer i EU lavere end før finanskrisen 
i 2008-2009, navnlig i mange samhørighedslande, hvilket vakte bekymring for virkningen af 
deres vækstpotentiale på den lange bane og konvergens mod BNP pr. indbygger i resten af EU. 

 • Regionale og lokale myndigheder stod for næsten en tredjedel af de samlede offentlige 
udgifter og de fleste offentlige investeringer i EU (58 % i 2019), selvom der var markante 
forskelle medlemsstaterne imellem.

 • Indikatorer for regional og lokal autonomi tyder på, at udgifts- og investeringsbeslutninger er 
mere centraliserede i samhørighedslande end i resten af EU. Selvom forskellen indsnævredes 
mellem 1990 og 2010, er den vokset igen i de seneste ti år.
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Kapitel 8

Nationale investeringer og samhørighed

1. Samhørighedspolitik, 
investeringer og nationale 
politikker til håndtering 
af territoriale forskelle

1.1 Samhørighedspolitik og 
offentlige kapitalinvesteringer

Samhørighedspolitikken er EU's, vigtigste inve-
steringspolitik, som finansierede, hvad der sva-
rer til 14 % af de offentlige kapitalinvesteringer 
(fra både nationale og EU-kilder) i EU-27 i perioden 
2014-2020. Ikke al finansiering under samhørig-
hedspolitikken går til kapitalinvesteringer, navnlig 
med hensyn til Den Europæiske Socialfond (ESF) 
og Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, men tallet 
skitserer ikke desto mindre i grove træk samhørig-
hedspolitikkens betydning for især de mindre ud-
viklede medlemsstater. I ikke-samhørighedslande 
var tallet lavere (knap 6 %), mens det i samhørig-
hedslande var over 50 %. Vigtigheden af samhø-
righedspolitikken steg i programmeringsperioden 
2007-2013 og 2014-2020, hvor den største stig-
ning skete i samhørighedslande (figur 8.1)1.

Indsnævrer man sammenligningen til EFRU og 
Samhørighedsfonden, som primært finansierer in-
vesteringer, får man et mere realistisk billede af 
vægten af samhørighedspolitikken i finansierin-
gen af offentlige investeringer i medlemsstater-
ne, selvom nogle EFRU-midler går til finansiering 
af virksomheder og ikke til offentlige investerin-
ger. Det viser, at EFRU og Samhørighedsfonden i 
 2014-2020 tegnede sig for ca. 10 % af de sam-
lede offentlige investeringer, der blev gennemført 
i EU. EFRU og Samhørighedsfonden ydede tilsam-
men finansiering svarende til omkring 3,6 % af 
de samlede offentlige investeringer i ikke-sam-
hørighedslande og 40,6 % i samhørighedslan-
de, en stigning på 1 procentpoint i forhold til den 

1 Bemærk, at medmindre andet er angivet, var skæringsdatoen for 
de data, der bruges i dette kapitel, den 30. november 2021.

I dette kapitel undersøges nationalt finansierede 
politikker, der beskæftiger sig med territoriale for-
skelle i en undergruppe af medlemsstater. Dernæst 
ses der nærmere på nationale og subnationale 
offentlige finanser i EU med fokus på statens ud-
gifter og investeringstendenser i de seneste år og 
forskelle mellem medlemsstater.

Afsnit 1 indledes med en påvisning af betydning-
en af en samhørighedspolitik, der støtter offentlige 
investeringer, navnlig i de mindre udviklede dele 
af EU. Dernæst fremlægges resultaterne af en 
undersøgelse, der analyserer nationalt finansiere-
de politikker til håndtering af territoriale forskelle, 
som supplerer samhørighedspolitiske indgreb. 

I afsnit 2 ses der nærmere på nationale offentlige 
finanser. I afsnittet undersøges tendenser i det of-
fentliges budgetsaldo og gæld, udgifter og indtæg-
ter med fokus på udvikling i offentlige investerin-
ger og de funktionelle udgiftskategorier, herunder 
de synlige virkninger af covid-19-pandemien og 
indsatsen imod denne.

I afsnit 3 fokuseres der på subnationale offentlige 
finanser, og de udgifter og investeringer, som gen-
nemføres af statslige, regionale og lokale offentli-
ge myndigheder i i forhold til de forskellige decen-
traliseringsniveauer, der findes i EU, undersøges.

Endelig indeholder afsnit 4 en oversigt over de vig-
tigste konklusioner.
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 foregående  periode for førstnævnte og mere end 
12 procentpoint for sidstnævnte.

Disse tal antyder, at samhørighedspolitikken 
har ydet et stort bidrag til fastholdelsen af of-
fentlige investeringer i EU, efter at den blev re-
duceret i kølvandet på den store recession i 
2008-2009 og statsgældskrisen i 2011 (mellem 
2008 og 2012 faldt de offentlige investeringer 
med 20 % i samhørighedslande og med 9 % i 
ikke-samhørighedslande).

1.2 Nationale politikker for 
afhjælpning af territoriale forskelle

En undersøgelse udført af Europa-Kommissionen 
i 20192 analyserede politikker, der finansieres helt 
af nationale ressourcer for at afhjælpe territoriale 
forskelle i 11 medlemsstater, som alle, med und-
tagelse af Italien og Spanien, er samhørighedslan-
de3. Der blev identificeret omkring 60 tiltag, der 
omfatter en række politikinstrumenter rettet mod 
forskellige udviklingsaspekter såsom urbanisering, 

2 Europa-Kommissionen (2019d). Den blev gennemført af et kon-
sortium bestående af Pognos AG (leder), Politecnico di Milano og 
Technopolis Group SPRL. Den var baseret på en kombineret analy-
se af statistiske data, casestudier og interview med interessenter.

3 De øvrige ni medlemsstater var Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, 
Ungarn, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

konnektivitet, arbejdskraftfærdigheder, mobilitet, 
handel, innovation og erhvervsklima. De mest al-
mindelige typer tiltag var direkte støtte til forret-
ningsudvikling og innovation, transportinfrastruk-
turprojekter og skattebegunstigelsesordninger til 
støtte af handel og forbedring af erhvervsklimaet.

Langt den overvejende del af de nationalt finan-
sierede politikker har et udtrykkeligt geografisk fo-
kus rettet mod regioner med særlige økonomiske 
problemer som f.eks. høj arbejdsløshed. De fleste 
tiltag udformes og udmøntes imidlertid på natio-
nalt niveau med kun begrænset inddragelse af re-
gionale myndigheder. Det er især tilfældet i med-
lemsstater, hvor subnationale myndigheder kun 
afholder en lille del af de offentlige udgifter (som i 
Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Portugal, Rumænien 
og Slovenien). 

I de omfattede medlemsstater er samhørigheds-
politikken langt den vigtigste kilde til finansiering 
af territoriale politikker. Kun Rumænien og Italien 
har et betydeligt budget for nationale politikker for 
regionaludvikling, og selv da er det kun svarende 
til lidt over en tredjedel af den samlede finansie-
ring til programmer under samhørighedspolitikken. 
I de øvrige omfattede medlemsstater er det tilsva-
rende tal under 10 %.
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Figur 8.1 Finansiering under samhørighedspolitikken i forhold til offentlige investeringer 
i medlemsstaterne i perioden 2007-2013 og 2014-2020 
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Der er to vigtige måder, hvorpå nationalt finan-
sierede foranstaltninger supplerer de europæi-
ske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene). 
De yder enten supplerende finansiering på natio-
nale prioriterede områder, hvor finansiering under 
samhørighedspolitikken findes at være utilstræk-
kelig, eller de understøtter aktiviteter, der ikke er 
omfattet af EU-finansiering4.

Undersøgelsen viser, at politikker til forbedring af 
produktiviteten generelt og til at flytte den øko-
nomiske aktivitets struktur væk fra sektorer med 
lav merværdi synes at være effektive med hensyn 
til at reducere regionale forskelle. Investeringer 
i menneskelig kapital, i transportinfrastruktur og 
i opbygning af administrativ kapacitet og færdig-
heder for at forbedre forvaltningspraksis findes at 
være en væsentlig del af de foranstaltninger, der 
iværksættes med det formål at tilvejebringe et så-
dant skift.

4 Undersøgelsen fandt også, at en effektiv udmøntning af territori-
ale samhørighedspolitikker på både nationalt og regionalt niveau 
hyppigt undergraves af en mangel på passende overvågnings-
systemer eller manglende udnyttelse af allerede eksisterende 
systemer.

2. Udviklingstendenser inden 
for nationale offentlige finanser

2.1 De offentlige finanser 
forbedredes kontinuerligt frem 
til 2019, men covid-19-krisen 
vendte op og ned på tendensen

Den syvende samhørighedsrapport5 beskrev en 
væsentlig forbedring i de offentlige finanser i åre-
ne efter den store recession i 2008-2009 og stats-
gældskrisen i 2011. Årsagen hertil skal findes i en 
gradvis finanspolitisk konsolidering støttet af et 
økonomisk opsving fra 2015. Denne tendens blev 
pludseligt vendt på hovedet i 2020 på grund af co-
vid-19-pandemien og de foranstaltninger, der blev 
truffet i forhold til den (figur 8.2).

Efter at have toppet med 6 % af BNP i 2009 og 
2010 faldt det offentlige underskud i EU-27 til 
2,4 % i 2014 og yderligere til 0,5 % i 2019, der er 
det samme niveau som i 2007. I 2020 steg under-
skuddet kraftigt til 6,9 % af BNP som konsekvens 
af både de ekstraordinære skattepolitiske foran-
staltninger, som medlemsstaterne traf i kølvandet 
på den økonomiske afmatning, der var en følge af 

5 Europa-Kommissionen (2017b). 
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pandemien, og de automatiske stabilisatorer, som 
den udløste6. Underskuddet skønnes at falde en 
smule til 6,6 % i 2021 og forventes at falde yder-
ligere til 3,6 % i 20227.

Et lignende kontra-cyklisk mønster går igen for den 
offentlige gæld. Den konsoliderede offentlige brut-
togæld for EU-27 steg fra 62,2 % af BNP i 2007 
til 86,5 % i 2014, før den faldt gradvis til 77,2 % 
i 2019. I 2020 steg den markant til 90,1 % og 
skønnes at nå et nyt højdepunkt i 2021, før den 
igen vil falde i 2022.

Den offentlige budgetsaldo i EU's medlemsstater 
i 2019 og 2020 afspejlede ændringer i offentlige 
finanser, der skyldtes pandemien (figur 8.3).

I 2019 havde 17 medlemsstater et overskud på 
statens finanser, og kun Frankrig og Rumænien 
havde et underskud på over 3 % af BNP. I 2020 
havde alle EU's medlemsstater et underskud på 
over 3 % af BNP i 25 af de 27 tilfælde, hvor Spanien 
(11 %) og Grækenland (10,1 %) havde de største. 
Udsigten for budgetsaldoen i samhørighedslande 
synes ikke at være væsentligt forskelligt fra saldo-

6 Automatiske stabilisatorer defineres som de elementer af fi-
nanspolitikken, som reducerer skattebyrden og forøger de of-
fentlige udgifter i en økonomisk afmatning uden diskretionære 
regeringsinitiativer.

7 Europa-Kommissionen (2021k). 

en i ikke-samhørighedslande, hvilket viser, at det 
ikke er det økonomiske udviklingsstadie, der var 
bestemmende for omfanget af den finanspolitiske 
reaktion på pandemien.

Virkningen af pandemien er lige så åbenlys i de 
offentlige gældsniveauer. I syv medlemsstater 
(Grækenland, Italien, Portugal, Spanien, Cypern, 
Frankrig og Belgien) var den offentlige gæld på over 
100 % af BNP i 2020 sammenlignet med blot tre 
medlemsstater (Grækenland, Italien og Portugal) 
i 2019 (figur 8.4). Gældsniveauet var højest i de 
sydlige EU-medlemsstater (144 % af BNP) og la-
vest i det østlige EU (53 %). I 17 medlemsstater 
steg den offentlige gæld med mere end 10 pro-
centpoint i 2020. Og i fire af disse (Grækenland, 
Spanien, Cypern og Italien) steg den med over 
20 procentpoint.

2.2 De offentlige udgifter 
toppede i 2020 som konsekvens 
af covid-19-krisen

Udvidelsen af budgetunderskuddet på statsfinan-
serne i 2020 skyldtes primært en kraftig stigning 
i de offentlige udgifter i forhold til BNP, hvorimod 
indtægterne i forhold til BNP stort set forblev 
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 uændrede8. Under den forrige økonomiske krise i 
2009 og 2010 steg de offentlige udgifter i EU-27 
til lidt over 50 % af BNP. De faldt til 46,5 % af 

8 Generelt synes indtægter i faste priser at falde under en afmat-
ning på samme måde som BNP med det resultat, at forholdet 
mellem indtægter og BNP forbliver uændret. Omvendt synes de 
offentlige udgifter at stige i absolutte tal på grund af den større 
sociale og anden støtte, der er behov for, hvilket i overensstem-
melse hermed bidrager yderligere til forholdet mellem udgifter og 
BNP, der allerede er presset op af faldet i økonomisk produktion. 
Se: Mourre et al. (2019).

BNP i 2018 og 2019, men steg igen til 53,1 % i 
2020 som følge af den samlede effekt af en re-
duktion i BNP og en stigning i udgifterne i absolutte 
tal (figur 8.5). Den hurtige stigning i de offentlige 
udgifter skete i alle medlemsstater, omend i bety-
deligt varierende omfang – lige fra en stigning på 
3,2 procentpoint i Irland til over 10 procentpoint i 
Grækenland og Spanien. 
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Tekstboks 8.1 Offentlige udgifters virkninger på væksten under recessioner

Ved beregning af offentlige udgifters virkning på den 
økonomiske aktivitet på kort til mellemlangt sigt 
estimeres den såkaldte "finanspolitiske multiplika-
tor", et begreb, der blev udtænkt af John Maynard 
Keynes og defineret som en ændring i produktionen, 
som skyldes en given ændring i offentlige udgifter, 
skatter eller en kombination af de to. Den store re-
cession i 2008-2009 udløste fornyet interesse for at 
anslå størrelsen af denne multiplikator. Interessen 
blev vakt yderligere til live af den seneste recession, 
der skyldtes pandemien, de politiske opfølgningstil-
tag og mulige fremtidige udviklinger.

Estimaterne af multiplikatoren varierer over tid og 
økonomier imellem og afhænger af typen af anvendt 
model og antagelserne heri1. I store træk synes mul-
tiplikatorens størrelse at være påvirket af faktorer 
såsom forekomsten af finansielle gnidninger, den 
pågældende politiske foranstaltnings troværdighed 
og permanente eller midlertidige karakter, sammen-
sætningen af de offentlige udgifter, tilstedeværelsen 
eller fraværet af rigiditeter på markedet, størrelsen 
af automatiske stabilisatorer, den gældende penge-
politik, graden af åbenhed i økonomien og valuta-
kursordningen2.

De seneste modeller viser, at multiplikatoren kan 
være større i perioder med økonomisk afmatning 
end under økonomisk vækst, helt op til 2,5, sam-
menlignet med 0,63. Dette bekræftes også af flere 
empiriske undersøgelser4.

Dette vil ikke blot indebære, at en ekspansiv finans-
politik er mere effektiv til stimulering af vækst un-
der en recession end hidtil antaget, men også, at 
finanspolitisk konsolidering i sådanne tider medfører 
større nedadgående pres på den økonomiske akti-
vitet. Desuden peger nylig forskning på betydning-
en af negative grænseoverskridende afsmittende 
virkninger som følge af finanspolitisk konsolidering 
gennem handelsforbindelser, hvilket forstærker de 

1 Se f.eks.: Perotti (2005),Blanchard og Perotti (2002), Beetsma 
et al. (2008), Barro og Redlick (2011), Beetsma og Giuliodori 
(2011).

2 Europa-Kommissionen (2012).

3 Auerbach og Gorodnichenko (2013).

4 Se f.eks.: Corsetti et al. (2012), Auerbach og Gorodnichenko 
(2012), Baum et al. (2012).

negative virkninger af finanspolitiske stramninger 
på produktionen5.

Både i 2008 og 2020, i begyndelsen af hhv. den 
store recession og covid-19-krisen, blev finanspoli-
tikken i EU gjort markant mere ekspansiv med kraf-
tigt stigende offentlige underskud med det formål 
at stimulere vækst. I årene efter den store recessi-
on, hvor økonomien fortsat var svækket under den 
europæiske statsgældskrise (fra 2010 og frem), 
ændrede finanspolitikken i EU retning og blev igen 
kontraktiv. Undersøgelser viser, at resultatet var fal-
dende produktion ikke alene på kort sigt, men også 
på mellemlangt sigt, hvilket reelt forlængede og for-
værrede krisen6.

Ved en pludselig økonomisk opbremsning som den, 
der fulgte i kølvandet på covid-19-pandemien, kan 
en stigning i de offentlige udgifter have en betyde-
lig virkning på den økonomiske aktivitet. Det er især 
tilfældet i situationer, hvor pengepolitikken allerede 
er ekspansiv (som i euroområdet siden den store re-
cession og navnlig fra midten af 2014 og frem), og 
der er derfor kun begrænset råderum til at modvirke 
krisen gennem en yderligere lempelse af politikken.

I denne sammenhæng tilførte EU og nationalregerin-
gerne i 2020 som reaktion på recessionen som følge 
af covid-19-pandemien væsentlige offentlige midler 
til økonomien, hvilket fik de offentlige udgifter til at 
stige til historisk høje niveauer og skabte et stort of-
fentligt underskud. I 2021 kunne medlemsstaterne 
med den fortsatte aktivering af den generelle undta-
gelsesklausul yde målrettet og midlertidig finanspo-
litisk støtte, samtidig med at der blev bevaret skat-
tepolitisk bæredygtighed på mellemlangt sigt. I takt 
med at covid 19-pandemien kommer under kontrol, 
bør de gradvis skifte fra en beskyttelsesforanstalt-
ning til foranstaltninger, der letter omfordelingen af 
ressourcer og støtter opsvinget. Når de økonomiske 
rammebetingelser tillader det, bør der genindføres 
en forsigtig finanspolitik på mellemlangt sigt, der 
sikrer en bæredygtig gældssituation, samtidig med 
at der sættes skub i investeringerne.

5 Se f.eks.: Goujard (2017), Poghosyan (2020).

6 DeLong et al. (2012), Fatás og Summers (2018), Fatás (2019), 
Gechert et al. (2019).
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I takt med at covid 19-krisen kommer under kon-
trol, og den økonomiske situation forbedres, for-
ventes en gradvis reduktion i udgifterne i forhold 
til BNP som et resultat af både ophævelsen af de 
ekstraordinære tiltag, der blev indført for at dæm-
me op for spredningen af pandemien og den for-
nyede stigning i BNP (se tekstboks 8.1 for en gen-
nemgang af virkningerne af de offentlige udgifter 
og den ekspansive finanspolitik generelt under de 
seneste recessioner).

For så vidt angår sammensætningen af de offentli-
ge udgifter efter funktion, og hvordan de har udvik-
let sig over tid (se tekstboks 8.2 for en beskrivelse 
af opdelingen af de offentlige udgifter efter funkti-
on), er det bemærkelsesværdigt, at udgifterne til so-
cial sikring tegner sig for den største andel i  EU-27 
(figur 8.6). I 2019 (det seneste år, for hvilket der er 
fuldstændige data) udgjorde de over 40 % af de 
samlede udgifter og godt og vel 19 % af BNP, næ-
sten 2 procentpoint mere end i 2007 ( umiddelbart 
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Figur 8.6 Offentlig forvaltning og services udgifter på udvalgte politikområder, EU-27, 
2004-2019

Tekstboks 8.2 Klassifikationen af det offentliges udgifter efter formål (COFOG)

Klassifikationen af det offentliges udgifter efter 
formål (COFOG) blev udviklet af OECD og anven-
des på offentlige udgifter og nettoanskaffelser af 
ikke-finansielle aktiver (omkostninger). Eurostats 
COFOG-vejledning beskriver detaljeret indholdet af 
hver funktionel kategori1.

Der findes en klassifikation i tre niveauer med ti 
"hovedgrupper" på øverste niveau, som hver for sig 
inddeles i seks til ni grupper, der igen er yderligere 
delvist underopdelt i "klasser".

I denne rapport er de ti øverste hovedgrupper ind-
delt i følgende seks kategorier: økonomiske anlig-
gender (COFOG hovedgruppe 04), miljøbeskyttelse 
(05), sundhedsvæsen (07), undervisning (09), social 

1 Eurostat (2019).

beskyttelse (10) og "øvrige" – der omfatter generelle 
offentlige tjenester (01), forsvar (02), offentlig orden 
og sikkerhed (03), boliger og offentlige faciliteter 
(06) samt frihed, kultur og religion (08).

Desuden er der i en del af analysen foretaget en 
underopdeling af COFOG's hovedgruppe økono-
miske anliggender i følgende syv kategorier: land-
brug, skovbrug, fiskeri og jagt (COFOG gruppe 04.2), 
brændstof og energi (04.3), råstofudvinding, frem-
stillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksom-
hed (04.4), transport (04.5), kommunikation (04.6), 
FoU i emner inden for økonomi (04.8) og "øvrige" – 
der omfatter generelle anliggender inden for økono-
mi, handel og arbejdsmarked (04.1), andre erhverv 
(04.7) samt økonomiske anliggender i.a.n. (04.9).
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inden den store recession). Pandemien har utvivl-
somt ført til en stigning i udgifterne til social sikring, 
men med hvor meget vides endnu ikke.

Udgifterne til økonomiske anliggender (herunder 
navnlig investeringer i transport og kommunikati-
on) forblev relativt uændret mellem 2007 og 2019 
med blot lidt over 4 % af BNP. Det samme var til-
fældet for udgifterne til uddannelse (knap 5 % af 
BNP i 2019) og miljøbeskyttelse (knap 1 % af BNP 
i perioden). Omvendt steg sundhedsudgifterne fra 
ca. 6,5 % i 2007 til 7 % i 2019.

De offentlige udgifter kan også inddeles i løbende 
udgifter og kapitaludgifter. Førstnævnte inkluderer 
kompensation af medarbejdere (lønninger), løben-
de overførsler (f.eks. sociale ydelser) og rentebe-
talinger på offentlig gæld. Kapitaludgifter består 
primært af faste bruttoinvesteringer, men også ka-
pitaloverførsler, primært til støtte for erhvervslivet.

Mellem 2007 og 2019 opstod der tre vigtige æn-
dringer i udgiftssammensætningen (figur 8.7). 
For det første næsten halveredes udgifterne til 
renter af gæld i forhold til BNP, hovedsagelig som 
følge af lave renter, men også reduktionen i den 
offentlige gæld, og de faldt yderligere i 2020. 
For det andet steg udgifterne til sociale ydelser 
med 1,3 procentpoint som en andel af BNP og steg 
med over 2,4 procentpoint i 2020, hvilket afspejler 

virkningen af pandemien. For det tredje faldt de 
offentlige investeringer omvendt med 0,4 procent-
point i forhold til BNP. I 2020 steg de offentlige in-
vesteringer igen, og de forventes at fortsætte med 
at stige – i det mindste på den korte bane, både i 
faste priser og i forhold til BNP.

2.3 De offentlige investeringer 
udviklede sig ujævnt på tværs 
af medlemsstaterne, og de er 
ikke endnu kommet op på niveau 
siden finanskrisen i 2008-2009

Der er konsensus i den økonomiske litteratur 
om, at effektiv regulering, en effektiv og velfun-
gerende offentlig forvaltning samt målrettede 
offentlige investeringer alle er væsentlige for 
moderne økonomiers funktion ved at tilbyde kri-
tisk infrastruktur og offentlige tjenesteydelser, 
der sikrer respekt for retsstaten og håndhæver 
ejendomsrettigheder. Tjenesteydelser som sund-
hed og uddannelse og den dermed forbundne 
infrastruktur og faciliteter samt investeringer 
i transport, miljøbeskyttelse og støtte til FoU er 
vigtige for bæredygtig og inklusiv vækst på lang 
sigt. Alle disse forventes at opleve enten en sam-
fundsmæssig ulige fordeling af ressourcer eller 
væsentlig underudnyttelse, hvis de overlades til 
markedskræfterne.
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Tekstboks 8.3 Additionalitetsprincippet i de europæiske struktur- og 
investeringsfonde (ESI-fonde)

Definition

I henhold til ESIF-forordningerne for 2014-2020 
skal den støtte, de yder, være et supplement til og 
ikke træde i stedet for medlemsstaternes offentli-
ge eller tilsvarende strukturelle udgifter (dvs. nati-
onalt finansierede offentlige bruttoinvesteringer). 
 Medlemsstaterne skal derfor gennem hele program-
meringsperioden bevare et niveau for offentlige eller 
tilsvarende strukturelle udgifter, der mindst svarer til 
det referenceniveau, som er fastsat i partnerskabs-
aftalen i periodens begyndelse. Fremadrettet gælder 
dette også for den nye generation af samhørigheds-
politiske fonde for 2021-2027. 

Medlemsstater, der skal verificeres i 2014-2020

I forordningerne fastsættes det ligeledes, at verifice-
ringen af additionalitetsprincippet kun skal finde sted 
i de medlemsstater, hvor mindre udviklede områder 
omfatter mindst 15 % af den samlede befolkning, 
på grund af omfanget af de finansielle midler, de får 
tilført. I medlemsstater, hvor mindre udviklede om-
råder omfatter mindst 65 % af den samlede befolk-
ning, finder verificeringen sted på nationalt niveau. I 
de medlemsstater, hvor de omfatter mere end 15 % 
og mindre end 65 %, gennemføres verificeringen på 
regionalt niveau, således at den er fokuseret på de 
regioner, der modtager mest støtte.

I perioden 2014-2020 var 11 medlemsstater om-
fattet af verificering af additionalitet på nationalt ni-
veau (Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Kroatien,  Letland, 
Litauen, Ungarn, Polen, Portugal, Rumænien og Slo-
vakiet) og tre medlemsstater på regionalt niveau 
(Grækenland, Italien og Slovenien).

Verificeringsproces

Verificeringen af additionalitetsprincippet finder sted 
på tre forskellige tidspunkter over finansieringsforlø-
bet 2014-2020: i) når partnerskabsaftalen forelæg-
ges (forudgående verificering), ii) i 2018 (midtvejs-
verificering) og iii) i 2022 (efterfølgende verificering).

De offentlige strukturelle udgifters planlagte profil 
skal medtages i partnerskabsaftalerne. Når den er 
godkendt, anvendes de pågældende tal som refe-
renceniveau for de udgifter, der skal opretholdes i 
perioden 2014-2020. Kort sagt består verificerings-

proceduren af en sammenligning af gennemsnits-
niveauet for de faste bruttoinvesteringer som en 
procentdel af BNP, som indberettet i stabilitets- og 
konvergensprogrammerne, der indsendes som led i 
det europæiske semester, med de referenceniveau-
er, der indberettes i partnerskabsaftalerne (hvor 
verificering sker på regionalt niveau, anvendes ni-
veauet for de faste bruttoinvesteringer i de mindre 
udviklede regioner). En medlemsstat anses for at 
have overholdt additionalitetsprincippet, hvis de år-
lige gennemsnitlige strukturelle udgifter er lig med 
eller højere end referenceniveauet. 

Midtvejsevalueringen tjener rent overvågningsmæs-
sige formål. Der er ikke fastlagt finansielle korrek-
tioner på dette stadie, såfremt det konstateres, at 
additionalitetsprincippet ikke er blevet overholdt. 
Medlemsstater, der findes ikke at overholde princip-
pet, opfordres af Europa-Kommissionen til at frem-
skynde offentlige investeringer for efterfølgende 
overholdelse. Kommissionen kan også revidere re-
ferenceniveauet for offentlige strukturelle udgifter i 
partnerskabsaftalen efter høring af de berørte med-
lemsstater, såfremt den økonomiske situation har 
ændret sig væsentligt i forhold til den situation, der 
blev anslået på tidspunktet for partnerskabsaftalens 
vedtagelse.

Ved manglende efterfølgende overholdelse kan 
Kommissionen beslutte at gennemføre en finansiel 
korrektion, der ikke må overstige 5 % af den finansie-
ring, som oprindeligt blev tildelt de pågældende min-
dre udviklede regioner for  programmeringsperioden.

Status

Midtvejsverificeringen af additionalitetsprincippet 
for perioden 2014-2020 fandt sted mellem 2018 
og 2019. Ved processens afslutning fandtes Bul-
garien, Italien og Rumænien ikke at have overholdt 
princippet. Kommissionen informerede følgelig de 
respektive myndigheder om, at de ville skulle for-
øge de offentlige investeringer for at nå de nødven-
dige niveauer. Den efterfølgende verificering i 2022 
vil tage højde for alle betydelige ændringer i den 
økonomiske situation siden midtvejsverificeringen, 
herunder set i lyset af recessionen som følge af co-
vid-19-pandemien og de samfundspolitiske tiltag.
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Offentlige investeringer spiller en særlig vigtig rol-
le for vækst, idet de bidrager til at øge og renovere 
beholdningen af anlægsaktiver (f.eks. bygninger, 
infrastruktur og faciliteter til levering af tjeneste-
ydelser), der vil påvirke den økonomiske udviklings 
retning og vækstudsigterne på den lange bane.

Offentlige investeringer kan fungere som et vigtigt 
incitament til økonomien i en periode med recessi-
on, når den private sektor tøver med at investere. 
De kan også have betydelige grænseoverskriden-
de virkninger på væksten med handelsforbindel-
ser til det indre marked, der fordeler økonomiske 
gevinster over hele økonomien i EU. En reduktion 
i de offentlige investeringer giver derfor anledning 
til bekymring. Finansiering under samhørigheds-
politikken øger de offentlige investeringer i med-
lemsstaterne, navnlig de mindre udviklede, der 
kan have mindre skattepolitisk råderum til udgif-
ter, under overholdelse af additionalitetsprincippet 
(se tekstboks 8.3). De er i overensstemmelse her-
med et vigtigt afsæt for den fornyede økonomiske 
balance og genopretning efter krisen.

Med undtagelse af 2009, som var det år, hvor ind-
satsen for at afbøde den økonomiske afmatning 
var på sit højeste, var der et generelt fald i de of-
fentlige investeringer i forhold til BNP over perio-
den 2008-2019 (figur 8.8). Dette tyder på, at de 

offentlige investeringer aldrig kom sig efter krisen 
i 2008-2009, hvilket gav anledning til bekymring 
for de konsekvenser, som lave investeringsniveau-
er kunne have for væksten på mellemlangt til langt 
sigt. Pandemien kan meget vel have reduceret de 
offentlige investeringer yderligere.

De offentlige investeringer faldt mere i perio-
den 2008-2019 i samhørighedslande (fra 4,9 % 
af BNP til 3,8 %) end i ikke-samhørighedslande 
(fra 3,3 % til 2,9 %). Det betyder, at de medlems-
stater, der har størst behov for investeringer, er 
dem, der reducerer dem mest, hvilket kan have 
negative følger for tempoet for og bæredygtighe-
den af deres konvergens mod EU-gennemsnittet 
for BNP pr. indbygger. 

Geografisk var det største fald i offentlige investe-
ringer i de sydlige medlemsstater (med 1,7 pro-
centpoint i forhold til BNP) efterfulgt af de østlige 
medlemsstater (0,7 procentpoint). Omvendt var 
der færre ændringer i de nordvestlige medlems-
stater med undtagelse af Irland. I Grækenland, 
Rumænien og Irland var faldet ca. 3 procentpoint, 
mens det i Spanien, Litauen og Bulgarien var over 
2 procentpoint. Den høje offentlige gæld kan have 
bidraget til at begrænse offentlige investeringer i 
Grækenland og Spanien, men i de øvrige angivne 
medlemsstater var gælden betydeligt lavere. 
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Figur 8.8 Offentlige investeringer, 2008, 2012, 2016 og 2019
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En tredjedel af de samlede offentlige investerin-
ger i EU går til COFOG-kategorien "økonomiske an-
liggender" (der især omfatter energi, transport og 
kommunikation), som alene udgjorde 1 % af BNP 
i 2019 (figur 8.9). I samhørighedslande var tallet 
betydeligt højere, 1,6 % af BNP, men varierede fra 
2,7 % af BNP i Ungarn til blot 0,2 % i Cypern.

I kategorien "økonomiske anliggender" går en stor 
del af investeringerne til transport, svarende til 
0,8 % af BNP i 2019 i EU. Og i alle medlemsstater 

var det det største område for investeringer i ka-
tegorien og varierede fra 2,4 % af BNP i Ungarn til 
0,2 % i Cypern (figur 8.10).

I samhørighedslande tegnede transportinvesterin-
gerne sig for knap 1,4 % af BNP, hvilket er dobbelt 
så meget som tallet i ikke-samhørighedslande og 
afspejler den igangværende opførelse af trans-
portnetværk, som skal støtte den økonomiske ud-
vikling og konvergens.
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Figur 8.9 Offentlige investeringer på udvalgte politikområder, 2019
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Offentlige investeringer i FoU er en vigtig vækst-
faktor og den næsthøjeste komponent af investe-
ringerne i kategorien "økonomiske anliggender" i 
EU-27 med knap 0,2 % af BNP i 2019. De største 
udgifter var i Frankrig (0,4 % af BNP) efterfulgt af 
Østrig (0,3 %).

I modsætning til investeringer i transport investe-
rede ikke-samhørighedslandene næsten dobbelt 
så meget af deres BNP i FoU som samhørigheds-
lande (hhv. 0,2 % og 0,1 %). Det relativt lave inve-
steringsniveau kunne være en hæmsko for deres 
innovationskapacitet og deres evne til at fastholde 
væksten på mellemlang og lang sigt. 

3. Subnationale offentlige 
finanser og decentralisering

3.1 Subnationale myndigheder står 
for en stor del af de offentlige udgifter, 
men med markante forskelle i EU

Dette afsnit fokuserer på de offentlige udgifter 
og indtægter på subnationalt niveau (dvs. regi-
onale og lokale myndigheder, og statslige myn-
digheder i forbundsstater i EU) og de ændringer, 
der er sket i de seneste år, herunder i relation til 
covid-19-pandemien.

Når man betragter subnationale finanser, er det 
vigtigt at bemærke, at tallene for offentlige in-
vesteringer eller andre udgifter, der varetages af 
subnationale statslige myndigheder, og for de ind-
tægter, de opkræver, omfatter de beløb, som ka-
naliseres gennem dem af andre delsektorer i sek-
toren offentlig forvaltning, dvs. centralregeringen. 
De berørte myndigheder kan være ansvarlige for 
at forvalte udgifter eller opkræve indtægter, men 
kan have begrænset autonomi over de underlig-
gende politiske, investerings- eller skattemæssige 
beslutninger. I et separat afsnit nedenfor vurderes 
omfanget af autonomi, som regionale og lokale 
myndigheder har.

I lighed med de tendenser, som observeres for of-
fentlige finanser som helhed, udviser de udgifter, 
der udføres af eller kanaliseres gennem subnati-

onale myndigheder i EU, en adfærd, der er kon-
tra-cyklisk i forhold til BNP og synes at stige, når 
BNP falder. Bortset fra recessionsårene synes de 
subnationale offentlige udgifter at have været 
relativt stabile over perioden 2004-2019 med 
15-16 % af BNP (figur 8.11). De steg imidlertid 
kraftigt i 2020 med et spring på 1,6 procentpoint i 
forhold til BNP som en umiddelbar konsekvens af 
pandemien. Alle medlemsstater undtagen Ungarn 
oplevede en stigning, som især var udtalt i Spanien 
(over 3 procentpoint i forhold til BNP), Tyskland 
og Belgien (over 2 procentpoint) mellem 2019 
og 2020.

De subnationale indtægter var ligeledes stabile 
over perioden 2009-2019 på omkring 9-10 % af 
BNP, et meget lavere niveau end udgifterne, hvil-
ket er en forskel, der blev indsnævret i det mind-
ste delvist af overførsler fra centralregeringen. 
Tendensen for indtægterne viste generelt en lille 
stigning i de år, der gik umiddelbart forud for den 
store recession. Dette kan afspejle en lille stigning 
i decentraliseringen af opkrævningen af indtæg-
ter, en mulig stigning i subnationale myndigheders 
skattemæssige autonomi eller en stigning i de op-
gaver, de får overdraget.

En betydelig andel af de offentlige udgifter vareta-
ges af subnationale myndigheder i EU (figur 8.12). 
I EU-27 var andelen i 2019 på omkring en tredje-
del (32 %), og den var stort set uændret i forhold 
til de foregående 11 år. 

Der var imidlertid betydelige variationer mellem 
medlemsstaterne, hvilket skyldes forskelle i de 
institutionelle rammer. Andelen af udgifter, der 
udføres af subnationale myndigheder, var størst i 
forbundslande i EU (Østrig, Belgien og Tyskland) og 
i medlemsstater, hvor regeringen er stærkt decen-
traliseret (Spanien, Danmark, Finland og Sverige). 
I Danmark blev 65 % af udgifterne varetaget af 
subnationale myndigheder i 2019, mens andelen 
var over 50 % i Sverige og over 40 % i Spanien, 
Belgien, Finland og Tyskland. Omvendt stod sub-
nationale myndigheder i Cypern og Malta for un-
der 5 % af udgifterne, mens tallet for Grækenland, 
Irland og Luxembourg kun var omkring 10 % 
eller mindre. 
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Selvom andelen af de udgifter, der blev afholdt 
af subnationale myndigheder, har været relativt 
 stabil over tid i de fleste medlemsstater, er der 
visse undtagelser. Andelen mellem 2008 og 2019 
steg med mere end 8 procentpoint i Belgien, mere 
end 4 procentpoint i Sverige, og mere end 3 pro-
centpoint i Polen, mens den faldt med mere end 
2 procentpoint i syv medlemsstater, herunder med 
mere end 8 procentpoint i Ungarn og 6 procent-
point i Irland. Senest steg den mellem 2016 og 

2019 med omkring 3 procentpoint i Polen, Tjekkiet 
og Slovakiet, mens den faldt med over 3 procent-
point i Rumænien, den eneste medlemsstat, hvor 
den faldt væsentligt i denne periode. 

Generelt synes der at være en markant mindre de-
centralisering af udgifter i samhørighedslande end 
i ikke-samhørighedslande (andelen af subnationa-
le udgifter var 23 % i førstnævnte lande i 2019 
med 34 % i sidstnævnte lande). Der er  imidlertid 
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Figur 8.12 Subnationale offentlige udgifter, 2008, 2012, 2016 og 2019
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Figur 8.11 Subnationale offentlige udgifter og indtægter, EU-27, 2004-2020
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visse tegn på en mulig stigning i decentrali-
sering, idet andelen af subnationale udgifter i 
 samhørighedslande steg med 2,1 procentpoint i de 
tre lande frem til 2019 (i forhold til en stigning på 
kun 0,2 procentpoint i ikke-samhørighedslande).

Subnationale myndigheders udgifter er koncen-
treret i særlige politikområder. I EU som helhed 
gik næsten 50 % til uddannelse, sundhed, miljø-
beskyttelse og økonomiske anliggender (overve-

jende transport) i 2019 sammenholdt med 36 % 
for de samlede offentlige udgifter9. Igen var der 
betydelige variationer medlemsstaterne imellem. 
I Estland, Litauen, Kroatien, Tjekkiet, Slovenien og 
Italien gik over 65 % af de subnationale udgifter 
til de ovenfor anførte områder, mens relativt lidt 
omvendt gik til disse områder i Malta og Cypern.

I 2019 brugte subnationale myndigheder over 
80 % de offentlige udgifter på miljøbeskyttelse 

9 Bemærk, at i den COFOG-klassifikation, der anvendes i analysen, 
er overførsler af generel art mellem den offentlige forvaltnings 
delsektorer medtaget i generelle offentlige tjenester (hovedgrup-
pe 01) under kategorien "andre".
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Figur 8.13 Subnationale offentlige udgifter på udvalgte politikområder, EU-27, 2004, 2010, 
2016 og 2019 
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og over 65 % til uddannelse, 47 % til økonomiske 
anliggender og over en tredjedel af udgifterne til 
sundhed (figur 8.13).

I nogle medlemsstater står subnationale myndig-
heder for stort set alle offentlige udgifter. Især op-
stod over 90 % af udgifterne til miljøbeskyttelse på 
subnationalt niveau i 2019 i Italien, Nederlandene, 
Spanien og Litauen, over 90 % til sundhed i Italien, 
Danmark, Sverige og Spanien og over 90 % til ud-
dannelse i Belgien, Tyskland og Spanien.

Mellem 2004 og 2019 faldt de subnationale ud-
gifter til miljøbeskyttelse og sundhed som en andel 
af de samlede offentlige udgifter i disse områder, 
selvom de samlede udgifter steg som en andel 
af BNP, hvilket viser, at flere udgifter er blevet af-
holdt af centralregeringen. Men samtidig steg den 
subnationale del af udgifterne til uddannelse med 
over 3 procentpoint.

Som for det generelle niveau var social sikring det 
største udgiftsområde afholdt af eller kanalise-
ret via subnationale myndigheder i EU-27 i 2019, 
med 3,5 % af BNP, efterfulgt af uddannelse (3 %), 
sundhed og økonomiske anliggender (med hver 
især lidt over 2 %). Udgifter til miljøbeskyttelse 
udgjorde blot 0,6 % af BNP (figur 8.14).

Der var igen betydelige variationer medlemssta-
terne imellem. Generelt var de af subnationale 
myndigheder afholdte udgifter over 8 procent-
point lavere i forhold til BNP i samhørighedslande 
(9,5 %) end i ikke-samhørighedslande (17,6 %). 
Udgifterne i alle områder var lavere i førstnævnte, 
navnlig til social sikring (2,4 procentpoint lavere), 
sundhed (1,3 procentpoint lavere) og uddannelse 
(0,9 procentpoint lavere).

I individuelle medlemsstater svingede de subnatio-
nale udgifter til social sikring fra over 18 % af BNP i 
Danmark og tæt på 6 % i Sverige, Belgien, Finland og 
Tyskland til blot ca. 1 % eller derunder i 16 medlems-
stater (inklusive nul i Malta og Cypern). Subnationale 
myndigheders udgifter til uddannelse var tæt på 
7 % af BNP i Belgien og 4 % eller derover i Sverige, 
Tyskland, Letland, Nederlandene, Estland og Spanien. 
Men de lå et godt stykke under 1 % i Ungarn, Italien, 
Portugal, Luxembourg, Rumænien, Grækenland og 
Irland og igen nul i Cypern og Malta. Udgifterne til 
sundhed var omkring 6 % af BNP i Danmark, Sverige, 
Italien, Finland og Spanien, mens de var et godt styk-
ke under 1 % i Bulgarien, Tyskland, Nederlandene, 
Portugal, Ungarn, Slovakiet, Frankrig og Luxembourg 
og nul i Irland, Grækenland, Cypern og Malta. Disse 
variationer afspejler både de subnationale myndig-
heders forskellige ansvar for udgifterne i forskellige 
områder og forskelle i forvaltningsstrukturer.
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3.2 Subnationale regeringer 
påtager sig størstedelen af 
de offentlige investeringer

Subnationale myndigheder spiller en stor rol-
le i gennemførelsen af offentlige investeringer. 
I 2019 udgjorde deres udgifter til investeringer 
(faste bruttoinvesteringer) 1,7 % af BNP i EU-27 
eller 58 % af de samlede offentlige investeringer 
(figur 8.15).

Selvom subnationale myndigheders udgifter til in-
vesteringer generelt har svinget pro-cyklisk i for-
hold til BNP, nemlig ved at falde under økonomisk 
afmatning som for de samlede offentlige investe-
ringer, har variationen været mere udtalt i samhø-
righedslande end i ikke-samhørighedslande. 

De subnationale udgifter til investeringer var om-
trent de samme i forhold til BNP i både samhø-
righedslande og i ikke-samhørighedslande i de tre 
år 2018-2020 og steg i førstnævnte lande tilbage 
til niveauet i 2004, og for sidstnævntes vedkom-
mende forblev de en smule under dette niveau. 
Samtidig var de subnationale myndigheders andel 
af de offentlige investeringer meget mindre i sam-
hørighedslande, selvom forskellen gradvist inds-
nævredes med næsten halvdelen mellem 2004 
og 2020.

I 2019 var subnationale myndigheders offent-
lige investeringer særligt høje i forhold til BNP i 
Sverige og Finland (lidt under 3 % i begge lan-
de). De var over 2 % i syv andre medlemsstater 
(Letland, Kroatien, Frankrig, Polen, Belgien, Tjekkiet 
og Rumænien), men under 1 % i Portugal, Irland, 
Grækenland, Cypern og Malta. Generelt havde 
medlemsstater med relativt lave subnationale in-
vesteringsniveauer også lave samlede udgifter på 
subnationalt niveau (figur 8.16). 

I 16 medlemsstater var de subnationale offent-
lige investeringer lavere i forhold til BNP i 2019 
end i 2008, mest bemærkelsesværdigt i Irland 
(2,3 procentpoint lavere) og Spanien (1,6 pro-
centpoint lavere) og i et kun lidt mindre omfang i 
Letland, Portugal og Litauen. De var højere i 2019 
i 11 medlemsstater, navnlig i Sverige og Finland. 
Tekstboks 8.4 viser resultaterne af et pilotprojekt 
om offentlige regionale (NUTS 2) investeringer.

3.3 Regional og lokal autonomi

Som understreget ovenfor afspejler størrelsen af 
de af de subnationale myndigheder afholdte ud-
gifter og størrelsen af de opkrævede indtægter 
ikke nødvendigvis deres autonomi med hensyn til 
at træffe politiske beslutninger. Regional og lokal 
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Figur 8.16 Subnationale offentlige investeringer, 2008, 2012, 2016 og 2019
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Tekstboks 8.4 Måling af regionale offentlige investeringer: et pilotprojekt

Offentlige investeringer spiller en nøgle-
rolle, når det drejer sig om at reducere 
regionale forskelle. Afgørende for, at 
moderne økonomier kan fungere pro-
blemfrit, er, at der stilles offentlig ba-
sisinfrastruktur og offentlige tjenester til 
rådighed. Disse vil ikke blive leveret af 
den private sektor, og de er afgørende 
faktorer for vækst på langt sigt. Trans-
portinfrastruktur er f.eks. næsten ude-
lukkende finansieret gennem offentlige 
investeringer. Offentlige investeringer 
omfatter støtte til FoU og innovation, 
som er vigtige vækstlokomotiver. Det er 
ligeledes nødvendigt med offentlige in-
vesteringer for at imødegå de udfordrin-
ger, der er knyttet til klimaforandringer, 
demografiske forandringer, urbanise-
ring og digitalisering. Generelt former of-
fentlige investeringer folks valg af, hvor 
de bor og arbejder, influerer på, hvordan 
private investeringer udformes, og hvor 
de sættes ind og påvirker livskvaliteten.

Offentlige investeringer kan hjæl-
pe mindre udviklede regioner med at 
indhente efterslæbet. Disse regioner 
sakker typisk agterud i forhold til ba-
sisinfrastruktur, FoU og innovations-
resultater, deres evne til af afbøde 
virkningerne af klimaforandringer og 
til at tiltrække private investeringer. 
Som følge heraf er måling af regiona-
le offentlige investeringer afgørende 
for støtten til territoriale udviklings-
politikker som f.eks. samhørighedspo-
litik. Derfor blev der i 2020 lanceret et 
Eurostat-pilotprojekt, der skal under-
søge muligheden for at indsamle dis-
se data. Det generelle mål er at opnå 
enighed om en harmoniseret metode 
og at producere årlige data om offent-
lige investeringer pr. NUTS 2-region.

Der blev som led i dette projekt ind-
samlet oplysninger for Spanien på 
regionalt plan om regionale og loka-
le myndigheders (men ikke central-
regeringens) offentlige investeringer 
(faste bruttoinvesteringer) (kort 8.1). 
 Disse tal viser, at der er store forskelle 
mellem de enkelte regioner med hen-
syn til  disse to forvaltningsniveauers 
 offentlige investeringer. Den var lavest 
i (med 0,7 % af BNP) i hovedstadsregi-
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autonomi er en vigtig faktor til fremme af stedba-
serede politikker.

To indikatorer, der er afledt af Regional Authority 
Index (RAI) og Local Autonomy Index (LAI), gør det 
lettere at vurdere dette ved at måle omfanget af 
regionalt og lokalt "selvstyre"10. Indikatorerne, den 
ene for regionale og den anden for lokale myn-
digheder, omfatter fem dimensioner: institutionel 
autonomi, politisk autonomi, skattepolitisk autono-
mi, låneautonomi og repræsentations- eller orga-

10 RAI måler omfanget af selvstyre og fælles regler, der udøves af 
regionale myndigheder i deres lande (Hooghe et al. [red.], 2016). 
LAI måler omfanget af selvstyre og interaktive regler udøvet af 
lokale myndigheder (Ladner et al., 2015). Begge indekser bygger 
på ekspertvurderinger. De indikatorer, der anvendes i dette afsnit, 
afspejler kun selvstyrekomponenterne i RAI og LAI. 

nisationsautonomi11. En særlig indikator for stor-
byregioner beregnes særskilt (se tekstboks 8.5).

I de 23 EU-medlemsstater med regioner som defi-
neret i den regionale indikator for selvstyre (se note 
til figur 8.17) er omfanget af regional autonomi 
steget i gennemsnit over de seneste tre årtier, hvor 
det meste af stigningen har fundet sted i perioden 
mellem 1990 og 2000.

11 Ved institutionel autonomi forstås, i hvilket omfang en regional 
eller lokal myndighed formelt er autonom i forhold til højere re-
geringsniveauer. Politisk autonomi vedrører paletten af politikker 
(eller funktioner), som regionale eller lokale myndigheder er an-
svarlige for. Ved skattepolitisk autonomi forstås, i hvilket omfang 
de i uafhængighed kan opkræve skatter. Autonomi til at optage 
lån betegner, i hvilket omfang de kan låne. Repræsentation hen-
viser til, i hvilket omfang regioner har en uafhængig lovgivende 
og udøvende magt, og organisatorisk autonomi for lokale myn-
digheder er det omfang, i hvilket de frit kan træffe afgørelse om 
deres egen organisation og valgsystem. Hver indikator anvender 
værdier fra 0 til 18.

onen Madrid og højest i den mindre udviklede region 
Extremadura (på 2,4 %). Overgangsregionerne i det 
nordøstlige Spanien forekom at have relativt høje 
investeringsniveauer, hvorimod visse af de mindre 
udviklede regioner i landets centrale og sydlige del 
fremviste værdier under gennemsnittet.

For Polen (kort 8.2) findes der en regional opdeling af 
offentlige investeringer efter alle  forvaltningsniveauer. 
Offentlige investeringer varierede mellem 6,8 % 

af BNP i den nordøstlige region af Warmińsko-Ma-
zurskie og 3,2 % i hovedstadsregionen Warszawa. 
 Generelt var de offentlige investeringer som en andel 
af BNP markant højere i mindre udviklede end i mere 
udviklede regioner, men med visse nuancer. F.eks. 
havde mindre udviklede regioner i den sydøstlige del 
af Polen færre offentlige investeringer end tilsvaren-
de mere avancerede regioner i den nordvestlige del.
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Tekstboks 8.5 Selvstyremyndighed i storbyregioner 

Indikatoren for regionalt selvstyre, som måler den 
myndighed, der udøves af en regional myndighed 
over dem, som bor i regionen, beregnes særskilt for 
hovedstadsregioner i EU. Denne kaster yderligere lys 
på forvaltningsarkitekturen på flere niveauer i EU's 
medlemsstater ud over de traditionelle kategorier 
af regionale og lokale myndigheder, der allerede er 
beskrevet i dette afsnit.

Med henblik på beregning af indikatoren for selvsty-
re defineres en storbyregion som en sammenhæn-
gende generel jurisdiktion, der kombinerer en stor by 
(eller byer) og deres omgivende kommuner. Formå-
let er at sætte fokus på den tendens, at flere byer 
vokser sammen med forstæderne i en central større 
by og derved skabe et udbygget byområde ("conur-
banisation"). En region klassificeres som en storby-
region, hvis den opfylder følgende kriterier: i) Den 
eksisterer mellem niveauet for lokal forvaltning og 
det nationale niveau, ii) den har en befolkning på 
mindst 150 000 personer, og iii) jurisdiktionen er 
kodificeret i lovgivning1. Bemærk, at denne definiti-
on adskiller sig fra den, som Eurostat benytter for 
storbyregioner2.

Den indikator, der vises i figur 8.18, er en samlet 
målestok for de scorer, som opnås af myndigheder-
ne i storbyregionen for følgende aspekter: instituti-
onel dybde, politikområder, finanspolitisk autonomi, 
autonomi i låntagningen og repræsentation.

Antallet af individuelle storbyregioner (f.eks. hoved-
staden Wien i Østrig) og regionale storbykategorier 
(f.eks. Stadtstaaten (bystater) i Tyskland, der omfat-
ter Berlin, Bremen og Hamburg) er steget over tid. 
I 1990 fandtes der kun 12 sådanne forvaltningsen-
heder i blot fem medlemsstater (i Østrig, Belgien, 
Tyskland, Frankrig og Ungarn), mens der i 2018, det 
seneste år, for hvilket der findes data, var i 23 i 15 
medlemsstater, herunder: i) hovedstadsregioner i 
Østrig, Belgien, Tyskland, Kroatien, Tjekkiet, Frankrig, 
Portugal, Rumænien, Slovakiet og Slovenien, ii) store 
byområder i Tyskland, Spanien, Italien og Portugal 
og iii) regionale kategorier med hver flere individuel-
le større byer i Tyskland, Frankrig, Ungarn, Irland og 
Polen. Størstedelen af stigningen i antal skete mel-
lem 1990 og 2000, hvor der blev indført byområder 
i en række østlige og sydlige medlemsstater.

1 Hooghe et al. (red.) (2016).

2 Se kapitel 2 i denne rapport.

Ud over eksempler på storbyregioner i Østrig, 
 Belgien, Frankrig og Tyskland, der har eksisteret i 
mange år, findes der nogle byområder med relativt 
kort levetid. F.eks. blev Hovedstadens Udviklingsråd 
i Danmark (2000-2006), "plusregio" i Nederlandene 
(2006-2015) og sammenslutningen af 11 kommu-
ner, der dannede hovedstaden Warszawa ("miasta 
stołecznego Warszawy") i Polen (1994-2002) alle 
nedlagt, selvom de pågældende kommuner i visse 
tilfælde (f.eks. i Warszawa) blev sammenlagt efter-
følgende. Dette illustrerer de forskellige styrker af 
politisk engagement over for denne type enhed, og 
hvordan dette kan have ændret sig over tid. Selvom 
en række storbyregioner er blevet nedlagt helt, er 
de i nogle tilfælde blevet erstattet af andre enheder 
og former for samarbejde mellem lokale myndighe-
der som i tilfældet med storbyområdet Barcelona 
(Área Metropolitana de Barcelona), der erstattede 
den tidligere Entitad Municipal Metropolitana de 
Barcelona med øget autonomi.

De storbyregioner, der er oprettet senest, er Zarago-
za i Spanien i 2018, storbykategorien ("città metro-
politana") i Italien i 2015, kategorierne "større by" 
og "departementer" i Irland i 2014 samt kategorien 
"métropole" i Frankrig i 2010.

Med hensyn til graden af forvaltningsautonomi, som 
målt på indikatoren for selvstyre, er der generelt 
ikke megen variation over tid for individuelle orga-
ner, når først de er oprettet. Dog synes Région de 
Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest i 
Belgien, de to portugisiske storbyområder, de fran-
ske "communautés urbaines" og Grad Zagreb regi-
onen i Kroatien at have opnået en vis større auto-
nomi. Det eneste tilfælde med et væsentligt fald i 
autonomi skete i byområderne (Megyei jogú váro-
sok) i Ungarn.

I 2018 viste indikatoren for selvstyre de højeste 
scorer i storbyregioner beliggende i delstaterne i 
Tyskland (hvor bystaterne Berlin, Bremen og Ham-
burg scorer 15 ud af 18 på linje med scoren for 
traditionelle regioner), Østrig (hvor Wien scorer 14, 
igen samme score som traditionelle regioner) og 
Belgien (hvor Bruxelles/Brussel scorer 13, en smule 
lavere end gennemsnittet for traditionelle regioner). 
De næsthøjeste scorer var for hovedstadsregioner i 
Kroatien, Frankrig og Slovakiet (alle over scoren for 
traditionelle regioner i de respektive  medlemsstater). 
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Mellem 1990 og 2018 steg indikatoren i 14 med-
lemsstater, mens Litauen, Slovakiet og Grækenland 
oplevede et vist fald i de seneste ti år efter en tidli-
gere stigning. Indikatoren forblev stort set uændret 
i fem medlemsstater (Cypern, Portugal og Letland 
på relativt lave niveauer og Frankrig og Tyskland 
på høje niveauer) og faldt i de resterende fire med 
små fald i Sverige, Østrig og Ungarn mellem 2000 
og 2010 og et mere markant fald i Danmark.

Medlemsstaterne med den mest regionale auto-
nomi var forbundsstaterne i EU (Østrig, Belgien og 
Tyskland) samt de stærkt decentraliserede lan-
de Spanien og Italien (som alle scorede 14 eller 
15 ud af 18 på indikatoren). I den anden ende af 
skalaen befandt enhedsstaterne Cypern, Portugal, 
Bulgarien, Litauen og Slovenien sig (med en score 
på blot 1 eller 2 ud af 18), hvor Letland havde et 
lidt højere niveau af regional autonomi (med en 
score på 4).

Omvendt scorede sammenslutningen af byer og di-
strikter i Ruhr-regionen i Tyskland kun 6 ud af 18 
med hensyn til autonomi, og de to portugisiske stor-
byområder Lissabon og Porto scorede kun en smule 
mere (8 ud af 18), hvor de fleste andre storbyregio-
ner har scorer på 9 eller 10.

Omfanget af storbyregionernes autonomi sam-
menlignet med traditionelle områder er især stort i 
 Slovenien og Portugal, hvor storbyregioner har sco-
rer på næsten 7 point over scoren for traditionelle 
regioner, som har relativt lave scorer. I visse tilfælde 
har storbyregioner imidlertid en lavere grad af auto-
nomi end traditionelle regioner såsom i Italien og 
Spanien og delvis i Tyskland.
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Figur 8.18 Indikator for storbyregioners selvstyre, 1990, 2000, 2010 og 2018

Kilde: Beregninger fra GD REGIO baseret på RAI v.3.1 scorer for storbyregioner 
(https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/).
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Decentralisering er med til at støtte integrerede 
stedbaserede politikker, som er særligt vigtige i 
store medlemsstater med betydelige interne for-
skelle. Samhørighedslande, hvilket i et vist om-
fang afspejler deres generelt mindre størrelse, 
har i gennemsnit en meget mindre grad af regio-
nal autonomi end ikke-samhørighedslande (deres 
gennemsnitsscore var 6 ud af 18 i 2018 i forhold 
til 11,5 for sidstnævnte). Forskellen indsnævredes 

mellem 1990 og 2010, men udvidedes en smule 
derfra og frem til 2018.

Scorerne for regionalt selvstyre i forhold til be-
folkningsstørrelse viser, at medlemsstaterne med 
større regioner i gennemsnit synes at have en hø-
jere grad af regional autonomi (figur 8.19). Syv ud 
af otte medlemsstater med en score for regionalt 
selvstyre på over 10 har regioner med  befolkninger 
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Figur 8.20 Indikator for lokalt selvstyre, 1990, 2000, 2010 og 2020
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Figur 8.19 Befolkningsstørrelse af regionale myndigheder og indikator for regionalt selvstyre, 
2018-2019



Kapitel 8: Nationale investeringer og samhørighed

263

på i gennemsnit over én million. I modsætning her-
til har seks ud af syv medlemsstater med de la-
veste scorer for regionalt selvstyre (lavere end 6) 
regioner med en befolkning på i gennemsnit under 
400 000. 

Nordvestlige og sydlige medlemsstater synes at 
have store regioner (hhv. 2,1 millioner indbyggere 
og 1,6 millioner i gennemsnit) med en relativt høj 
grad af administrativ autonomi (med en gennem-

snitlig score på hhv. 11 og 8). I modsætning hertil 
synes østlige medlemsstater at have mindre re-
gioner (0,6 millioner i gennemsnit) med moderat 
eller lav administrativ autonomi (med en gennem-
snitsscore på 6, og hvor alle medlemsstater har en 
score på under 10).

Indikatoren for lokalt selvstyre viser, at graden 
af autonomi i EU på dette niveau i gennemsnit 
steg støt, omend moderat, mellem 1990 og 2020 
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Kilde: OECD (2018), Key data on Local and Regional Governments in the European Union (brochure), OECD, 
Paris, findes på: www.oecd.org/regional/regional-policy.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

SE FI D
K D
E CZ PL AT N
L

SK PT BE LT FR H
R ES BG IT LV H
U RO SI EL CY

Sa
m

hø
rig

he
d

Ik
ke

-s
am

hø
rig

he
d

EU
-2

3

Lokale (2020) Regionale (2018)

MT, IE, LU og EE har ingen regioner som defineret af RAI.
Kilde: Beregninger fra GD REGIO baseret på RAI v.3.1 og LAI 2.0.

Figur 8.22 Scorer for indikatoren for regionalt og lokalt selvstyre, 2018/2020



Ottende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

264

( figur 8.20). Der skete en stigning i de fleste med-
lemsstater (16 af de 27). Den forblev stort set 
uændret i Cypern, Grækenland, Luxembourg, 
Østrig og Nederlandene, mens den faldt en smule 
i Danmark, Polen og Slovenien og mere markant i 
Ungarn, Spanien og Tyskland. I fem af de 16 med-
lemsstater, hvor den steg over perioden, faldt den 
imidlertid over de 10 år 2010-2020, idet faldet 
var mest markant i Italien, Bulgarien, Rumænien, 
Estland og Belgien. 

De nordiske medlemsstater var i 2020 placeret 
som de lande, der havde den højeste grad af auto-
nomi, med scorer på over 14 ud af 18 i Sverige, 
Finland og Danmark efterfulgt af Tyskland (med 
14). I modsatte ende af skalaen havde Cypern, 
Malta, Irland og Grækenland alle scorer under 9, 
mens Slovenien og Rumænien havde scorer, der 
lå en smule derover. I modsætning til regional 
autonomi vurderes samhørighedslande at have en 
marginalt højere grad af lokal autonomi end ik-
ke-samhørighedslande (med en gennemsnitsscore 
på 11,4 i forhold til 11,2), en forskel, der har eksi-
steret siden 2000.

Graden af lokal autonomi synes ikke at have nogen 
sammenhæng med en medlemsstats størrelse, 
idet den er relativt høj i både store og små med-
lemsstater. Det samme gælder for størrelsen af 
lokale myndigheder i medlemsstater ( figur 8.21). 
F.eks. hører alle myndigheder i Irland til i klassen 
af de største, men de har i gennemsnit meget min-
dre autonomi end danske myndigheder, som i gen-
nemsnit er næsten lige så store. Generelt synes 
mindre lokale myndigheder at have færre ressour-
cer og personale end større myndigheder, hvilket 
kan betyde, at de investeringer, de foretager, kræ-
ver samarbejde med nabomyndigheder og/eller 
mere støtte til kapacitetsopbygning.

I gennemsnit synes lokal autonomi at være stør-
re end regional autonomi (figur 8.22). Det gælder 
for både samhørighedslande og ikke-samhørig-
hedslande. Regional autonomi er imidlertid meget 
mindre end på lokalt plan i samhørighedslande, 
hvilket afspejler regionale myndigheders relative 
svaghed. Lokal autonomi vurderes at være større 
end regional autonomi i 18 medlemsstater, navn-
lig i Portugal, Bulgarien, Litauen og Finland og kun 

en smule mindre i Slovenien og Danmark. De fem 
medlemsstater, hvor regional autonomi er større 
end lokal autonomi, har enten et føderalt rege-
ringssystem (Tyskland, Østrig og Belgien) eller er 
stærkt decentraliserede (Spanien og Italien). 

4. Konklusioner

Set i forhold til offentlige kapitalinvesteringer er 
samhørighedspolitikkens betydning for medlems-
staterne, navnlig de mindre udviklede, steget 
markant i løbet af den seneste programmerings-
periode. Selvom ikke al finansiering under samhø-
righedspolitikken anvendes til offentlige kapitalin-
vesteringer, tyder undersøgelsesresultaterne på, 
at samhørighedspolitikken i de seneste ti år har 
bidraget reelt til genopretning og fastholdelse af 
de offentlige investeringsniveauer i EU efter det 
fald, der skete i kølvandet på den store recession i 
2008-2009 og statsgældskrisen i 2011.

Resultater af casestudier viser, at EU's medlems-
stater har flere nationalt godkendte og udeluk-
kende nationalt finansierede politikker til bekæm-
pelse af regionale forskelle. Ikke desto mindre er 
samhørighedspolitikken langt den vigtigste finan-
sieringskilde for regionale udviklingspolitikker. 
Trods deres territoriale anvendelsesområde synes 
de fleste nationale politiske foranstaltninger at 
være udformet og gennemført af centralregerin-
ger, hvorimod samhørighedspolitikken kræver et 
partnerskab med regionale og lokale myndigheder.

Offentlig finansiering til investeringer, det være 
sig fra EU- eller nationale kilder, er vigtig for ud-
formningen af regional udvikling, navnlig når det 
udløser private investeringer. Politikker til forbed-
ring af produktivitet og til flytning af økonomisk 
aktivitet væk fra sektorer med lille merværdi som 
f.eks. investering i menneskelig kapital, transport-
infrastruktur og bedre forvaltning synes at være 
effektive med hensyn til at nedbringe regionale 
forskelle.

De offentlige finanser i EU's medlemsstater for-
bedredes støt i kølvandet på den store recession 
i 2008-2009 frem til 2019, men starten på co-
vid-19-pandemien og det økonomiske tilbageslag, 
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den gav anledning til, krævede ekstraordinære po-
litiske tiltag og fik budgetunderskuddet i 2020 til 
at stige i alle medlemsstater.

I starten af covid-19-krisen var de offentlige inve-
steringer i EU fortsat lavere end før finanskrisen i 
2008-2009, navnlig i mange samhørighedslande, 
hvilket rejste bekymring om konsekvenserne af de 
meget lave investeringsniveauer for økonomisk 
konvergens og udvikling på længere sigt. 

Subnationale myndigheder står for næsten en tred-
jedel af det offentliges samlede udgifter i EU med 
store forskelle mellem medlemsstaterne. Denne 
forskel er imidlertid blevet langsomt mindre over 
tid, hvilket tyder på en stigende decentralisering 
af ansvaret, i det mindste for at afholde udgifter.

Subnationale myndigheder påtager sig en betyde-
lig del af de offentlige investeringer i EU, omkring 
58 % af de samlede offentlige investeringer i 2019, 
igen med store forskelle mellem medlemsstater-
ne. Subnationale myndigheder i samhørigheds- og 
ikke-samhørighedslande gennemførte lignende ni-
veauer af offentlige investeringer i forhold til BNP 
i perioden forud for covid-19-krisen, selvom der 
var markante forskelle mellem medlemsstaterne, 
hvilket afspejler forskelle i institutionelle rammer.

Indikatorer for regional og lokal autonomi over ud-
gifts- og investeringsbeslutninger viser, at denne 
er væsentligt lavere i samhørighedslande end i 
ikke-samhørighedslande. Selvom forskellen inds-
nævredes mellem 1990 og 2010, har der været 
en tendens til, at den er blevet udvidet igen i de 
seneste ti år.
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Kapitel 9 

Samhørighedspolitikkens betydning

 • EU's finansiering til samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020 udgjorde i gennemsnit 
112 EUR om året pr. indbygger i EU og tæt på 400 EUR om året i nogle af de mindst udviklede 
regioner.

 • I perioden fra 2014 til 2020 støttede samhørighedspolitikken over 1,4 millioner virksomheder. 
På basis af de udvalgte projekter vil dette tal kunne stige til over 2 millioner i slutningen af 
programmeringsperioden.

 • Evalueringer viser, at støtten til virksomheder gav konkrete resultater. F.eks. har 90 % af de 
virksomheder i Tjekkiet, der blev støttet af "partnerskaberne for vidensoverførsel", indført 
produkt- eller procesinnovationer.

 • I slutningen af 2020 havde 11,3 mio. mennesker modtaget støtte under foranstaltningerne 
for oversvømmelsessikring, der blev samfinansieret af samhørighedspolitikken i perioden 
2014-2020. Når alle udvalgte projekter er afsluttet, vil i alt 24 millioner mennesker være 
sikret.

 • Takket være samhørighedspolitikken er der mellem 2014 og slutningen af 2020 blevet anlagt 
eller opgraderet 1 544 kilometer jernbanestrækninger, og der vil blive anlagt eller opgraderet 
yderligere 3 500 kilometer i 2023, når de udvalgte projekter er færdiggjort.

 • Investeringer i opførelsen af nye veje og opgraderingen af andre har forbedret 
færdselssikkerheden og reduceret antallet af ulykker, f.eks. sidstnævnte med 54 % i Poznań 
og 74 % i Lublin i Polen, samtidig med at rejsetiderne og luftforureningen i byerne er nedbragt.

 • Fra 2014 til 2020 bidrog programmerne til, at 45,5 mio. mennesker blev integreret på 
arbejdsmarkedet og modtog uddannelse, og 5,4 mio. mennesker blev hjulpet med at finde et job.

 • I samme periode gav de sundhedsfaciliteter, der blev opført eller forbedret med støtte fra EFRU, 
primært i de centrale og østlige medlemsstater, en forbedret service for 53,3 mio. mennesker.

 • Der blev etableret eller genoprettet omkring 15,2 mio. m2 åbne områder mellem 2014 og 
2020, og efter færdiggørelsen af de udvalgte projekter vil dette tal stige til 53,4 mio.

 • Det skønnes, at de investeringer, der er blevet finansieret af samhørighedspolitikken i perioden 
2014-2020, ved udgangen af 2023 vil have forøget BNP i nogle af de mindst udviklede 
regioner i Europa med op til 5 %. 

 • Makroøkonomiske modelsimuleringer viser, at alle EU-regioner på sigt vil drage fordel af 
samhørighedspolitikken. For hver euro, der er brugt på samhørighedspolitikken i perioden 
2014-2020, skønnes der at blive genereret et afkast 15 år efter periodens udløb på 2,7 EUR 
i form af yderligere BNP i EU.
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Kapitel 9

Samhørighedspolitikkens betydning

I 2014-2020 var de investeringer, der blev finan-
sieret af de tre fonde, rettet mod at støtte 11 bre-
de prioriterede områder eller tematiske mål:

 • styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og 
innovation (FTUI)

 • fremme af adgang til og brug og kvalitet af IKT

 • fremme af SMV'ers konkurrenceevne

 • støtte til omstillingen til en lavemissionsøkonomi

 • fremme af tilpasning til klimaændringer, risi-
koforebyggelse og -styring

 • bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme 
af ressourceeffektivitet

 • fremme af bæredygtig transport og fjernelse 
af flaskehalse i central netværksinfrastruktur

 • fremme af bæredygtig beskæftigelse af god 
kvalitet og støtte til arbejdskraftmobilitet

 • fremme af social integration, og bekæmpelse 
af fattigdom og forskelsbehandling

 • investering i almen og faglig uddannelse med 
henblik på at fremme færdigheder og livslang 
læring

 • fremme af offentlige myndigheders institutio-
nelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

EFRU var rettet mod de første syv mål, men fi-
nansierede også infrastrukturinvesteringer i de 
øvrige fire. Mellem 50 % og 80 % af de samle-
de EFRU-udgifter blev afsat til de første fire mål 
afhængigt af omfanget af regionaludvikling (en 
større andel gik til disse mål i de mere udvikle-
de regioner). ESF var koncentreret om finansiering 
af udgifter under de sidste fire mål, selvom den 
også støttede (løbende) udgifter under de øvri-
ge syv.  Covid-19-udbruddet blev imidlertid hur-
tigt efterfulgt af to corona-virus-initiativer fra 
Kommissionen (CRII og CRII+) for at give regeringer 
betydelig fleksibilitet til at omdirigere uudnyttede 

1. Introduktion

Samhørighedspolitikken er EU's vigtigste kilde til 
investeringer i økonomisk og social udvikling i EU. 
Den finansieres af tre fonde, Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden 
(SF) og Den Europæiske Socialfond (ESF). EFRU, der 
er den største af de tre fonde, har til formål at 
støtte regioner (på NUTS 2-niveau) på basis af 
deres BNP pr. indbygger og andre indikatorer så-
som arbejdsløsheden. Mindre udviklede regioner 
( defineret som regioner med et BNP pr. indbygger 
på under 75 % af EU-gennemsnittet) modtager 
mest. Overgangsregioner (med et niveau mellem 
75 % og 90 %1 af gennemsnittet) modtager det 
næsthøjeste beløb. Og mere udviklede regioner, 
dvs. de resterende, modtager det mindste beløb 
(kort 9.1). Derudover bevilges en del af EFRU's 
midler ligeledes til europæisk grænseoverskriden-
de samarbejde (Interreg), og der ydes støtte til 
grænseregioner, store områder i EU, der dækker 
flere medlemsstater, f.eks. regionerne ved Donau 
eller Østersøen, samt regioner i forskellige med-
lemsstater, der har indført en fælles strategi for 
håndtering af fælles problemer.

Samhørighedsfonden, der bevilges på nationalt 
plan, er begrænset til medlemsstater med en 
bruttonationalindkomst (BNI) på under 90 % af 
EU-gennemsnittet og er begrænset til finansiering 
af investeringer i transport, miljøinfrastruktur og 
energi. ESF, der er den vigtigste kilde til finansie-
ring i investering i mennesker, tildeles ligeledes på 
nationalt plan til medlemsstater under hensynta-
gen til deres befolkning, arbejdsløshed og uddan-
nelsesniveauer. Den blev i 2014-2020 suppleret af 
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI), der yder 
støtte til unge under 25, som ikke er i beskæfti-
gelse, under uddannelse eller erhvervsuddannelse 
(NEET), og som bor i regioner, hvor ungdomsar-
bejdsløsheden i 2012 var over 25 %.

1 For programmeringsperioden 2021-2027 er overgangsregioner 
defineret som regioner med et BNP pr. indbygger på mellem 75 % 
og 100 % af EU-gennemsnittet. 
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midler under  samhørighedsfonden til finansiering 
af pandemirelaterede udgifter såsom medicinsk 
udstyr og støtte til job og virksomheder, der var 
ramt af restriktioner, som blev indført for at brem-
se spredningen af virussen.

Dette kapitel er inddelt i to dele. Først beskrives 
overvågnings- og evalueringsmaterialet om re-
sultaterne af samhørighedsfondens finansiering 
for perioden 2014-2020, og i forbindelse hermed 
undersøges bevillingen af midler mellem brede in-
vesteringsmål, status for anvendelsen af den til-
delte finansiering, outputtet og de hidtil opnåede 
resultater samt konklusionerne af de evaluerin-
ger, der indtil nu er foretaget af medlemsstaterne. 
Bemærk, at de udgifter, der finansieres under de 
11 tematiske mål, der er anført ovenfor, er om-
grupperet under de fem politiske mål for 2021-
2027, således at der er mulighed for at foretage 
en direkte sammenligning af tildelingen af midler 
i de to perioder2.

2 Europa-Kommissionens (2021l) rapporter om gennemførelse på 
grundlag af de oprindelige 11 tematiske mål, der er fastlagt for 
ESI-fondene i 2014-2020.

Dernæst ses der i kapitlet nærmere på de tildelte 
midlers virkning på BNP i denne periode i EU's regi-
oner ved hjælp af en makroøkonomisk model med 
det formål at søge at indkredse de fulde virkninger 
i bredere forstand, både indirekte og direkte.

Kapitlet indeholder også en række tekstbokse 
om andre EU-initiativer og -politikker, hvis an-
vendelse ligger tæt op ad samhørighedspolitik-
ken, navnlig regional statsstøtte, Horisont 2020, 
Fonden for Retfærdig Omstilling (JTF), Den Fælles 
Landbrugspolitik (FLP) og Connecting Europe-
faciliteten (CEF). 

2. Overvågnings- og 
evalueringsmateriale

Der blev tildelt ca. 355 mia. EUR fra EU til samhørig-
hedspolitikken for perioden 2014-2020, som sam-
men med national finansiering øgede dette beløb til 
482 mia. EUR. Samlet set udgjorde EU's finansiering 
til samhørighedspolitikken i gennemsnit 112 EUR 
pr. indbygger om året i de 27  medlemsstater. 
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Figur 9.1 Finansiering under samhørighedspolitikken pr. indbygger efter regionstype, 
2014-2020

Finansiering under samhørighedspolitikken omfatter EFRU, SF, ESF og Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Samhørighedsfonden antages
at være tildelt ligeligt mellem medlemsstaterne i forhold til befolkningen. Det samme er tilfældet for Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 
og finansieringen under det europæiske transnationale samarbejde under EFRU. Finansiering af interregionalt samarbejde under 
sidstnævnte er ikke medtaget i figuren. Dette var meget lille og udgjorde mindre end 1 EUR pr. person i gennemsnit. Lande indplaceres 
efter finansiering til mindre udviklede regioner i forhold til deres befolkning og dernæst efter finansiering af omstilling og mere 
udviklede regioner pr. indbygger, alt efter hvad der er størst. 
Finansiering til regionerne i den yderste periferi, som er relevant for Spanien, Frankrig og Portugal, er ikke medtaget, og det samme 
gælder finansieringen til tyndt befolkede nordlige regioner, der er relevant for Finland og Sverige.
I hvert tilfælde udgjorde dette 33,6 EUR i gennemsnit pr. person, der bor i disse regioner. 
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Med hensyn til de finansierede investeringers art 
blev næsten en tredjedel af EU-midlerne anvendt 
til fremme af målet om et "Et socialt Europa" 
til støtte for integrationsforanstaltninger og en 
smule over en fjerdedel til "Et intelligent Europa" 
til støtte af investeringer i FoU, innovation og 

Gennemsnittet varierede 
imidlertid markant mel-
lem EU's regioner indbyr-
des samt mellem med-
lemsstaterne. Det var 
størst pr. indbygger i min-
dre udviklede regioner i 
Ungarn og Slovakiet – på 
omkring 390 EUR – og 
var knap 380 EUR i både 
Estland og mindre udvik-
lede områder i Portugal 
( figur 9.1). Omvendt var 
det under 200 EUR i 
Italien og ca. 150 EUR i 
Rumænien og Bulgarien. 

Finansieringen pr. person 
i overgangsregionerne 
var i de fleste medlems-
stater omkring halvdelen 
eller mindre af gennem-
snittet i mindre udviklede 
regioner, men varierede 
også mellem medlems-
staterne efter niveauet 
for deres BNP pr. ind-
bygger. Finansieringen til 
mere udviklede regioner 
var endnu mindre, selv-
om den var relativt stor 
i forhold til befolknings-
størrelsen i de relevan-
te regioner i Slovakiet, 
Polen og Slovenien. 
I hvert enkelt tilfælde 
skyldtes dette til dels de 
beløb, der blev modtaget 
fra samhørighedsfonden, 
der antages at være det 
samme pr. indbygger i 
disse regioner som i min-
dre udviklede regioner. 
Som for den finansiering, der bevilges til over-
gangsregionerne, varierede beløbet væsentligt 
mellem medlemsstaterne, hvilket afspejler deres 
relative velstandsniveauer.

27,0 %

19,4 %

18,1 %

31,3 %

4,2 %

Et mere intelligent Europa

Et grønnere Europa

Et integreret Europa

Et socialt Europa

Andet

Figur 9.2 Budget for EU's samhørighedspolitik (2014-2020) 
efter vigtigste mål

2014-2020  
EU-bevillinger  

til politikmålene  
for 2021-2027

Beløb i 
mio. EUR pr. 
31.12.2020 

planlagt af EU

% af  
samlet  

samhørig- 
hedsbudget

Anvendt  
EU-finansiering  
i mio. EUR pr. 
31.12.2020

% af  
EU-finansiering 
pr. 31.12.2020

Pro gram-
mål 1

Et mere  
intelligent  
Europa

 95 903,2 27,0 %  51 549,5 53,8 %

Pro gram-
mål 2

Et grønnere 
Europa

 68 662,0 19,4 %  29 158,0 42,5 %

Pro gram-
mål 3

Et integreret 
Europa

 64 106,8 18,1 %  36 871,1 57,5 %

Pro gram-
mål 4

Et socialt  
Europa

 111 115,8 31,3 %  59 598,1 53,6 %

Andet  14 992,3 4 %  7 228,5 48,2 %
Samhørigheds-
politik i alt

 354 780,0 100,0 %  184 405,2 52,0 %

Hvoraf: 
Programmål 5  
Et Europa  
tættere på 
borgerne

 31 000,0  12 000,0 39,0 %

Den finansiering, der er bevilget til de 11 tematiske mål for 2014-2020, er omtrentligt tilført de 
fem programmål for 2021-2027. Målet "Et Europa tættere på borgerne" omfatter en række integre-
rede territoriale foranstaltninger under forskellige tematiske mål, og den involverede finansiering 
kan kun anslås groft. 
Kilde: Åbne data om samhørighed – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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 konkurrencedygtighed, mens lidt under 20 % gik 
til både "Et grønt Europa" og "Et integreret Europa" 
(figur 9.2).

Overvågningen af udgifterne under samhørig-
hedspolitikken blev intensiveret betydeligt i peri-
oden 2014-2020 i forhold til den tidligere periode 
(2007-2013). Tre gange om året offentliggøres 
der mere detaljerede og mere strukturerede fi-
nansielle data sammen med et mere komplet sæt 
fælles outputindikatorer for støtten fra EFRU, ESF 
og samhørighedsfonden samt fælles resultatindi-
katorer for støtten under ESF, der viser de direkte 
resultater af udgifterne. Gennemsigtighed og an-
svarlighed er ligeledes blevet forbedret gennem 
den løbende offentliggørelse af overvågningsdata 
på den åbne dataplatform for ESI-fondene3. 

Ved fortolkningen af de finansielle data og fælles 
indikatorer er det vigtigt at bemærke som følger.

 • De udgifter, der var finansieret af 2014- 
2020-midlerne, kan løbe videre indtil udgangen 
af 2023, dvs. at projekter eller foranstaltnin-
ger, som indikatorværdierne vedrører, i mange 
tilfælde stadig ikke var afsluttet ved udgangen 
af 2020, således at de indtil nu fremkomne 
resultater giver et meget ufuldstændigt bille-
de af de pågældende programmers samlede 
resultater.

 • Det meste af EFRU- og SF-udgifterne går til in-
frastruktur og til foranstaltninger, f.eks. støtte 
til FTUI, som først opnår fuld virkning efter et 
stykke tid. Output- og overvågningsindikatorer-
ne samt de hidtil gennemførte evalueringer har 
derfor en tendens til at undervurdere virkninger-
ne af de udgifter, der er afholdt til dato, og dette 
sker i mange tilfælde i væsentligt omfang.

 • Fokus her er på de langsigtede strategiske pri-
oriteringer, der blev fastlagt, før covid-19-ind-
satsen blev gennemført i 2020 og 2021 un-
der investeringsinitiativerne som reaktion på 
coronavirussen (CRII og CRII+). Hovedårsagen 
hertil er, at der endnu ikke findes fuldt tilgæn-

3 Se programmerne for 2014-2020 med åbne data her:  
https://cohesiondata.ec.europa.eu. 

gelig information om den dermed forbundne 
omprogrammering4. 

 • Denne oversigt medtager ikke de yderligere 50 
mia. EUR til "NextGenerationEU"/ REACT-EU5, som 
EU stillede til rådighed i 2021. Gennemførelsen 
af de investeringer, der blev finansieret i den 
forbindelse, befinder sig stadig i en tidlig fase6. 

(Kommissionen fremlægger årlige rapporter for EU's 
institutioner om gennemførelsen af programmerne 
for samhørighedspolitikken 2014-2020 i henhold 
til artikel 53 i forordningen om fælles bestemmel-
ser. 2021-rapporten, der blev vedtaget i december 
2021, samt tidligere rapporter findes online7.)

De finansielle data og fælles output- og resulta-
tindikatorer, der anvendes til at overvåge udgifter, 
omfatter hele EU, men evalueringen for perioden 
2014-2020 kommer indtil nu fra de evalueringer, 
der er gennemført på foranledning af nationale 
og regionale forvaltningsmyndigheder i medlems-
staterne. Denne evaluering vedrører derfor de for-
anstaltninger eller projekter, der gennemføres i 
individuelle medlemsstater eller regioner, eller for 
Interreg-programmer i to eller flere medlemsstater. 

Det kan derfor heller ikke undgås, at materialet er 
specifikt for medlemsstaterne eller de berørte re-
gioner, og det kan ikke nødvendigvis udledes, at 
det finder anvendelse andre steder. Alligevel går 
mange af de samme konklusioner om virkningerne 
af de støttede foranstaltninger igen i evaluerin-
ger, der gennemføres i forskellige sammenhænge, 
 således at der er grundlag for at antage, at de er 
mere generelt anvendelige8. 

4 Den til dato besluttede  covid-19-omprogrammering  præsenteres ind-
gående på samhørighedspolitikkens resultattavle for coronavirus-
sen (https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-
DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r).  
Se Europa-Kommissionen (2021l) for en første vurdering af den 
oprindelige gennemførelse af CRII/CRII+-foranstaltningerne.

5 Genopretningsbistand til samhørighed og til områder i Europa.

6 De besluttede bevillinger under REACT-EU beskrives detaljeret  
på resultattavlen for REACT-EU (https://cohesiondata.ec.europa. 
eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/ 
26d9-dqzy). 

7 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/
stages-step-by-step/strategic-report/

8 Det skal bemærkes, at Kommissionen i slutningen af 2024 vil 
gennemføre en fuld efterfølgende evaluering af programmerne 
for 2014-2020. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/
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Tekstboks 9.1 Samhørighedspolitik over for covid-krisen:  
en hurtig, fleksibel og effektiv respons

På baggrund af den sociale og økonomiske krise, der 
skyldtes covid-19-pandemien, har samhørigheds-
politikken stået i centrum for indsatsen i EU og har 
isæt reageret på de to umiddelbare konsekvenser af 
denne krise, der er uden sidestykke: a) det store pres 
på sundhedssektoren og b) de betydelige likviditets-
risici for virksomheder, især små virksomheder, der 
har været tvunget til at opgive deres aktiviteter, med 
millioner af job på spil sammen med et uopretteligt 
tab af færdigheder og kapacitet. 

EU's institutioner vedtog på rekordtid to nye forord-
ninger – de to CRII – som udvidede muligheden for 
yderligere finansiering under samhørighedspolitik-
ken, og som tildelte programforvaltningsmyndighe-
derne fleksibilitet. Over 20 mia. EUR blev omfordelt 
ved slutningen af 2020 for at sikre vitale personlige 
værnemidler, respiratorer og ambulancer. Virksom-
heder fik mulighed for at opnå tilskud og lån til lav 
rente, så de kunne holde sig oven vande under ned-
lukninger. Der blev indført nye beskæftigelsesforan-
staltninger, navnlig ordninger med nedsat arbejdstid, 
for at sikre, at folk ikke stod uden indkomst fra den 
ene dag til den anden. Sideløbende er der blevet ind-
ført forenklingsforanstaltninger, der letter revisions-
procedurer og lemper indberetningsfrister, således 
at medlemsstaterne får mulighed for at håndtere 
arbejdsbyrden ved først at tage fat om samfundets 
mest presserende behov, samtidig med at de kon-
krete resultater indberettes på et senere tidspunkt. 

For at hjælpe medlemsstaterne med at imødegå 
presset på de offentlige budgetter fik de ekstraor-
dinært mulighed for at beholde 7,6 mia. EUR i ik-
ke-anvendte midler under samhørighedspolitikken i 
deres nationale budgetter og bruge dem med det 
samme til de hårdest ramte sektorer. Der er indført 
en 100 % sats for EU's samfinansiering af en stør-
re del af projekterne, og igen undtagelsesvist er det 
blevet muligt at finansiere afsluttede projekter, der 
direkte var med til at håndtere krisen. 188 samhø-
righedsprogrammer gjorde brug af denne mulighed, 
hvilket fremskyndede udnyttelsen af midlerne gen-
nem udbetaling af yderligere 12,6 mia. EUR.

Genopretningsprocessen er blevet yderligere konso-
lideret gennem indførelsen af REACT-EU-initiativet, 
som var det første til at mobilisere ressourcer un-
der genopretningsplanen "NextGenerationEU’. Takket 
være den høje forfinansieringssats i denne genop-
retningsplan har medlemsstaterne allerede været i 
stand til at arbejde på nye projekter, der skal hjælpe 
medicinske institutioner, virksomhedsejere, ansatte 
og sårbare personer. Denne kapitalindsprøjtning af 
EU-midler vil gøre det muligt at genoptage projekter, 
der tidligere var stoppet til fordel for akutte behov. 
Desuden er der taget særligt hensyn til prioriterin-
gen af grønne og digitale løsninger, som er afgø-
rende vigtige for en intelligent, bæredygtig og mod-
standskraftig genopretning, der ligger i forlængelse 
af EU’s bredere politiske dagsorden. 

Midlerne fra REACT-EU er rettet mod de geogra-
fiske områder og byer, der er hårdest ramt af co-
vid-19-pandemien, og de behøver ikke at blive op-
delt efter kategori af region, hvilket både har øget 
genopretningsprocessens tempo og dens effektivitet.

Der er ligeledes trukket på erfaringerne fra krisen i 
forbindelse med samhørighedspolitikkens gennem-
førelsesmekanismer for 2021-2027. Navnlig har 
Kommissionen fået beføjelse til at træffe gennemfø-
relsesafgørelser i begrænsede perioder, såfremt der 
opstår uventede økonomiske begivenheder. Politik-
kens tilpasningsdygtighed er ligeledes blevet styrket, 
herunder gennem midtvejsevalueringen, og har gjort 
det muligt for medlemsstaterne at løfte nye udfor-
dringer og håndtere uventede begivenheder. Og en-
delig er effektiviteten af intelligente specialiserings-
strategier blevet styrket for at gøre det muligt for 
medlemsstater og regioner at diversificere deres 
økonomier yderligere og således gøre dem mindre 
sårbare over for kriser.

Generelt har samhørighedspolitikken vist sig at være 
både smidig og effektiv med hensyn til at tilpasse 
sig hurtigt til krisen og har givet medlemsstater, re-
gioner og byer et omfattende og specifikt sæt værk-
tøjer til at imødegå de ulige sociale og territoriale 
virkninger af pandemien.
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Udgifter under hvert af politikmålene vurderes der-
efter nedenfor, hvor det i hvert tilfælde undersøges:

 • i hvor stort omfang de disponible midler for 
perioden 2014-2020 er anvendt indtil nu, 
hvad de er blevet brugt til, og hvad de direk-
te  resultater er ifølge de fælles indikatorer 
(for hvilke der indberettes data årligt for natio-
nale og regionale programmer)

 • hvilket materiale der foreligger om de evalu-
eringer, som hidtil er gennemført i medlems-
staterne om virkningerne af de berørte udgifter 
for programmålene.

2.1 Programmål 1 Et mere 
intelligent Europa

Status for investeringer og 
overvågning af vigtige resultater

I 2014-2020 blev 96 mia. EUR i EFRU-midler for 
perioden, eller 27 % af den samlede finansiering 
under samhørighedspolitikken, anvendt til mål un-
der "Et mere intelligent Europa" til støtte for FTUI, 
IKT og SMV'ers konkurrencedygtighed. Frem til ud-
gangen af 2020 udgjorde finansieringen til de ud-
valgte støtteprojekter omkring 114 % af den sam-
lede tildeling fra EU (dvs. mere end det disponible 

beløb, hvilket afspejler en politik, der tager hensyn 
til sandsynligheden for, at i det mindste nogle pro-
jekter reelt ikke vil blive realiseret), mens anslået 
52 mia. EUR i finansiering (54 % af den disponible 
samlede investering) var blevet brugt.

De fælles indikatorer giver et fingerpeg om de 
direkte outputs fra disse udgifter, samt hvordan 
disse hænger sammen med de fastlagte mål. 
Indikatorerne under målet "Et mere intelligent 
Europa" viser, at over 1,4 millioner virksomheder 
modtog støtte frem til udgangen af 2020, og at 
yderligere omkring 600 000 vil modtage støtte, 
hvis de udvalgte projekter færdiggøres (tabel 9.1). 
De viser også, at 23 800 virksomheder, der havde 
modtaget støtte, havde indført nye produkter, og 
yderligere 16 000 vil gøre dette frem mod slut-
ningen af 2023, såfremt alle de udvalgte projekter 
gennemføres. De viser desuden, at de fastlagte 
mål med undtagelse af målet om befolkningens 
adgang til bredbånd for alles vedkommende vil 
kunne nås eller overgås i slutningen af 2023. I det-
te sidstnævnte tilfælde er støtten koncentreret i 
Spanien, Italien og Polen, hvor gennemførelsen 
som helhed er foregået relativt langsomt, således 
at befolkningen med bredbåndsadgang i slutningen 
af 2020 kun udgjorde 46 % af 2023-målet. Målet 
vil imidlertid næsten blive nået, såfremt de pro-
jekter, der er udvalgt til finansiering, gennemføres.

Tabel 9.1 Indikatorer for "Et mere intelligent Europa": 2023-mål og -resultater frem til udgangen  
af 2020

2023-mål Udvalgte projekter Gennemførte, 
antal og % af mål

Antal virksomheder, der har samarbejdet 
med forskningsinstitutter

63 500 78 000
44 800
(71 %)

Antal virksomheder, der har indført 
nye produkter på markedet

29 700 40 100
23 800
(80 %)

Antal forskere, der har nydt 
godt af FTU-infrastruktur

85 400 112 300
44 800
(52 %)

Antal virksomheder, der har modtaget støtte 1 780 000 2 011 000
1 429 000

(80 %)
Antal job, der er skabt i de 
støttede virksomheder

361 900 451 700
238 300
(66 %)

Nye virksomheder, der er støttet 177 000 194 000
124 200
(70 %)

Befolkning med adgang til bredbånd 11 900 000 11 550 000
5 518 000

(46 %)

Kilde: Åbne data om samhørighed – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Eksempler på resultater af tematiske 
evalueringer i medlemsstaterne 

Støtte til vidensoverførsel, 
forretningsinnovation og samarbejde 
mellem virksomheder og forskningscentre

En stor del af støtten til forskning og innovati-
on er gået til at intensivere samarbejdet mellem 
virksomheder, navnlig SMV'er, og universiteter og 
andre forskningscentre. Dette er opnået både gen-
nem oprettelsen af nye forbindelser og udvidelsen 
af eksisterende forbindelser. Vellykkede eksem-
pler på støtte, der har ført til intensiveret samar-
bejde af denne art, kan findes over hele EU, bl.a. 
i Tjekkiet, hvor de finansierede foranstaltninger 
oversteg målene for støttede firmaer og tilfælde 
af samarbejde mellem selskaber og forsknings-
centre. Omkring 70 % af selskaberne har iværk-
sat yderligere fælles forskningsinitiativer, efter at 
støtten udløb, hvilket beviser de skabte relationers 
bæredygtighed på langt sigt.

Denne bæredygtighed er også tydelig i forbindelse 
med det tysk-nederlandske operationelle Interreg-
program (OP), hvor støtten har ført til oprettelse og 
udvikling af grænseoverskridende netværk for tek-
nologioverførsel, samt i Østrig, hvor foranstaltninger 
til støtte for investeringer i teknologi og FoU i SMV'er 
har ført til stigende vidensoverførsel og har styrket 
innovationsklimaet. Derudover har den ydede støtte i 
Nordrhein-Westfalen i Tyskland ført til en uddybning 
af eksisterende samarbejde mellem virksomheder 
og forskningscentre og til oprettelsen af nye net-
værk, som følgelig har været med til at øge virksom-
heders evne til at vinde fodfæste på nye markeder.

Direkte støtte til FoU og innovation har fremmet 
virksomhedernes kapacitet til at udvikle nye pro-
dukter og processer i EU. I Dolnośląskie i Polen har 
de finansierede foranstaltninger eksempelvis øget 
FoU-aktiviteterne i SMV'er og styrket medarbej-
dernes kompetencer, mens de i Śląskie har øget 
transaktionernes omfang, beskæftigelsen og løn-
somheden. I Tyskland førte foranstaltninger finan-
sieret af Sachsen OP til nye produkter og tjenester 
indført af SMV'er, ligesom eksisterende produkter 
er blevet forbedret, hvilket igen øgede omsætnin-
gen og beskæftigelsen. I Tjekkiet har 90 % af de 

virksomheder, der blev støttet af "partnerskaberne 
for vidensoverførsel", indført produkt- eller proce-
sinnovationer. Ligeledes i Tjekkiet har finansierin-
gen til forbedret tilgængelighed af infrastruktur til 
virksomheder (programmet for fast ejendom) gjort 
det muligt for modtagerne at udvide produktionen, 
at innovere og udvide antallet af produkter.

I mange tilfælde har FTUI haft fokus på at fremme 
intelligente specialiseringsstrategier og på at bistå 
med at udvikle en mere innovativ og konkurrence-
dygtig økonomi. Det gælder f.eks. i Wielkopolskie i 
Polen, hvor denne støtte har været med til at fjerne 
barrierer for innovation, især ved at øge investe-
ringer og nedbringe omkostninger. Og i Portugal, 
Valencia i Spanien og Puglia i Italien har de støt-
tede virksomheder øget eksporten og deres delta-
gelse på internationale markeder.

Dokumentation fra evalueringer, der blev gennem-
ført for programmer for 2007-2013, hvor virknin-
gerne har været længere tid om at slå igennem, 
bekræfter disse positive resultater. I Letland var 
støtten til forskningsinstitutter f.eks. med til at for-
bedre samarbejdet med erhvervslivet og øge for-
skeres aktive deltagelse i internationale projekter. 
En lignende stigning skete i Polen som et resultat 
af støtten under det operationelle program for in-
novativ økonomi.

SMV'ers konkurrencedygtighed

Støtten fra EFRU og FoU har som endemål at for-
bedre konkurrenceevnen og således regioners og 
virksomheders vækstpotentiale. For SMV'er har 
den pågældende forskning nemlig f.eks. det dob-
belte formål at øge deres kapacitet til at innovere 
og styrke deres konkurrenceevne, især på interna-
tionale markeder. Det gælder for den støtte, der 
ydes til virksomheder i Portugal, Valencia og Puglia 
som nævnt ovenfor, hvor de finansierede investe-
ringer har nået begge mål. 

I Portugal førte den støtte, der blev ydet under 
2007-2013-programmet til vækst på både de na-
tionale og internationale markeder, mens de foran-
staltninger, der blev finansieret i Puglia, medførte 
en betydelig eksportvækst.
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Tekstboks 9.2 Statsstøtte til regional udvikling

1 Europa-Kommissionen (2021m).

Mål og anvendelsesområde for statsstøtte med 
regionalt sigte

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmå-
de (artikel 107, stk. 3, litra a), og artikel 107, stk. 
3, litra c) indeholder bestemmelser om særlige til-
fælde, hvor statsstøtte anses for at være forenelig 
med konkurrencen på det indre marked. Specifikt må 
statsstøtte udelukkende være rettet mod at fremme 
den økonomiske udvikling i regioner og områder i 
den yderste periferi, hvor levestandarden er usæd-
vanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig under-
beskæftigelse, eller mod at fremme udviklingen i 
særlige økonomiske områder i EU, hvor støtten ikke 
påvirker konkurrencen væsentligt. Disse typer stats-
støtte betegnes som regionalstøtte, regionale støt-
teordninger, der skal udgøre 
en integreret del af en regi-
onal udviklingsstrategi med 
klart definerede mål.

For at støtte skal være for-
enelig med konkurrencen på 
det indre marked skal dens 
negative virkninger med hen-
syn til at forvride konkurren-
cen og påvirke samhandelen 
mellem medlemsstaterne 
være begrænsede og må ikke 
opveje de positive virkninger 
i et omfang, der strider mod 
den fælles interesse. Det pri-
mære formål med statsstøt-
tekontrol i forbindelse med 
regionalstøtte er at sikre, at 
støtte til regional udvikling og 
territorial sammenhæng ikke 
påvirker samhandelsbetingel-
serne mellem medlemsstater 
negativt i unødigt omfang.

Som generelt princip skal 
med lemsstaterne anmelde 
regionalstøtte til Europa-Kom-
missionen med  undtagelse af 
foranstaltninger, der  opfylder 
de betingelser, som er fastlagt 
i den generelle gruppefritagel-

sesforordning for regional investeringsstøtte. Euro-
pa-Kommissionen vurderer dernæst støtten, der er 
anmeldt i henhold til de principper, som er fastlagt i 
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte1. 
De blev udstedt som led i en løbende gennemgang 
af konkurrencereglerne for at sikre, at de er egnede 
til et markedsmiljø i udvikling.

Typer regionalstøtteområde

I overensstemmelse med bestemmelserne i Trakta-
ten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fast-
lægger bilagene til retningslinjerne to områdetyper, 
der kvalificerer som mål for regionalstøtte i perioden 
2021-2027 (kort 9.2):

0 500 km

© EuroGeographics Association for de administrative grænser

Kilde: Meddelelse fra Kommissionen 
om retningslinjer for statsstøtte med 
regionalt sigte, 19.4.2021.

a)-områder

prædefinerede c)-områder

tyndt befolkede områder

Kategorier af områder

Kort 9.2 Områder for statsstøtte med regionalt sigte, 2022-2027

REGIOgis

Açores Madeira

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Kapitel 9: Samhørighedspolitikkens betydning

277

I Polen har den mere generelle støtte til SMV'er til 
investeringer fra de 16 regionale OP'er ført til en 
stigning i produktivitet og eksport, men har også 
været med til at forøge produktionen og beskæfti-
gelsen. Tilsvarende førte støtte til udvikling af in-
novationscentre i Piemonte i Italien over perioden 
2010-2015 til øget merværdi, produktivitet og be-
skæftigelse navnlig inden for fremstillingsvirksom-
hed. I Thüringen i Tyskland har opstartsfonden og 
vækstfonden, der blev oprettet til SMV'er i deres 
første driftsår, givet virksomheder mulighed for at 
få adgang til yderligere kapital, hvilket har ført til 
en stigning i konkurrenceevnen og givet dem bedre 
adgang til nye markeder. Derudover har "Thuringia 
invest"-programmet, der havde til formål at styr-
ke SMV'ers konkurrenceevne, i 75 % af tilfældene 
fremskyndet deres investeringer og/eller ført til 
gennemførelsen af større projekter.

Også i Estland er der dokumentation for de positi-
ve virkninger af 2007-2013-programmet i form af 

en lang række virksomhedsetableringer inden for 
vidensintensive servicesektorer med en stigning i 
antallet af beskæftigede, stigende afkast og mer-
værdi pr. medarbejder i de støttede virksomheder 
til følge.

Udvikling af IKT

Finansiering af digitalisering under samhørighedspo-
litikken har medført, at der er udviklet IKT-produkter 
og -tjenester bl.a. inden for e-forvaltning for offent-
lige myndigheder. F.eks. betød gennemførelsen af 
støttede e-tjenester i Mazowieckie i Polen, at 68 % 
af indbyggerne og 72 % af virksomhederne i regio-
nen blev dækket. Dette har igen øget gennemsigtig-
heden af aktiviteterne i den offentlige sektor og folks 
bevidsthed om dem og har været med til at reduce-
re omfanget af ældre  menneskers udelukkelse fra 
informationssamfundet. Også støtten til IKT i den 
tidligere periode fortsatte, og  EFRU-finansieringen 

 • a)-områder – som omfatter regioner i den 
yderste periferi, og NUTS 2-regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i købekraftstandarder (KKS) 
er 75 % af EU-27-gennemsnittet eller mindre 
(baseret på gennemsnittet af Eurostats regi-
onale data for 2016-2018) 

 • prædefinerede c)-områder – som omfatter 
NUTS 2-regioner, der tidligere var udpeget 
som a)-områder i 2017-2020, samt tyndt 
befolkede områder (dvs. NUTS 2-regioner 
med færre end otte indbyggere pr. km2, eller 
NUTS 3-regioner med færre end 12,5 indbyg-
gere pr. km2 (baseret på Eurostatdata om be-
folkningstæthed for 2018).

Der findes en anden kategori af c)-områder, der er 
regioner, som en medlemsstat efter eget skøn kan 
udpege som områder, der har behov for støtte, men 
den skal godtgøre, at de opfylder bestemte socio-
økonomiske kriterier (de såkaldte ikkeprædefinerede 
c)-områder). Her anføres det i retningslinjerne, at de 
kriterier, medlemsstaterne lægger til grund for ud-
pegelsen af c)-områder, bør afspejle de forskellige 
situationer, hvor det kan være berettiget at yde re-
gionalstøtte. Disse kriterier bør derfor tilgodese soci-
oøkonomiske, geografiske og strukturelle problemer, 

som typisk findes i c)-områder, og give tilstrækkelig 
sikkerhed for, at ydelsen af regionalstøtte ikke vil på-
virke samhandelsvilkårene på en måde, der strider 
mod den fælles interesse.

Den samlede maksimale dækning af a)- og c)-områ-
der er fastsat til 48 % af befolkningen i EU-27 i 2018.

For perioden 2022-2027 er støtteberetigede a)-om-
råder primært koncentreret i de østlige medlemssta-
ter og regioner i det sydlige Europa. Prædefinerede 
c)-områder befinder sig primært i de nordligste dele 
af Sverige og Finland og i det centrale Spanien (hvor 
de er sammenfaldende med tyndt befolkede regio-
ner) samt i bestemte østlige medlemsstater.

Som reaktion på den økonomiske forstyrrelse skabt 
af covid-19-pandemien har Europa-Kommissionen 
indført målrettede instrumenter såsom foranstalt-
ningerne under de midlertidige rammebestem-
melser for statsstøtte. Pandemien kan have mere 
langvarige virkninger i nogle områder end i andre, 
selvom det her og nu er for tidligt at forudsige dens 
langsigtede virkninger og afdække, hvilke områder 
der vil være særligt berørte. Kommissionen planlæg-
ger derfor en midtvejsevaluering af regionalstøtte-
kortene i 2023, som vil tage højde for de seneste 
tilgængelige statistikker.
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til Podkarpackie bidrog til opførelsen af 59 kilome-
ter bredbåndsnetværk og 206 km lokale netværk 
og til modernisering af en strækning på yderligere 
240 km, primært i landdistrikter.

Andre eksempler på virkningerne af finansiering 
af IKT i perioden 2007-2013 er Letland, hvor den 
offentlige forvaltnings effektivitet blev forbedret 
gennem digitalisering, og den administrative byrde 
blev nedbragt for personer og virksomheder. Og i 
Prag var det udvidelsen af offentligt bredbånd og 
e-forvaltningstjenester, der tilsvarende har ført til, 
at byens forvaltning er blevet mere effektiv.

2.2 Programmål 2 Et grønnere Europa

Status for investeringer og 
overvågning af vigtige resultater

Der blev ydet finansiering på i alt 68 mia. EUR fra 
EFRU og SF til målene i "Et grønnere Europa" 2014-
2020 om stigninger i energieffektivitet og vedva-
rende energi, forbedringer i miljøinfrastrukturen, 
udvikling af den cirkulære økonomi, afbødning af 
og tilpasning til klimaændringer, risikoforebyggel-
se, biodiversitet og ren bytransport. Finansieringen 
udgør 19 % af det samlede disponible beløb, der 
var tilgængeligt under samhørighedspolitikken for 
perioden.

I slutningen af 2020 oversteg finansieringen af 
projekter udvalgt under disse mål den tilgængeli-
ge EU-finansiering med ca. 12 %, mens anslået 29 
mia. EUR (42 % af det samlede tildelte EU-beløb) 
var blevet brugt på investeringsprojekter.

Investeringer i vedvarende energi blev støttet i en 
periode i næsten alle medlemsstater, mens inve-
steringerne i miljøinfrastruktur (til forbedring af 
vandforsyning, spildevandsbehandling og affalds-
håndtering) og til risikoforebyggelse primært er 
koncentreret i udviklingsmedlemsstater i det øst-
lige Europa og mindre udviklede regioner og over-
gangsregioner i det sydlige Europa. Investeringer i 
ren bytransport (metrolinjer og sporvogne) støttes 
kun et lille antal medlemsstater. De indberettede 
fælles indikatorer vedrører de samme grupper af 
medlemsstater og regioner.

Indikatorerne viser f.eks., at 11,3 mio. mennesker 
havde draget fordel af de oversvømmelsessik-
ringstiltag, der blev støttet i slutningen af 2020, 
svarende til 41 % af målet for 2023, og at i alt 
42 millioner ville drage fordel, hvis alle de udvalg-
te projekter blev gennemført (hvilket tyder på, at 
de projekter, der fortsat mangler at blive gennem-
ført, i gennemsnit omfatter et meget større antal 
mennesker end dem, der allerede er gennemført) 
(tabel 9.2). 

Tekstboks 9.3 "Horisont 2020" 
EU's rammeprogram for FoU

"Horisont Europa" er EU's vigtigste program for 
finansiering af forskning og udvikling med et 
budget på 95,5 mia. EUR for perioden 2021-
2027. Den er efterfølgeren til Horisont 2020 
(2014-2020), som havde et budget på knap 80 
mia. EUR. Formålet med begge programmer er at 
støtte forskning af høj kvalitet, uanset hvor den 
optræder, via indkaldelser af forskningsforslag 
fra hele EU. Programmerne bruger ikke de forud 
fastlagte nationale rammebeløb eller differen-
tierer på anden måde deres tildeling af midler 
efter regional gruppe eller område. Finansiering 
fordeles langt fra ligeligt på tværs af EU-med-
lemsstater og regioner (kort 9.3) og er generelt i 
overensstemmelse med deres FoU-udgifter. Dog 
bør aktiviteterne i programdelen "udvidelse af 
deltagerkredsen og udbredelse af topkvalitet" 
under Horisont Europa med en finansiering, der 
er næsten tre gange større end den tilsvarende 
støtte under Horisont 2020, bidrage til at opbyg-
ge forsknings- og innovationskapacitet i de med-
lemsstater, der sakker bagud.

De vigtigste modtagende regioner fra Horisont 
2020 syntes at være dem i det nordvestlige 
Europa, hvor hovedstæder (Paris, Bruxelles) el-
ler større universiteter er beliggende, hvorimod 
regioner i det østlige EU modtog meget lavere 
finansieringsniveauer. Tyskland og Frankrig mod-
tog i gennemsnit mindre finansiering pr. indbyg-
ger end andre nordvestlige medlemsstater, men 
nogle af regionerne i disse medlemsstater hører 
blandt de største modtagere. 
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Ligeledes viser indikatorerne, at resultaterne for 
mange af dem ved slutningen af 2020 var meget 
lavere end de fastsatte mål (kun 21 % af målet 
om reduktion af drivhusgasemissioner). Dette af-
spejler til dels den relativt langsomme gennem-
førelse af projekter, således som det fremgår af 
den relativt lave udgiftsprocent, men det afspejler 
også det forhold, at de pågældende projekter over-
vejende består af investeringer i infrastruktur, som 
tager adskillige år at planlægge og endnu flere år 
at fuldføre. Det er først, når opførelsen er afsluttet, 
og infrastrukturen er operationel, at resultaterne 
slår igennem på indikatorerne. 

To andre faktorer kan også spille en rolle. Der er i 
evalueringer for tidligere perioder sat spørgsmåls-
tegn ved de pågældende miljøorganers kapacitet 
til at skaffe midler og forvalte og gennemføre fler-
årige investeringer. Mere teknisk blev nogle af de 
grønne indikatorer bredt anvendt for første gang 
i 2014-2020, hvilket kan betyde, at der er forsin-
kelser i rapporteringen om dem (læringseffekter). 
Erfaringen i slutningen af 2007-2013 var, at der 
blev rapporteret betydelige landvindinger for sam-
menlignelige indikatorer i de seneste to år af ud-
gifterne til projekter (2014 og 2015). Tallene for 
udvalgte projekter viser nemlig, at hvis disse fær-

diggøres, vil målene for 2023 blive opfyldt for fire 
af miljøindikatorerne. For indikatoren om reduktio-
ner i drivhusgasemissionerne er der risiko for, at de 
to indikatorer om energieffektivitet og vedvarende 
energi ikke vil nå målene, selvom der fortsat for-
ventes væsentlige resultater.

Resultater af evalueringen

Fremme af energieffektivitet og 
anvendelsen af vedvarende energikilder 
samt reduktion af drivhusgasemissioner.

I 2014-2020 havde støtten til omstillingen til en 
lavemissionsøkonomi i EU fokus på energiproduk-
tion fra vedvarende energikilder og på at forbedre 
energieffektiviteten i virksomheder og i offentlige 
og private bygninger. Selvom det er åbenbart, at 
der i mange medlemsstater allerede var afholdt 
betydelige udgifter til denne type projekter, er 
dokumentationen om virkningen af disse foran-
staltninger endnu begrænset, da der fortsat er 
igangværende projekter, og det tager tid, før resul-
taterne viser sig. 

Tabel 9.2 Indikatorer for "Et grønnere Europa": 2023-mål og -resultater frem til udgangen af 2020

2023-mål Udvalgte projekter Gennemførte,  
antal og % af mål

Antal husstande med forbedret 
klassificering efter energiforbrug

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Nedgang i det årlige forbrug 
af primærenergi i offentlige 
bygninger (gigawatttimer)

6 480 7 069 
1 892
(29 %)

Vedvarende energikilder: yderligere 
kapacitet af produktion af 
vedvarende energi (megawatt)

6 618 7 404
2 734
(41 %)

Anslået årlig nedgang i drivhusgasser 
(millioner ton CO₂-ækvivalent)

20,8 23,4
4,4

(21 %)
Samlet længde nye eller forbedrede 
sporvogns- og metrolinjer (km)

478 542
137

(29 %)
Befolkning, der drager fordel af 
oversvømmelsessikringsforanstaltninger

27 700 000 42 000 000
11 300 000

(41 %)
Yderligere befolkning betjent af 
forbedret vandforsyning

 14 900 000 19 500 000
3 500 000

(24 %)
Yderligere befolkning, der betjenes med 
forbedret spildevandsbehandling

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Kilde: Åbne data om samhørighed https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Tekstboks 9.4 Fonden for Retfærdig Omstilling

Fonden for retfærdig omstilling er, som en del af 
mekanismen for retfærdig omstilling, et af EU’s vig-
tigste værktøjer oprettet med det formål at sætte 
ind over for virkningerne af omstillingen til klima-
neutralitet senest i 2050. For at nå dette mål vil det 
kræve en omstilling af både samfundet og økono-
mien. Nogle medlemsstater og regioner forventes 
imidlertid at være mere berørt end andre, og me-
kanismen for retfærdig omstilling er helt afgørende 
for at undgå, at regionale forskelle stiger yderligere, 
og sikre, at ingen lades i stikken. Den består af tre 
 søjler: 1) Fonden for Retfærdig Omstilling, 2) en sær-
lig ordning for retfærdig omstilling under InvestEU 
med det formål at tiltrække private investeringer 
og 3) en lånefacilitet for den offentlige sektor for at 
mobilisere yderligere offentlige investeringer, i sam-
arbejde med Den Europæiske Investeringsbank. 

Fonden for Retfærdig Omstilling gennemføres under 
delt forvaltning og er inkorporeret i samhørigheds-
politikken. Selvom fonden ikke i sig selv bidrager til 
omstillingen til klimaneutralitet, har fonden til for-
mål at lette de sociale og økonomiske omkostninger 
ved klimaomstillingen. Selvom alle medlemsstater 
kan udnytte Fonden for Retfærdig Omstilling, er 
støtte fokuseret på regioner, der med størst sand-
synlighed vil blive ramt af omstillingen, især dem, 
som fortsat er stærkt afhængige af minedrifts- og 
olieudvindingsaktiviteter (især kul, brunkul, tørv og 
olieskifer) og af drivhusgasintensive industrier. Nog-
le af disse aktiviteter vil skulle udfases eller om-
stilles til at blive mere bæredygtige, og Fonden for 
Retfærdig Omstilling vil være helt afgørende for at 
hjælpe med at diversificere de lokale økonomier og 
lette de negative virkninger på beskæftigelsen.

Fonden har fået tildelt 17,5 mia. EUR (i 2018-pri-
ser), hvoraf 7,5 mia. EUR vil blive finansieret af EU's 
budget for 2021-2027, samt 10 mia. EUR af det 
europæiske genopretningsinstrument i NextGenera-
tionEU-planen, hvor sidstnævnte stilles til rådighed 
fra 2021 til 2023.

Desuden kan medlemsstaterne på frivillig basis 
overføre ressourcer fra deres nationale tildelinger 
under EFRU og ESF+ til Fonden for Retfærdig Om-
stilling, forudsat at det samlede overførte beløb ikke 

overstiger tre gange tildelingen fra Fonden for Ret-
færdig Omstilling. Udgifter fra EU's budget vil bli-
ve suppleret af national samfinansiering i henhold 
til samhørighedspolitikkens regler. Samlet forven-
tes fonden således at kunne mobilisere omkring 
55 mia. EUR i finansiering til investeringer.

Fonden for Retfærdig Omstilling vil støtte produkti-
ve investeringer i SMV'er og oprettelsen af nye virk-
somheder. Den kan også støtte investeringer i om-
råder som FTUI, genopretning af miljøet, ren energi, 
opkvalificering af arbejdstagere, jobsøgningsbistand 
og aktiv integration af jobsøgende samt omstilling 
af eksisterende kulstofintensive anlæg, hvor disse 
investeringer fører til væsentlige reduktioner i emis-
sioner og til jobbeskyttelse.

Forvaltningen af Fonden for Retfærdig Omstilling 
og mere generelt mekanismen for retfærdig om-
stilling er bygget op omkring de territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som medlemsstaterne skal 
udarbejde i samarbejde med relevante interessenter 
og Europa-Kommissionen. Planerne skal kortlægge 
støtteberettigede områder, svarende til NUTS 3-re-
gioner eller dele heraf, som er hårdest ramt af om-
stillingen. Planerne beskriver for hvert område en 
vurdering af behovene og de sociale og økonomiske 
udfordringer, der er forbundet med konvertering eller 
afslutning af aktiviteter, som medfører høj drivhus-
gasintensitet, og den tilpasning, der er nødvendig 
for de ændringer på arbejdsmarkedet, som dette 
 indebærer.

Forberedelsen af de territoriale planer for retfær-
dig omstilling sker med afsæt i den analyse, som 
Europa-Kommissionen har gennemført i landerap-
porterne for 2020, hvor man vurderer situationen 
i de områder, der er hårdest ramt. Kommissionen 
kanaliserer desuden støtte til medlemsstaterne til 
udarbejdelse af planerne for retfærdig omstilling, og 
der er oprettet en platform for retfærdig omstilling, 
som skal yde teknisk bistand og vejledning og sikre, 
at mekanismen for retfærdig omstilling anvendes 
bedst muligt. Desuden yder hver søjle i mekanismen 
for retfærdig omstilling bistand til udformning af 
støtteberettigede transaktioner.
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F.eks. var fokus i Nordrhein-Westfalen rettet mod 
udvikling af nye vedvarende teknologier, hvilket be-
tyder, at resultaterne med hensyn til de anvend-
te energikilder hidtil er relativt begrænsede og 
kun bliver synlige på mellemlangt til langt sigt. I 
mange tyske forbundsstater er de globale synlige 
virkninger begrænset, da der er anvendt EFRU til 
at finansiere innovative projekter. Det gælder f.eks. 
i Bayern, hvor en sådan vægtning i det store og 
hele uundgåeligt betyder, at konkrete resultater i 
form af energianvendelse eller forbedringer af ef-
fektiviteten endnu ikke er synlige. Derudover blev 
der i en række tilfælde ydet finansiering til stigende 
energieffektivitet i SMV'er, og selvom der foreligger 
evalueringsevidens for, at dette har været effektivt 
i de berørte virksomheder (som f.eks. i Rheinland-
Pfalz), er de globale synlige virkninger begrænset 
på grund af den støttede virksomheds lille størrelse.

Fremme af energieffektivitet og brugen af ved-
varende energikilder var ligeledes et af mange 
Interreg-programmers mål. Der blev f.eks. under 
den tysk-nederlandske Interreg OP gennemført 
pilotprojekter med det formål at reducere CO2-
emissioner, og dette har bidraget til at skabe øget 
opmærksomhed om mulighederne for grænse-
overskridende samarbejde med hensyn til produkt- 
og procesinnovation.

Fremme af bæredygtig multimodal 
mobilitet i byerne

Støtte fra programmerne under samhørighedspo-
litikken i EU i 2014-2020 blev ydet til udvikling el-
ler forbedring af transportsystemer i byer med det 
formål at gøre dem mere miljøvenlige, tilgængelige 
og sikre. I Polen hjalp EU-finansierede investeringer 
til offentlige transportprojekter f.eks. med at for-
bedre trafikken og færdselssikkerheden i byer samt 
forbindelserne mellem forskellige transportformer, 
samtidig med at luftforureningen blev nedbragt. 
Evalueringen af et nyt sporvognssystem i Firenze 
fandt f.eks., at det har styrket byens tiltræknings-
kraft som et forretningscenter, og har ved at re-
ducere rejsetiden gjort det mere muligt for folk at 
pendle fra de betjente randområder til bymidten. 
Samtidig har det reduceret brugen af personbiler 
og øget brugen af offentlige transportmidler.

Tilsvarende bistod EFRU-støtte i perioden 2007-
2013 med at skabe et mere bæredygtigt og in-
tegreret bymiljø i Prag ved at forbedre barrierefri 
adgang til metrosystemet, forbedre bus- og me-
trotjenester og opføre et netværk af cykelstier, 
mens investeringer i intelligente transportsyste-
mer i Ungarn var med til at forbedre miljømæssig 
bæredygtighed.

Støtte til tilpasning til klimaændringer 
og forebyggelse af katastrofer

I en række medlemsstater har støtten til investe-
ringer været fokuseret på at styrke modstands-
dygtigheden over for naturkatastrofer og forbedre 
systemer for styring af de dermed forbundne risici. 
I Rumænien har finansierede projekter bidraget til 
at forbedre overvågningen af ekstreme vejrforhold 
og således begrænse oversvømmelser, begrænse 
deres skadevirkninger og levere relevant nødud-
styr. I den polske region Świętokrzyski har finansie-
ring været med til at udvikle et katastrofebered-
skabssystem og forbedre det frivillige brandkorps. 

Der blev ligeledes givet finansiering til dette brede 
område under mange Interreg-programmer. Især 
blev der gennemført fælles tiltag til håndtering af 
klimaændringer under det italiensk-franske (ma-
ritime) program, og de fælles projekter for risiko-
styring under det tjekkisk-polske program øgede 
de berørte myndigheders kapacitet til at håndtere 
kriser og nødsituationer. 

Bevarelse og beskyttelse af miljøet 

I flere medlemsstater blev finansieringen ligeledes 
anvendt til at beskytte og bevare naturarven, som 
sammen med støtten til kulturarven har hjulpet 
med at fremme turisme, f.eks. i den polske region 
Malopolskie. Samtidig blev mange projekter med 
et lignende formål finansieret af Interreg. Disse har 
bidraget til at oprette et nyt miljøstyringssystem i 
den nordlige periferi og det arktiske område, be-
skytte grænseoverskridende økosystemer gennem 
udvikling af grøn infrastruktur i det italiensk-fran-
ske (maritime) Interreg-område og fremme ud-
viklingen af den cirkulære økonomi gennem en 
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mere effektiv brug at naturressourcer under 
Frankrig-Belgien-Nederlandene-UK-programmet.

Ligeledes var der i perioden 2007-2013 mange 
eksempler på den støtte, der blev ydet til forbed-
ring af miljøet, f.eks. i Slovakiet og Litauen, hvor 
investeringer bidrog til at forbedre luftkvaliteten, 
i Estland hvor investeringer i modernisering af 
vandforsyningsnetværket gav 454 000 mennesker 
adgang til rent drikkevand, i Friuli Venezia Giulia i 
Italien, hvor støtten førte til bedre adgang til na-
turområder og forbedrede bevaringen af flora og 
fauna, samt i Rumænien, hvor støtte til miljøinve-
steringer forøgede landets tiltrækningskraft som 
en turistdestination.

2.3 Programmål 3 Et integreret Europa

Status for investeringer og 
overvågning af vigtige resultater

Finansiering af 64 mia. EUR fra EFRU og SF blev 
tildelt målene i "Et integreret Europa" i 2014-2020 
rettet mod forbedringer i jernbane- og vejnettet 
og andre strategiske transportmål. Det svarede til 
18 % af den samlede finansiering under samhørig-
hedspolitikken for perioden.

I slutningen af 2020 oversteg udvalgte projek-
ter til fremme af disse mål den tilgængelige EU-

finansiering med omkring 14 %, mens anslået 
37 mia. EUR af disse midler (58 % af den sam-
lede disponible finansiering) var blevet anvendt til 
investeringer.

De pågældende investeringer fandt primært sted 
i de mindre udviklede medlemsstater (dem, der 
modtog midler under samhørighedsfonden) og i 
mindre udviklede områder eller overgangsregioner 
andre steder. Indikatorerne viser, at der i slutnin-
gen af 2020 var anlagt lidt under 2 400 km nye 
veje, de fleste på TEN-T, og yderligere 6 000 km 
var blevet opgraderet (tabel 9.3). I begge tilfælde 
udgør dette ca. to tredjedele af de fastsatte mål 
for 2023, mens færdiggørelsen af de udvalgte 
projekter ville betyde, at længden af de pågælden-
de veje ville overstige målene væsentligt.

Omvendt lå opførelsen af projekter til opgradering 
af jernbanenettet frem til udgangen af 2020 både 
på TEN-T og andre et stykke under 2023-målet, 
hvilket er mere typisk for store flerårige infrastruk-
turinvesteringer, som normalt kræver betydelig tid 
til at blive færdiggjort (som i tilfældet med grønne 
investeringer, se ovenfor). I dette tilfælde antyder 
tallene for udvalgte projekter, at målene ikke vil 
blive nået, hvilket ligger i forlængelse af en lang-
sigtet tendens, der var tydelig i tidligere perioder 
for jernbaneprojekter, som oplevede større vanske-
ligheder ved at blive færdiggjort end vejprojekter. 

Tabel 9.3 Indikatorer for "Et integreret Europa": 2023-mål og -resultater frem til udgangen  
af 2020

2023-mål Udvalgte projekter Gennemførte,  
antal og % af mål

Samlet længde af ombyggede eller 
opgraderede jernbanelinjer (km)

5 260 4 590
1 540
(29 %)

heraf TEN-T 3 640 3 051
1 080
(30 %)

Samlet længde af nyanlagte veje (km) 3 727 5 078
2 382
(64 %)

heraf TEN-T 2 500 3 530
1 680
(67 %)

Samlet længde af ombyggede 
eller opgraderede veje (km)

11 220 15 390
6 036
(54 %)

heraf TEN-T 870 918
727

(84 %)
Kilde: Åbne data om samhørighed – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Tekstboks 9.5 Connecting Europe-faciliteten 

Connecting Europe-faciliteten er et vigtigt finansie-
ringsinstrument for EU's transportpolitik og supple-
rer ESI-fondene ved at støtte grænseoverskridende 
projekter og projekter, der fjerner flaskehalse eller 
opbygger manglende forbindelser på dele af euro-
pæiske transport-, energi- og digitale netværk. 

I perioden 2014-2020 udgjorde Connecting Euro-
pe-faciliteten 22,6 mia. EUR, delt nogenlunde ligeligt 
mellem samhørighedslandene og de øvrige med-
lemsstater, og finansieringen udgjorde i gennemsnit 
95 EUR pr. indbygger i førstnævnte lande, næsten 
tre gange så meget som i sidstnævnte (33 EUR) 
(figur 9.3). I begge grupper gik størstedelen af fi-
nansieringen til jernbanetransport. I ikkesamhørig-
hedslandene var finansieringen til lufttransport og 
indlandsskibsfart højere end i  samhørighedslandene. 

I 2021-2027 vil Connecting Europe-faciliteten fort-
sat finansiere større transportprojekter samt digita-
le projekter og energiprojekter.

 • Den vil have et samlet budget på 33,71 
mia. EUR (i løbende priser), hvoraf 25,81 
mia. EUR er afsat til transport, herunder 
11,29 mia. EUR til samhørighedslande. 

 • Den vil den bistå transportnetværk med at 
blive mere indbyrdes forbundne, multimoda-
le og sikre ved at investere i udvikling og 
modernisering af infrastruktur for jernbaner, 
veje, indlandstransport og søtransport. 

 • Videreudvikling af TEN-T vil blive prioriteret 
med fokus på manglende forbindelser og 
grænseoverskridende projekter med EU-mer-
værdi. Der afsættes 1,56 mia. EUR til finan-
siering af store jernbaneprojekter mellem 
samhørighedslande. 
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Figur 9.3 Finansiering under Connecting Europe-faciliteten til 
samhørigheds- og andre lande efter transportform, 2014-2020 
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Resultater af evalueringen

Støtte til fremme af mobilitet

Støtten til fremme af mobilitet i 2014-2020 var 
centreret omkring udvikling af vej- og jernbane-
net. Dette var særlig tilfældet i Polen, hvor evalu-
eringer har vist, at de involverede investeringsmål 
stort set er blevet nået. Opførelsen af nye veje 
og opgraderingen af andre har derfor forbedret 
færdselssikkerheden, reduceret antallet af ulykker 
(f.eks. i Poznań med 54 % og i Lublin med 74 %), 
øget de gennemsnitlige hastigheder og afkortet 
rejsetiderne samt reduceret vejstøj og luftforure-
ning i byer. Investeringerne i jernbaner har ligele-
des øget nettets kapacitet, givet hurtigere rejsetid 
og forbedret forbindelserne mellem de større byer 
og mellem de vigtigste økonomiske centre. Det har 
som følge heraf ført til stigende brug af jernba-
nerne, selvom kvaliteten af tjenesten fortsat skal 
forbedres for at tiltrække flere passagerer.

Som for miljøinfrastrukturen strækker transport-
projekter sig typisk over længere perioder og kan 
forløbe over to eller flere programmeringsperio-
der. Derudover sker det ofte, at virkningen af disse 
projekter, da de er en del af et netværk, måske 
udgør et afsnit af en motorvej eller jernbanelinje, 
ikke kan vurderes fuldt ud, før andre afsnit er fær-
diggjort, og selve netværket er fuldt operationelt, 
hvilket kan tage mange år. 

En række evalueringer af støtte tll transportinve-
steringer har derfor strakt sig over perioden 2007-
2013 og 2014-2020. I Estland har investeringerne 
i jernbaner i de to perioder forbedret kvaliteten af 
jernbanerejser og nedbragt rejsetiderne og ført til 
øget brug af tog, hvilket har fået antallet af togpas-
sagerer til at stige. Det samme er tilfældet i Wales, 
hvor 70 stationer i Østwales og Valleys-regionerne 
blev forbedret via EFRU-støtte over de to perioder.

Evalueringer foretaget i perioden 2014-2020 af 
konsekvenserne af investeringer i den foregående 
periode viser lignende virkninger. De viser et færre 
antal trafikulykker i Polen og flaskehalsproblemer 
i Polen, der skyldes investeringer i nye motorveje 
samt forbedret sikkerhed og reducerede rejseti-
der i Letland og Spanien som følge af opførelsen 
af nye veje og opgradering af eksisterende veje. 

Også i Letland gjorde moderniseringen af jernba-
nenettet, der blev finansieret af EU-midler, tog-
drift mere konkurrencedygtig både med hensyn til 
person- og fragtbefordring, og det har forbedret 
brugen for begge. I Spanien førte modernisering 
og generelle forbedringer til markant reducerede 
rejsetider, navnlig på højhastighedstogruterne, og 
til stigende passagertal.

2.4 Programmål 4 Et socialt Europa

Status for investeringer og 
overvågning af vigtige resultater

En samlet finansiering på 111 mia. EUR, primært 
fra ESF og Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 
men også fra EFRU (for infrastruktur og udstyr), 
blev ydet til målene i "Et socialt Europa" rettet 
mod støtte til beskæftigelse og integration på ar-
bejdsmarkedet, uddannelse og social inklusion. 
Finansieringen udgør 31 % af samhørighedspoli-
tikkens samlede budget for 2014-2020.

I slutningen af 2020 var EU-finansieringen til 
de valgte projekter under programmet Et socialt 
Europa 1 % over det disponible beløb, mens anslå-
et 60 mia. EUR, eller 54 % af EU-bevillingen, var 
blevet brugt på de pågældende projekter.

De fælles indikatorer omfatter alle EU-
medlemsstater med hensyn til ESF og de 20 med-
lemsstater for Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 
hvor dette finder anvendelse9. De viser, at frem til 
udgangen af 2020: 

 • var der 45,5 mio. deltagere i de støttede 
programmer, herunder næsten 17,3 millio-
ner, som var arbejdsløse, og 17,2 millioner, 
som var inaktive (dvs. at de ikke aktivt søgte 
beskæftigelse)10

9 De fælles indikatorer under "Et socialt Europa"-programmet 
stammer fra to særskilte overvågningssystemer, som afviger 
på grund af de forskellige støttede projekter og foranstalt-
ninger, selvom begge sæt indikatorer viser, hvad der er ble-
vet finansieret og de direkte resultater. For de medlemsstater, 
hvor Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fandt anvendelse, se:  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei.

10 Det skal bemærkes, at dette tal vedrører individuelle "deltagelser" 
og ikke enkeltpersoner, således at forstå at en person kan have 
deltaget i flere programmer.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
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 • havde 5,4 mio. deltagere i EU-finansierede 
ordninger ikke fundet et job 

 • havde 48 % af deltagerne et lavt uddannel-
sesniveau (kun op til den obligatoriske skole-
gang eller under),15 % var migranter, havde 
en udenlandsk baggrund, eller kom fra etniske 
minoriteter

 • var der generelt lidt flere kvinder (53 %) end 
mænd blandt deltagerne. 

Der anvendes tre fælles indikatorer – den ene ved-
rører investeringer i forbedring af sundhedstjene-
sterne, én investeringer i børnepasnings- og ud-
dannelsesinfrastruktur og den sidste investeringer 
i turist- og kulturinfrastruktur – til at undersøge re-
sultaterne af EFRU's støtte til målene i i "Et socialt 
Europa"-programmet (tabel 9.4). De pågældende 
investeringer i sundhed og uddannelse udføres 
primært i mindre udviklede regioner og i over-
gangsregioner i østlige og sydlige medlemsstater, 
selvom indikatoren for investeringer i uddannel-
se domineres af Italien. Støtte til investeringer i 
turiststeder og kulturminder er mere vidt spredt, 
og indikatoren omfatter 17 medlemsstater, hvor-
af de seks er dominerer (Polen, Italien, Spanien, 
Portugal, Frankrig og Ungarn).

Frem til udgangen af 2020 var 53,3 mio. menne-
sker omfattet af de finansierede sundhedsfacilite-
ter, hvilket allerede var svarende til 80 % af målet 
for 2023. Og hvis de projekter, der er udpeget til 
finansiering, sættes i gang, vil omkring 88,9 mio. 
mennesker være omfattet af forbedrede tjenester, 
et godt stykke over målet. Investeringer i børne-
pasning og uddannelsesinfrastruktur var ved ud-

gangen af 2020 allerede forbedret eller havde 
øget kapaciteten for 19,8 mio. børn eller studeren-
de, et godt stykke over målet, og hvis de udvalgte 
projekter gennemføres, vil dette tal stige til over 
25 millioner. Resultatet af investeringer i turisme 
og kulturminder er mere beskedent i forhold til 
målet med en stigning i antallet af besøgende til 
de pågældende steder på 25,4 mio. i slutningen af 
2020, blot 40 % af målet for 2023. I dette tilfælde 
kan de dramatiske virkninger af covid-19-pande-
mien meget vel slå igennem på antallet af besø-
gende, så målet ikke kan nås.

Faktisk har pandemien allerede haft kolossale kon-
sekvenser for turismen og besøg til de kulturelle 
mindesmærker,og sat sundhedssektoren under be-
tydeligt pres. Der har været en stor nettostigning i 
planlagte tildelinger til sundhedstjenester, men det 
er ikke klart endnu, i hvilket omfang indsatserne i 
forhold til pandemien også har ført til, at de inve-
steringer, der oprindeligt var planlagt til strategiske 
forbedringer af tjenesternes kapacitet, frigøres for 
at tage højde for de stigende antal plejekrævende. 

Resultater af evalueringen

Støtte til arbejdsløses beskæftigelsesegnethed

En stor del af ESF-finansieringen i 2014-2020 blev 
anvendt til at hjælpe mennesker, især unge, med 
at finde arbejde. De finansierede foranstaltninger 
kombineres ofte til en specifik støttepakke og an-
tager form af uddannelsesprogrammer, praktik-
ophold og arbejdserfaring. En række evalueringer 
konkluderer, at chancerne for, at en person finder 
arbejde, stiger betydeligt, når denne har deltaget 

Tabel 9.4 Indikatorer for social infrastruktur: 2023-mål og -resultater frem til udgangen af 2020

2023-mål Udvalgte projekter Gennemførte,  
antal og % af mål

Befolkning omfattet af forbedrede 
sundhedstjenester

66 470 000 88 880 000
53 307 000

(80 %)
Servicekapacitet for støttet børnepasnings- 
og undervisningsinfrastruktur (studerende)

17 800 000 25 333 000
19 757 000

(111 %)
Stigning i forventet antal besøg 
på støttede seværdigheder (kulturelle, 
naturlige, naturarv og attraktioner)

64 000 000 69 950 000
25 360 000

(40 %)

Kilde: Åbne data om samhørighed – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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i sådanne foranstaltninger. I Italien øgede prakti-
kophold, der blev støttet i Marche, f.eks. beskæfti-
gelsen blandt deltagerne med 13-15 procentpoint 
12 måneder efter, at praktikopholdet udløb, sam-
menlignet med en kontrolgruppe af ikke-deltagere. 
Det samme gælder for kuponordninger i Piemonte, 
hvor 41 % af deltagerne i modsætning til 30 % 
for kontrolgruppen var i beskæftigelse 16 måneder 
efter at have gjort brug af dem.

Tilsvarende førte støtte til foranstaltninger i 
Tyskland til integration af ledige, især langtidsledi-
ge, på arbejdsmarkedet, til, at 43 % af deltagerne 
i slutningen af 2019 var i beskæftigelse 15 måne-
der senere, 10 procentpoint mere end ledige, der 
ikke deltog. I Polen antages foranstaltninger ret-
tet mod unge at have øget chancerne for, at lang-
tidsledige, folk med lav uddannelse og personer 
fra landsbyer og landdistrikter, har kunnet finde 
beskæftigelse.

Finansieringen i Polen har ligeledes hjulpet delta-
gerne med at forbedre deres iværksætterevner, 
idet 14 % af dem startede deres egen forretning 
op inden for seks måneder efter at have modtaget 
undervisning. Andre vellykkede eksempler på, at 
foranstaltninger under ESF, der fører til oprettel-
sen af nye virksomheder, findes i Śląskie i Polen, 
hvor støtten menes at have været afgørende for 
opstart af nye virksomheder og for deres over-
levelseschancer (det anslås, at uden støtte ville 
45 % af de nystartede virksomheder ikke være op-
rettet), og ligeledes i Piemonte i Italien, hvor nye 
støttede virksomheder havde en 10 procentpoint 
større sandsynlighed for fortsat at være operati-
onelle fire år efter, at de er blevet oprettet, end 
virksomheder, der ikke støttes.

Støtte til tilpasning af medarbejdere 
og virksomheder til ændringer

ESF-finansiering er ligeledes anvendt til forbedring 
af færdigheder hos allerede beskæftigede samt 
hos iværksættere, således at de er i stand til at til-
passe sig bedre til markedsforholdene. I Sachsen-
Anhalt i Tyskland forbedrede den undervisning, der 
blev finansieret, arbejdsmarkedssituationen for 
medarbejdere, og 48 % af deltagerne udførte en 
aktivitet, der krævede flere kvalifikationer, og over 

en tredjedel fik flere ansvarsområder. I Thüringen 
førte støtten til SMV'er til rekruttering af faglært 
arbejdskraft fra udlandet til, at virksomheder blev i 
stand til at ansætte mere udenlandsk arbejdskraft.

Støtte til aktiv integration

Også ESF havde som mål at hjælpe de sårbare og 
udsatte med at finde arbejde. I Asturias i Spanien 
fandt man, at Integrated Activation Pathways-
ordningen ikke alene forøgede sårbare menneskers 
chancer for at finde et job, men også reducerede 
deres risiko markant for at pådrage sig psykiske 
lidelser (en risiko, der blev reduceret med ca. 45 % 
efter deltagelse i ordningen). I Toscana i Italien 
førte foranstaltninger, der var målrettet handicap-
pedes og andre ugunstigt stillede gruppers behov, 
mellem oktober 2018 og november 2019 til, at 
20 % af modtagerne havde et job ét år efter, at de 
havde modtaget støtte.

Støtte til sundhedsinfrastruktur og -tjenester

I mange af de mindre udviklede medlemsstater 
gik en væsentlig del af støtten til sundhedstje-
nester, og dette blev i visse tilfælde suppleret af 
EFRU-investeringer i bygninger og udstyr. En række 
evalueringer konkluderede, at de pågældende pro-
jekter øgede adgangen til sundhedsydelser og for-
bedrede deres kvalitet. I Litauen f.eks. fandtes de 
finansierede projekter at have bidraget til at ned-
bringe dødeligheden som følge af hjerte-kar-syg-
domme og selvmordsraten.

Støtte til kvalitetsuddannelse

Foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af ud-
dannelse og skabelse af bedre adgang til skoleun-
dervisning var indeholdt i mange ESF-programmer, 
navnlig i mindre udviklede medlemsstater og regi-
oner. I Thüringen i Tyskland havde foranstaltnin-
ger til støtte for unges aktive deltagelse i læring 
reduceret skolefrafaldet og forbedret integratio-
nen af migranter samt holdninger til skolegang. 
Uddannelse af lærere gjorde det ligeledes  lettere 
at udvikle nye metoder til kommunikation og 
konfliktløsning. 
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Tekstboks 9.6 Den fælles landbrugspolitik 

1 I 2014-2020 var ELFUL en del af de fem ESI-fonde, som har til formål at finansiere investeringer i bæredygtig økonomisk udvikling i 
EU. Da reformen af den fælles landbrugspolitik efter planen skal være på plads senest i 2023, vil ELFUL ikke blive reguleret af forord-
ningen om fælles bestemmelser for 2021-2027, selvom visse bestemmelser fortsat finder anvendelse.

I 2019 arbejdede omkring 8,8 mio. mennesker i landbruget, hvilket svarer til knap 5 % af den samlede be-
skæftigelse i EU. Beskæftigelsen i landbruget er generelt under 3 % i de mest udviklede medlemsstater, men er 
fortsat en stor arbejdsgiver i andre medlemsstater, navnlig i Rumænien, hvor landbruget beskæftiger næsten 
hver fjerde arbejdstager (23 % inden for landbrug, jagt og servicevirksomhed i forbindelse hermed i 2019).

I EU er landbrugssektoren omfattet af den fælles landbrugspolitik. Målene med den fælles landbrugspolitik i pe-
rioden 2014-2020 (som er blevet forlænget til at omfatte 2021 og 2022) er at støtte landbrugerne og forbedre 
landbrugets produktivitet, sikre en stabil forsyning af fødevarer til overkommelige priser, sikre landbrugerne en ri-
melig levestandard og holde økonomien i landdistrikterne i live ved at fremme beskæftigelsen i landbruget, land-
brugsfødevareindustrien og relaterede sektorer. Den fælles landbrugspolitik indeholder følgende foranstaltninger:

 • indkomststøtte gennem direkte betalinger, hvilket sikrer en stabil indkomst

 • foranstaltninger til at afhjælpe vanskelige markedssituationer såsom et pludseligt fald i efterspørgs-
len på grund af sundhedsmæssige bekymringer eller et prisfald som følge af midlertidig overforsy-
ning af markedet

 • foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som tackler landdistrikternes særlige behov og ud-
fordringer.

Den fælles landbrugspolitik fi-
nansieres gennem to fonde un-
der EU-budgettet:

 • Den Europæiske Garan-
tifond for Landbruget 
(EGFL), som yder direkte 
støtte og finansierer mar-
kedsforanstaltninger, kal-
det den første søjle i den 
fælles landbrugspolitik

 • Den Europæiske Land-
brugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne ( ELFUL), 
som finansierer udvikling 
af landdistrikterne, kal-
det den anden søjle i den 
fælles landbrugspolitik. 

Formålet med ELFUL er at frem-
me landbrugets konkurrence-
evne, tilskynde til bæredygtig 
forvaltning af naturressourcer 
og klimatiltag, og opnåelse 
af en afbalanceret territori-
al udvikling af  økonomien og 
 samfundene i  landdistrikterne1.  
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Den bistår landdistrikter i EU med at tackle en lang række udfordringer og muligheder, som de står overfor 
med hensyn til økonomisk, miljømæssig og social udvikling. 

De vigtigste modtagere af støtte fra ELFUL befinder sig i det østlige og sydlige EU, men også i Irland og visse 
regioner i Frankrig, Finland og Sverige (kort 9.4). 

Generelt er støtteintensiteten under ELFUL højere i mindre udviklede områder (i gennemsnit 42 EUR pr. ind-
bygger hvert år mellem 2007 og 2020) end i overgangsregioner (27 EUR pr. indbygger) og mere udviklede 
regioner (12 EUR) (figur 9.4). Støtteintensiteten under den første søjle i den fælles landbrugspolitik er meget 
højere, og den er højest i overgangsregioner (119 EUR pr. indbygger) efterfulgt af mindre udviklede regioner 
(103 EUR) og mere udviklede regioner (52 EUR) (figur 9.5). 
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I Litauen, hvor støtten var rettet mod højere ud-
dannelse, førte det til, at universiteterne blev mere 
internationale, og udenlandske studerende tegne-
de sig for 8 % af det samlede antal studerende, og 
ca. 1 600 indenlandske studerende tog på studie-
ophold i udlandet.

Støtte til omstilling fra uddannelse til arbejde

EU-finansieringen var ligeledes rettet mod at for-
bedre forholdet mellem uddannelse og arbejds-
markedet for at sikre en bedre sammenhæng 
mellem undervisning, kvalifikationer og arbejds-
givernes behov. Foranstaltninger til styrkelse af 
erhvervsuddannelse i Podlaskie (i Polen) hjalp stu-
derende med at vælge egnede kurser, øgede sam-
arbejdet mellem erhvervsskoler og arbejdsgivere 
og forbedrede lærernes kompetencer ved at råd-
give om karrierevalg. I Mecklenburg-Vorpommern 
i Tyskland omfattede foranstaltninger til fremme 
af omstillingen fra uddannelse til arbejde lokale 
iværksættere, idet relevante virksomheder blev 
udpeget som passende til besøg og praktikophold, 
således at studerende fik hjælp til at finde ud af, 
om visse erhverv passede til deres færdigheder og 
interesser.

I Marche (i Italien) øgede de faglige kurser, der blev 
støttet, deltagernes chancer og navnlig kvinders 
chancer for at komme i arbejde 12 måneder ef-
ter kurset. Også i Piemonte betød deltagelsen i er-
hvervsuddannelseskurser, der modtog ESF-støtte, 
at deltagerne havde større sandsynlighed for at 
komme i arbejde kort tid efter (op til 20 procent-
point større end for ikke-deltagere).

Støtte til kultur og bæredygtig turisme

Ud over at tilbyde arbejdsmarkedsstøtte blev en 
væsentlig del af finansieringen under samhørig-
hedspolitikken anvendt til bevarelse af kulturmin-
der og fremme af bæredygtig turisme. Evalueringer 
har afdækket en række tilfælde, hvor støtten gav 
positive resultater. Der er bl.a. tale om investerin-
ger til sikring af den arkæologiske udgravning ved 
Pompei og i forbedret adgang, hvilket fik besøgs-
tallet til at stige med 62 % mellem 2012 og 2019 

og tiltrak direkte yderligere 1,9 mio. besøgende. 
Også investeringer i natur- og kulturressourcer i 
Świętokrzyskie har ført til oprettelsen af et inte-
greret net af turiststeder i regionen.

Projekter til bevaring af kulturminder og styrkelse 
af kulturarven har også været vigtige i indsatsen for 
at fremme grænseoverskridende samarbejde som 
f.eks. under Bayern-Tjekkiet-Interreg-programmet 
og under Estland-Letland-programmet.

2.5 Programmål 5 Et Europa 
tættere på borgerne

Status for investeringer og 
overvågning af vigtige resultater 

I modsætning til de øvrige programmål er det ikke 
let at matche programmet "Et Europa tættere på 
borgerne" med den tematiske objektive klassifi-
kation, der anvendes for perioden 2014-2020. 
Det er dog muligt at følge investeringer til lokal-
udvikling styret af lokalsamfundet (CLLD), støtte 
til integrerede territoriale investeringer (ITI) og an-
dre territoriale foranstaltninger, der især vedrører 
byfornyelse, som udgør en stor del af dette pro-
jektmål, og som blev finansieret under forskellige 
tematiske mål.

Generelt skønnes støtten på 31 mia. EUR fra EFRU, 
ESF og SF at have været anvendt til programmålet 
Et Europa tættere på borgeren – knap 10 % af det 
samlede budget til samhørighedspolitikken.

I slutningen af 2020 havde projekter under dette 
mål modtaget EU-midler på 27,5 mia. EUR, hvil-
ket er 11 % under det tildelte beløb, mens anslået 
12 mia. EUR, dvs. 39 % af tildelingen, var blevet 
brugt til investeringer. Dette er mindre end for an-
dre projektmåls vedkommende og er udtryk for, at 
mange af de pågældende investeringer indebærer 
mobilisering af lokalsamfund og/eller udformning 
af udviklingsplaner, som involverer en række for-
skellige sektorer eller aspekter, hvilket synes at øge 
den tid, der er nødvendig for at gennemføre det.

De fælles indikatorer viser, at 15,2 mio. m2 åbent 
område frem til ultimo 2020 var blevet skabt  eller 
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rehabiliteret gennem de udførte investeringer. 
Og hvis de udvalgte projekter færdiggøres og le-
verer efter planen, vil dette ultimo 2023 blive øget 
til 53,4 mio. m2 (tabel 9.5). De viser ligeledes, at 
selvom de opførte eller renoverede bygninger i 
de støttede områder kun udgjorde 30 % af målet 
med hensyn til det involverede område, vil må-
let blive overskredet, hvis de udvalgte projekter 
færdiggøres. 

Resultater af evalueringen

Støtte til byudvikling og gendannelse

Der blev gjort en aktiv indsats i programmerings-
perioden 2014-2020 for både at inddrage lokal-
samfund i udformningen og gennemførelsen af 
foranstaltninger til udvikling og regenerering af 
byområder, og for at gøre dem mere socialt inklu-
derende. Samtidig blev der gjort et bevidst forsøg 
på at sikre, at de pågældende foranstaltninger 
blev korrekt integreret i en udviklingsstrategi, som 
udtrykkeligt tog højde for samspillet mellem for-
anstaltninger og den potentielle komplementaritet, 
og forstærkende karakter af deres virkninger. Der 
blev oprettet to tværgående instrumenter som led 
i denne indsats: CLLD og ITI. På grund af de pågæl-
dende investeringers karakter og den lange tids-
horisont for, hvornår deres resultater forventes at 
foreligge, er der indtil videre kun begrænset doku-
mentation for deres virkninger. Ikke desto mindre 
har en række evalueringer påvist, at de er blevet 
gennemført vellykket mange steder i EU.

F.eks. var lokale udviklingsstrategier i Podlaskie 
i Polen blevet formuleret under tæt inddragelse 
af lokalbefolkningen og lokale organisationer, og 
mange, der ikke tidligere havde anmodet om EU-
finansiering, havde indsendt ansøgninger om fi-
nansiering af projekter for lokaludvikling styret af 
lokalsamfund (CLLD) med fokus på, hvordan deres 
forventede resultater ville fremme den overordnede 
strategi. I Świętokrzyskie havde ITI-tilgangen til poli-
tisk beslutningstagning med hensyn til investeringer 
i natur- og kulturværdier fungeret effektivt og bi-
stået med at forbedre de pågældende områders til-
trækningskraft, hvilket sænkede tempoet i tabet af 
biodiversitet og skabte flere muligheder for turisme. 

I Nederlandene førte ITI-tilgangen i Amsterdam, 
Haag, Rotterdam og Utrecht til tættere integrati-
on af sociale og økonomiske aspekter af politik-
kerne og øgede samarbejdet mellem kommuner, 
skoler og virksomheder. I Bretagne har den været 
med til at forbedre samarbejdet mellem de regio-
nale myndigheder og lokalbefolkningen og lokale 
organisationer.

Evalueringer gennemført i 2014-2020 af virknin-
gerne af integrerede byudviklingsstrategier finan-
sieret af EFRU i perioden 2007-2013 viser ligeledes 
positive resultater. Igen i Polen, i Lubelskie, øgede 
de finansierede regenereringsprojekter de genop-
rettede arealers tiltrækningskraft som steder at bo, 
arbejde og investere. I Rumænien var de finansiere-
de investeringer med til at forbedre offentlige rum, 
stimulere økonomisk og social aktivitet, nedbringe 
myldretidstrafik og øge  færdselssikkerheden, øge 
antallet af besøgende, puste nyt liv i kulturlivet og 
udvikle nye sociale tjenester. 

Tabel 9.5 Indikatorer for "‘Et Europa tættere på borgerne": 2023-mål og -resultater frem  
til udgangen af 2020

2023-mål Udvalgte projekter Gennemførte,  
antal og % af mål

Befolkning bosat i områder med 
integrerede byudviklingsstrategier

42 695 000 44 714 000
25 279 000

(59 %)
Åbne arealer oprettet eller 
saneret i byområder (m2)

39 910 000 53 427 000
15 221 000

(39 %)
Offentlige bygninger eller 
erhvervsbygninger, der er opført 
eller renoveret i byområder (m2)

2 403 000  3 075 000
716 000
(30 %)

Kilde: Åbne data om samhørighed – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Støtte til grænseoverskridende 
samarbejde på lokalt niveau

I en række tilfælde førte de finansierede foran-
staltninger til et øget samarbejde mellem lokale 
myndigheder i forskellige medlemsstater og bre-
dere inddragelse af lokalbefolkningen i beslut-
ningsprocessen og lagde således grunden til mere 
inklusive og effektive politikker.

Under Interreg-programmet for Bayern-Tjekkiet 
f.eks. førte de støttede projekter til et forbedret 
institutionelt samarbejde og netværk på tværs 
af grænsen på lokalt niveau. Det samme gælder 
for foranstaltninger finansieret under Interreg-
programmet for Tjekkiet-Polen, som ligeledes 
skabte et øget langsigtet samarbejde mellem lo-
kale myndigheder på begge sider af grænsen.

3. Interreg

Afsnittene ovenfor omfatter Interreg-program-
merne finansieret under det europæiske transna-
tionale samarbejdsmål, i henhold til hvilket finan-
siering også blev tildelt de 11 tematiske mål, som 
samhørighedspolitikken skulle følge. I alt blev der 
anvendt omkring 10,1 mia. EUR til Interreg i peri-
oden 2014-2020, hvor omkring to tredjedele blev 
anvendt til regionale grænseoverskridende og in-
terregionale programmer (kort 9.5).

Indikatorerne for de udgifter, der blev finansieret 
under Interreg-programmerne, viser, at de mål, der 
skal nås i 2023, allerede var blevet nået ved ud-
gangen af 2020, hvilket tyder på, at disse kunne 
have været fastsat på et mere ambitiøst niveau 
(tabel 9.6). Næsten 25 000 virksomheder havde 
derfor modtaget støtte til samarbejde med virk-
somheder i nabomedlemsstater, hvilket var væ-
sentligt over målet for 2023, mens over 11 000 
forskningsinstitutter tilsvarende var blevet invol-
veret i grænseoverskridende samarbejde (omkring 
fem gange målet), og over dobbelt så mange unge 
havde deltaget i grænseoverskridende ungdoms-
ordninger som planlagt. På den anden side var 
det kun omkring halvdelen af det planlagte antal 
mennesker, der havde deltaget i foranstaltninger 
for grænseoverskridende arbejdskraftmobilitet. 
Selvom der ganske vist stadig er yderligere tre 
år, til udgifterne skal være brugt, er målet fortsat 
i sigte.

4. Finansieringens 
makroøkonomiske konsekvenser 

Vurdering af virkningen af samhørighedspolitikken 
på makroøkonomisk niveau udgør en særlig udfor-
dring. Overvågningsdata fra programmerne vedrø-
rer almindeligvis produktionen eller i bedste fald 
resultatet af foranstaltningerne, men de kan ikke 
give oplysninger om den samlede nettovirkning på 

Tabel 9.6 Interreg-indikatorer: 2023-mål og resultater frem til udgangen af 2019

Målværdi 
 

(antal) 

Gennemførte værdier 
 

(antal) 

Gennemført  
i forhold til mål 

(%) 

Virksomheder involveret i 
grænseoverskridende FoU-samarbejde

10 319 24 879 241

Forskningsinstitutter involveret i 
grænseoverskridende samarbejde

2 265 11 206 495

Deltagere i initiativer til fremme af 
grænseoverskridende arbejdskraftmobilitet

194 080 132 629 68

Deltagere i grænseoverskridende 
beskæftigelses- og uddannelsesprogrammer

65 740 108 282 165

Deltagere i initiativer til fremme af 
integration på tværs af grænserne

31 900 15 771 49

Deltager i ungdomsordninger 
på tværs af grænserne

62 761 147 535 235

Kilde: Åbne data om samhørighed https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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økonomien. Programmerne giver mange direkte, 
men også indirekte, økonomiske virkninger, der er 
vanskelige at skønne, ikke mindst på grund af de-
res indbyrdes sammenhæng. 

F.eks. kan produktion og beskæftigelse stige i de 
støttede SMV'er, men samtidig kan de falde an-
dre steder, idet nogle af de støttede virksomhe-
der bliver mere konkurrencedygtige end andre 
og fjerner markedsandele fra dem. Der kan der-
for måske være beskeden samlet nettostig-
ning i produktionen eller i det mindste en, der er 
langt mindre, end de direkte virkninger indikerer. 
Samhørighedspolitikken skaber ligeledes vigtige 
afsmittende og eksterne virkninger uden for de 
økonomier, hvor investeringerne finder sted. F.eks. 
fremmer de investeringer, der gennemføres i de 
største modtagende medlemsstater, den lokale ef-
terspørgsel, som til dels dækkes af eksport fra an-
dre medlemsstater, navnlig fra de mere udviklede 
medlemsstater, som derfor indirekte drager fordel 
af politikken. Tilsvarende kan de finansierede pro-
jekter kræve udstyr eller andre inputs produceret i 
de sidstnævnte medlemsstater, hvilket øger deres 
eksport og dermed deres BNP.

I den modtagende medlemsstat genererer finan-
siering under samhørighedspolitikken kortsigtede 
virkninger (primært på efterspørgselssiden) og 
langsigtede virkninger (udbudssiden). Hvor først-
nævnte virkning primært fremkommer under gen-
nemførelsen af programmerne, forventes sidst-
nævnte at blive gradvist opbygget over tid og at 
vare lang tid efter, at de pågældende udgifter er 
stoppet. 

Samtidig skal samhørighedspolitikken finansieres, 
og de involverede omkostninger (skatter eller op-
krævede afgifter) skal ligeledes tages i betragt-
ning, når man vurderer den samlede virkning af 
politikken. 

Makroøkonomiske modeller kan tage udtrykkeligt 
højde for ovennævnte forhold på en konsekvent 
og omfattende måde og er således velegnede 
til at vurdere den globale virkning af samhørig-
hedspolitikken. I det følgende anvendes der en 
model udviklet af Europa-Kommissionens Fælles 
Forskningscenter (FFC) i samarbejde med GD 

REGIO (RHOMOLO11) til vurdering af virkningen 
af 2014-2020-programmerne på økonomierne i 
NUTS 2-regionerne på tværs af EU.

4.1 Programmer støttet over 
samhørighedspolitikken 2014-2020

I de seneste få årtier har finansiering under sam-
hørighedspolitikken været den næststørste post 
på EU-budgettet og har tegnet sig for omkring en 
tredjedel af FFR. For perioden 2014-2020 tegnede 
den sig for 355 mia. EUR (i løbende priser) som 
anført ovenfor. Det svarer til omkring 0,3 % af EU's 
BNP, men i nogle af de modtagende medlemssta-
ter og regioner er dette tal meget højere og har 
finansieret en væsentlig del af offentlige investe-
ringer (som omtalt i kapitel 8 ovenfor).

Finansieringen går primært til de mindre udviklede 
regioner og medlemsstater. I nogle medlemsstater 
udgør den mere end 2 % af BNP om året i gen-
nemsnit i perioden, hvor den største finansiering 
var 2,5 % i Kroatien. For visse mindre udviklede 
regioner, som f.eks. Região Autónoma dos Açores i 
Portugal eller Észak-Alföld i Ungarn, er den ydede 
finansiering endda større og udgør i gennemsnit 
over 3,5 % af BNP om året (kort 9.6).

Investeringer under samhørighedspolitikken er 
koncentreret om centrale områder for foranstalt-
ninger til fremme af vækst og udvikling. I relation 
til denne analyse inddeles finansiering under sam-
hørighedspolitikken i seks områder som følger. 

 • Investeringer i transportinfrastruktur (TRNSP), 
som genererer virkninger på efterspørgselssiden 
på kort sigt i form af købet af varer og tjenester, 
der kræves til opbygning af infrastrukturen. På 
udbudssiden reducerer de transportomkostnin-
gerne og stimulerer handelsstrømme. 

11 RHOMOLO er en dynamisk almindelig beregnelig ligevægtsmo-
del (CGE). Den har til formål at tillade analyse af scenarier for 
investeringer og strukturreform. Dens økonomiske fundamenter 
hviler på den almindeligt anerkendte litteratur om almindelige li-
gevægtsmodeller. RHOMOLO har været omtalt i adskillige artikler, 
der har bidraget til denne litteratur (se f.eks. Lecca et al., 2020, og 
Di Pietro et al., 2020).
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 • Investeringer i anden infrastruktur (i tele-
kommunikations-, energi-, miljø-, sundheds- og 
social infrastruktur – INFR), som er opbygget 
som offentlige investeringer ved erhvervs-
aktiviteter, og ellers som offentligt forbrug. 
Førstnævnte genererer virkninger på udbuds-
siden, da den reducerer produktionsomkost-
ningerne eller letter stigninger i produktivitet, 
hvorimod sidstnævnte kun producerer kortsig-
tede virkninger på efterspørgselssiden. 

 • Investeringer i menneskelig kapital (almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse og aktive 
arbejdsmarkedspolitikker – HC), som antages 
at øge regeringens løbende udgifter på kort 
sigt. På udbudssiden antages nogle af disse in-
vesteringer at øge arbejdskraftproduktiviteten 
gennem uddannelse og træning, mens den an-
den del (især aktive arbejdsmarkedspolitikker) 
antages at øge udbuddet af arbejdskraft. 

 • Investeringer i FoU (støtte til FTUI, oprettel-
se af netværk mellem virksomheder og forsk-
ningscentre – RTD), som antages at stimulere 
private investeringer, der fører til en stigning i 
den samlede faktorproduktivitet (TFP).

 • Støtte til den private sektor (støtte til SMV'er, 
kreditgivning, finansiering til fremme af turist- 
og kultursteder, faciliteter og aktiviteter – AIS), 
som antages at forøge de private investeringer 
gennem en reduktion i kapitalomkostningerne, 
men uden TFP-virkninger12. 

 • Teknisk bistand (støtte til administrativ kapa-
citetsopbygning, overvågning og evaluering – 
TA), som modelleres som en stigning i offentli-
ge løbende udgifter til varer og tjenester, uden 
nogen virkninger på forsyningssiden.

Fordelingen af midler på tværs af indsatsområ-
der varierer fra region til region, hvilket afspejler 
det policymix, der skyldes programudformningen. 
Generelt er andelen af finansiering til transport og 
anden infrastruktur større i de mindre udviklede re-
gioner og medlemsstater, mens de mest udviklede 

12 Visse kategorier af foranstaltninger, der er klassificeret som AIS, 
anses som offentligt forbrug, da de sandsynligvis ikke vil påvirke 
investeringsbeslutninger. 

regioner afsætter en større andel til støtte af FoU, 
støtte til den private sektor og investeringer i men-
neskelig kapital. F.eks. er over 62 % af midlerne i 
Rumænien anvendt til investeringer i transport og 
anden infrastruktur, hvorimod det i Nederlandene 
kun er 12 %, der går hertil, og 82 % er afsat til FTU 
og menneskelig kapital (tabel 9.7). 

4.2 Virkning af samhørighedspolitikken 
2014-2020

Modelsimuleringerne tyder på, at samhørigheds-
politikken i 2014-2020 havde en stadig større 
positiv effekt på EU's BNP over udgiftsperioden og 
nåede et toppunkt i 2021, hvor BNP skønnes at 
være 0,4 % højere, end det ville være uden den 
(figur 9.6). Den skønnede virkning fortsætter med 
være væsentlig lang tid efter afslutningen af gen-
nemførelsesperioden13 på grund af virkningerne på 
forsyningssiden. På mellemlang og lang sigt fort-
sætter stigninger i produktiviteten og i beholdnin-
gerne af privat og offentlig kapital samt nedskæ-
ringer i transportomkostningerne med at stimulere 
økonomisk aktivitet og BNP. Selv 30 år efter den 
oprindelige investering skønnes BNP fortsat at 
være 0,2 % større end det ville være, hvis investe-
ringen ikke havde fundet sted. 

Den skønnede virkning af politikken viser regionale 
variationer både ved udgangen af gennemførel-
sesperioden (kort 9.7) og på længere sigt (kort 9.8, 
som viser de skønnede virkninger 20 år efter, at 
programmerne afsluttes). Dette afspejler forskel-
le i størrelsen af den finansiering, som regionerne 
har modtaget, det forhold, at policymixet varierer 
markant fra region til region (selv inden for sam-
me medlemsstat) og selve de regionale økonomi-
ers karakteristika – herunder hvordan de står til at 
drage fordel af afsmittende virkninger (som også 
påvirker omfanget af de politiske konsekvenser). 

Under gennemførelsesperioden er virkningerne pri-
mært resultatet af virkninger (på efterspørgselssi-
den) på stigende investeringer og forbrug, hvori-
mod virkningen, efter at programmerne afsluttes, 

13 Reglen N+3 giver mulighed for, at midler kan anvendes op til tre 
år, efter at de er blevet forpligtet, hvilket betyder, at den periode, 
hvor programmerne reelt gennemføres, løber fra 2014 til 2023. 
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Tabel 9.7 Tildeling under samhørighedspolitikken efter interventionsområde, 2014-2020 

% af total FTU AIS TRNSP INFR HC TK I alt

AT 26,3 15,2 4,2 16,0 34,0 4,4 100
BE 20,1 8,3 4,2 17,2 47,1 3,1 100
BG 11,3 7,0 24,9 33,6 19,5 3,7 100
CY 9,1 12,8 14,8 36,1 24,0 3,2 100
CZ 16,6 3,3 27,9 31,4 16,8 3,9 100
DE 27,4 7,0 3,2 20,3 38,5 3,6 100
DK 41,2 0,5 2,3 6,2 45,0 4,7 100
EE 22,9 6,7 15,3 35,7 16,5 3,0 100
EL 7,8 15,7 16,9 30,0 26,0 3,6 100
ES 16,1 10,9 9,6 30,5 31,1 1,9 100
FI 39,5 13,3 2,7 5,6 35,3 3,5 100
FR 19,5 6,1 4,3 23,0 43,3 3,8 100
HR 9,1 16,0 15,1 37,6 18,1 4,0 100

HU 10,4 15,0 17,6 33,4 22,2 1,6 100
IE 6,8 2,0 0,9 39,4 48,7 2,1 100
IT 12,4 15,4 10,1 24,7 34,0 3,3 100
LT 17,1 3,0 15,4 42,9 18,5 3,1 100
LU 9,8 0,1 4,2 9,0 74,6 2,3 100
LV 14,7 6,5 27,8 33,1 15,5 2,4 100
MT 9,1 7,0 16,6 45,6 18,8 2,8 100
NL 39,7 1,7 0,5 11,6 42,2 4,3 100
PL 14,1 4,2 35,8 26,8 15,8 3,3 100
PT 19,9 12,3 7,5 22,8 34,8 2,7 100
RO 4,8 8,7 29,6 32,7 20,9 3,3 100
SE 31,6 8,4 5,7 10,2 39,8 4,3 100
SI 23,7 4,3 12,2 32,5 23,3 4,0 100
SK 9,8 7,8 27,2 32,4 18,8 4,1 100
EU-27 14,7 8,9 19,8 28,3 25,1 3,2 100
Kilde: GD REGIO
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alene kommer fra udbudssiden på arbejdskraften 
og den samlede produktivitet, reduktioner i trans-
portomkostninger og de stigende private og of-
fentlige kapitalbeholdninger.

På kort sigt er virkningen af politikken størst i 
de største modtagende regioner (dvs. dem i det 
østlige Europa, Portugal og det sydlige Spanien). 
Ved afslutningen af gennemførelsesperioden er 
BNP i Kroatien, Letland og Litauen hhv. ca. 5 %, 
4 % og 3 % højere end i et scenarie uden samhø-
righedspolitik. På regionalt niveau er virkningen af 
politikken højest med mere end 5 % i de ungarske 
regioner Észak-Alföld og Dél-Alföld og den portu-
gisiske Região Autónoma dos Açores. Der er også 
betydelige forskelle mellem regioner i medlems-
staterne som f.eks. i Ungarn (hvor den anslåede 
virkning på BNP varierer fra 1,1 % til 5 %), i Polen 
(fra 1,5 % til 3,9 %), i Rumænien (fra 1,8 % til 
2,9 %) og i Portugal (fra 0,6 % til 5,2 %).

Virkningen er mindre og i nogle tilfælde negativ i de 
mere udviklede regioner, hvilket afspejler den lave 
finansiering, der er modtaget i forhold til BNP, og 
det forhold, at de er ansvarlige for finansiering af 
en stor del af de pågældende investeringer. På sigt 
bliver virkningerne imidlertid positive overalt. Efter 
udgangen af gennemførelsesperioden er der ikke 
længere nogen udgifter og således ikke længere 
nogen skatter eller afgifter, der skal opkræves for 
at finansiere dette, men de positive virkninger på 
udbudssiden fortsætter. 

Politikken giver også anledning til store geografi-
ske negative bivirkninger, således at forstå at in-
vesteringer, der gennemføres i én region, også har 
virkninger for andre regioner, navnlig gennem han-
delsstrømme. Disse virkninger synes at være stør-
re for små åbne økonomier med et lille industri- og 
FoU-grundlag, hvor mange varer og tjenester, der 
er kritiske for gennemførelsen af programmerne 
under samhørighedspolitikken, og for deres økono-
miske udvikling ikke produceres i hjemlandet, men 
skal importeres. Politikken er med til at drive udvik-
lingen frem i disse økonomier, hvilket fører til stør-
re import af en lang række produkter og tjenester 

fra deres mere avancerede samhandelspartnere, 
hvilket igen synes at få deres BNP til at stige14.

Der fremstår to vigtige punkter fra mo del simule- 
ringerne.

 • Generelt har virkningen af samhørighedspoli-
tikken på BNP i ET's regioner en (ganske vist 
svag) negativ sammenhæng med deres BNP 
pr. indbygger (korrelationskoefficient -0,15). 
Dette viser, at samhørighedspolitikken synes 
at give uforholdsmæssigt store virkninger i 
EU's mindre udviklede regioner i overensstem-
melse med politikkens mål om at nedbringe 
regionale forskelle. 

 • Alle regioner i EU nyder på sigt godt af politik-
ken, hvilket viser, at politikken giver en positiv 
slutsum eller en win-win-situation.

Politikken er således meget fordelagtig. Den sam-
lede langsigtede virkning på BNP af hver 1 EUR, 
der bruges, når alle virkningerne konkretiseres, er 
både positiv og signifikant. Den kumulative stig-
ning i BNP i EU fra investeringer finansieret af 
samhørighedspolitikken er mindre end den ku-
mulative finansiering, der tildeles politikken på 
kort sigt (dvs. fordelene skønnes at være mindre 
end omkostningerne). Men når programmerne er 
afsluttet, og der ikke længere skal afholdes no-
gen udgifter, fortsætter fordelene, der begynder 
at opveje omkostningerne og således stiger over 
tid. Det skønnes, at efter 15 år fra afslutningen af 
gennemførelsesperioden vil hver 1 EUR, der bruges 
på politikken, have genereret 2,7 EUR i yderligere 
BNP på EU-niveau, hvilket svarer til et afkast på ca. 
4 % om året15. 

14 Monfort og Salotti (2021) analyserer de geografiske negative 
bivirkninger, som forårsages af samhørighedsprogrammerne 
for 2007-2013, med fokus på de virkninger, der opstår hos net-
tomodtagerne, og som har en afsmittende virkning på nettobi-
dragyderne under politikken. De konkluderer, at omkring 15 % af 
politikkens indvirkning på EU's BNP på langt sigt skyldes de inter-
nationale afsmitningseffekter mellem medlemsstater. I de mere 
udviklede medlemsstater (dem, der ikke kan modtage støtte un-
der SF) skyldes omkring 45 % af virkningerne de programmer, der 
er gennemført hos de største støttemodtagere.

15 De nærmere enkeltheder ved modelsimuleringerne kan findes i 
Crucitti et al. (forberedes).
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