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Konsekvenserne af Ruslands krig mod Ukraine presser EU’s østligste 
regioner, men solidariteten i hele Unionen er fremherskende
Konsekvenserne af Ruslands krig mod Ukraine er mangesidede og kræver komplekse løsninger. De lokale 
og regionale myndigheder har udvist solidaritet ved at tage imod den største andel af flygtninge og 
modstandsdygtighed ved at justere deres energiforbrug og yde støtte til deres befolkning og SMV’er.

Ruslands krig mod Ukraine har haft konsekvenser på lokalt og regionalt plan i hele EU med en klar 
skillelinje mellem øst og vest. Fra Finland i nord til Grækenland i syd er næsten alle regioner i landene 
langs EU’s østlige grænse samt i Tjekkiet meget følsomme over for krigens konsekvenser. I regioner langs 
Middelhavet, herunder Cypern, det meste af Italien, store dele af Spanien og Portugal og i Tyskland mærkes 
konsekvenserne også, men mindre tydeligt.

Fremadrettet har Det Europæiske Regionsudvalg lanceret den europæiske alliance af byer og regioner for 
genopbygningen af Ukraine, som vil bygge videre på de eksisterende erfaringer med partnerskaber 
mellem regioner og byer mellem EU og Ukraine.

De medlemsstater og regioner, 
der ligger tættest på Ukraine, 
vil opleve de største fald i 
bruttonationalproduktet (BNP) som 
følge af krigen, selv om data også 
tyder på en lignende indvirkning 
i Irland og centraleuropæiske 
regioner. Ligeledes vil de regioner, 
der grænser op til Ukraine, også 
blive hårdest ramt af inflationen, 
og det samme gælder Spanien 
og Portugal (herunder deres mest 
afsidesliggende områder).

Kapitel 1

REGIONAL FØLSOM-
HED OVER FOR KRI-
GEN MOD UKRAINE 

Kilde: Böhme, K., Mäder Furtado, M., 
Toptsidou, M., Hans, S., Münch, A., 
Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 

C., Valenza, A., Iacobucci, E. og Iacob, 
A., The state of the regions, cities 
and villages in the areas of socio-

economic policies, juni 2022.

Resultaterne af konflik-
ten i Ukraine

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

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

juni 2022.

Læs hele rapporten
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DIREKTE GRÆNSEOVER-
SKRIDENDE STRØM AF 
PERSONER, DER FLYG-
TER FRA UKRAINE TIL 
NABOLANDE I EU

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

Hvilke foranstaltninger 
traf din lokale eller re-

gionale myndighed som 
reaktion på krigen mod 

Ukraine?

Kilde: det årlige regionale og lokale 
barometer.

De lande, der grænser op til Ukraine, har også 
oplevet de største migrationsstrømme som 
følge af krigen. Mere end 10 mio. mennesker 
har krydset grænserne mellem Ukraine og dets 
naboer. Polen har været mål for de fleste nemlig 
4,3 mio. mennesker, efterfulgt af Ungarn med 
861.000, Rumænien med 736.000, Slovakiet 
med 548.000 og Tjekkiet med 383.000 (tal fra 
slutningen af juni 2022).

De lokale og regionale myndigheder har været 
de første til at tage imod flygtninge fra krigen. 
Mere end tre fjerdedele (76 %) af de lokale og 
regionale repræsentanter, der svarede på RU’s 
regionale og lokale barometer, angav, at deres regionale eller lokale myndighed havde modtaget 
flygtninge fra Ukraine. 50 % angav, at deres regionale eller lokale myndighed havde sendt materiel støtte 
til Ukraine, mens 53 % aktivt støttede borgere og lokale civilsamfundsorganisationer, og 57 % havde udvist 
politisk solidaritet med Ukraine. EU-finansiering til støtte for mange af disse bestræbelser: 39 % af 
respondenterne angav, at deres region eller by brugte finansiering under samhørighedspolitikken til at 
hjælpe flygtninge, der flygter fra krigen mod Ukraine. For 8 % af respondenterne var det den eneste 
finansieringskilde, mens 21 % angav, at de både anvendte EU-midler og andre kilder.

5 Flash Eurobarometer - Regional and Local Barometer   /   Fieldwork: 25/07 - 11/09/2022   /   Base: n=2 698 - All respondents

What type of actions did your local or regional authority take in response to the war against Ukraine? [MULTIPLE ANSWERS]Q1

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

Showing political solidarity with 
Ukraine 57 67 27 80 48 78 79 72 29 73 43 43 46 19 94 73 71 19 35 59 40 71 58 51 37 37 37 66

Sending material aid to Ukraine 50 24 27 72 8 52 59 38 46 51 51 43 46 52 94 78 48 42 30 11 58 82 68 59 59 65 32 25

Receiving refugees from Ukraine 76 86 62 88 77 94 94 91 23 75 69 77 67 4 98 93 70 73 20 89 70 88 67 82 54 81 78 87

Supporting citizens and local civil 
society organisations in their 
solidarity action

53 56 32 63 41 71 43 59 15 71 54 55 51 0 78 41 63 49 15 45 52 65 60 64 46 44 36 38

Strengthening existing partnerships 
with cities or regions in Ukraine 12 4 3 23 2 14 22 3 0 1 7 10 6 0 48 44 1 18 0 4 9 39 4 25 9 10 10 0

Preparing new partnerships with 
cities or regions in Ukraine 7 1 6 7 2 16 6 5 0 1 7 4 4 0 28 7 5 5 0 7 3 11 3 26 2 10 3 3

Using EU funds in my city/region to 
support refugees 12 7 12 42 5 17 25 20 0 11 3 8 10 0 26 29 3 6 0 4 3 21 9 20 5 6 7 7

Other actions 11 6 6 15 20 14 12 9 4 12 3 12 10 4 17 10 6 12 10 15 7 23 10 13 7 11 17 11

No actions taken 5 1 12 1 3 1 3 0 15 2 7 4 5 26 0 0 5 9 30 1 10 1 4 3 5 5 7 4

Don’t know 2 2 0 2 3 1 0 0 13 1 3 4 1 7 0 0 1 0 0 2 5 1 0 0 3 0 3 4

Lokal historie 
Warszawa, Polen

Det regionale og  
lokale barometer

En ud af to respondenter anfører, at den mest effek-
tive måde at genopbygge Ukraine på er at inddrage 

EU’s regioner og byer i genopbygningsplanen.

Siden begyndelsen af krigen mod Ukraine er 
befolkningen i Warszawa steget med 15 %. Ale-
ne byen og dens omgivelser tog imod 240.000 

flygtninge, næsten lige så mange som Italien og 
Frankrig tilsammen.

Warszawa modtog 10 % af de flygtninge, der var 
registreret i Polen. Ved at koordinere 14.000 fri-

villige lykkedes det byen at tilbyde indkvartering, 
lægebehandling, psykologhjælp samt sproglig 
og juridisk bistand. Der er indført fjernadgang 

til ukrainske skoler, hvilket giver ukrainske børn 
mulighed for at følge deres klasser derhjemme.

Vigtigste fakta

1 out of 2
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Kapitel 2

Manglende inddragelse af regionale og lokale myndigheder i 
genopretningsplanen risikerer at øge den territoriale kløft i Europa 
Data viser, at de økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien var større i EU’s sydlige regioner end i nord 
og øst. De lande, der reagerede mest effektivt, var landene omkring Østersøen samt Nederlandene, Irland, 
Luxembourg, Rumænien og nogle regioner i Bulgarien.

EU’s indsats for at hjælpe medlemsstaterne med at komme sig efter de udbredte virkninger af covid-19-pandemien 
var genopretnings- og resiliensfaciliteten, som udgør støtte på et historisk niveau til lande, der står over for en hidtil 
uset udfordring. Men genopretnings- og resiliensfaciliteten mangler en egentlig territorial vinkel, og der er ringe 
eller ingen meningsfuld inddragelse af byer og regioner i planlægningen og gennemførelsen heraf. De første 
vurderinger af udgiftsmønstrene viser, at genopretnings- og resiliensfacilitetens udgifter endda kan øge de 
territoriale forskelle i EU og til dels underminere den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. 

LT SK PL BG LV ES RO CZ HR SI CY PT IE EU27 LU IT HU EL BE EE FR DE AT SE NL FI DK MT
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58

12
72 48 46

59
59 66 66 64 71 51 77 55

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

Fully involved in drafting the national plan Partially involved in the drafting of the national plan

Not involved but informed about the adopted plans by the national government Neither involved nor informed about the plan

Don’t know

I hvilket omfang var din 
by/region involveret i 
udarbejdelsen af genop-
retnings- og resilienspla-
nerne i dit land?

Kilde: det årlige regionale og lokale 
barometer.

ÆNDRING I DEN 
REGIONALE BRUT-

TOVÆRDITILVÆKST 
2019-2020

Eurostat, bruttoværditilvæksten faldt 
i alle regioner undtagen fire, 2022.

Læs hele rapporten
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De første vurderinger af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten viser, at udgiftsmønstret 

kan øge de territoriale forskelle i EU og til dels 
underminere Samhørighedsfondens arbejde.

Vigtigste fakta

De lokale og regionale myndigheders involvering i udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner var lav. Det regionale og lokale barometer, som RU har gennemført, viser, at kun 1 % af 
respondenterne var fuldt ud involveret, og kun 9 % var delvist involveret i udarbejdelsen af de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner. Over fire ud af ti respondenter angav, at de ikke var involveret, men blev 
informeret om de vedtagne planer af den nationale regering (41 %), mens en tilsvarende andel angav, at 
de hverken var informeret eller involveret (45 %). Andelen af respondenter, der hverken blev informeret om 
eller involveret i planen, varierer fra 12 % i Italien til 77 % i Danmark.

Den største risiko ved denne overcentraliserede 
tilgang er, at de mål, der er fastsat i planerne, ikke 
effektivt imødekommer de meget forskellige behov 
i praksis. En særskilt høring af RU’s medlemmer 
viste, at de fleste respondenter mente, at der var 
en risiko for, at målene og milepælene i planerne 
ikke blev nået, og at der var en betydelig risiko 
for, at midlerne ville blive dårligt fordelt. Mere end 
halvdelen af de adspurgte svarede, at der var en 
stor eller mellemstor risiko for øgede territoriale 
forskelle samt overlapninger og manglende 
koordinering med andre EU-midler som følge af 
genopretnings- og resiliensfacilitetens tilgang.

Det regionale og lokale barometer viser, at 
samhørighedspolitikken trods disse legitime betænkeligheder med hensyn til den langsigtede effektivitet 
af midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten gør en forskel for mange regioner i håndteringen af 
pandemiens eftervirkninger.

Pandemien ramte også sundhedstjenesterne på tværs af regioner og byer hårdt, f.eks. når det drejer sig om 
kræftbehandling. Desuden vurderes konsekvenserne for europæernes mentale sundhed stadig og kræver 
handling på alle niveauer. 

Én ud af ti respondenter anfører, at de enten var 
fuldt ud involveret (1 %) eller delvist involveret 
(9 %) i udarbejdelsen af de nationale genopret-

nings- og resiliensplaner.

Det regionale og  
lokale barometer 

Ser du på grundlag af 
din forventede grad af 
inddragelse nogen risici 
med hensyn til gennem-
førelsen af dit lands 
nationale genopretnings- 
og resiliensplaner?

RU-CEMR, Implementation of the 
Recovery and Resilience Facility: The 
Perspective of Local and Regional 
Authorities - Results of the CoR-CEMR 
targeted consultation, april 2022.

HVORDAN HJÆLPER 
DEN EUROPÆISKE 
UNION DIN BY ELLER 
REGION MED AT 
KOMME PÅ FODE 
IGEN EFTER CO-
VID-19-PANDEMIEN?

Source: Regional and Local 
Barometer Kilde: det årlige regionale 
og lokale barometer.

Lokal historie 

Antwerpen, Belgien

Pandemiens indvirkning på den mentale sundhed 
blev ofte overset. Allerede i marts 2020 gik byen 
Antwerpen sammen med universitetet for at un-
dersøge omkring 6.000 lokale beboeres mentale 

sundhed og de alvorlige konsekvenser af isolation 
og karantæne for sårbare grupper som unge eller 
personer med kroniske lidelser eller socioøkono-

misk dårligt stillede.

EU27 average

My constituency is using EU funds to mitigate the 
immediate impact of the pandemic (spending on 
healthcare, support to short-time work schemes, 

SMEs etc.)
39%

My constituency is using EU funds to focus on long-
term regional development contributing to a green, 

digital and resilient recovery 58%

My constituency is using EU funds to foster 
cooperation with other regions or cities 15%

Other 9%

We did not receive support from the EU 9%

Don’t know 7%

1 in 10
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Manglende indsats over for klimakrisen øger truslen om 
naturkatastrofer for EU’s lokalsamfund
Hvis man undlader at handle hurtigt eller effektivt for at bremse klimakrisen, kan det få ødelæggende 
konsekvenser for byer og regioner i hele EU. Skaderne som følge af hændelser som oversvømmelser, 
naturbrande og ekstrem varme forventes at nå op på 170 mia. EUR om året i EU. Konsekvenserne af disse 
klimakriserelaterede hændelser for EU’s regioner og byernes infrastruktur og økonomi vil fortsat forværres, 
navnlig på steder, der allerede er udsat for høje temperaturer, og langs kysten. 

De økonomiske konsekvenser af oversvømmelser er på ca. 8,5 mia. EUR om året på nuværende tidspunkt i 
klimakrisen, men dette kan stige til 16 mia. EUR om året, hvis den globale temperatur overstiger 2 °C, eller 
til 40 mia. EUR om året, hvis den stiger til over 3 °C. Regionerne i Skandinavien, Tyskland, Polen, Irland og 
det nordlige Italien vil blive hårdest ramt.

Kapitel 3

Økonomiske skader som 
følge af oversvømmelser 

i et scenario med en 
temperaturstigning på 3 

°C, 2100 

Kommissionen, 
Samhørighedsrapport frem mod 

2050, 2022.

Læs hele rapporten
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Yderligere dage om året 
med stor til ekstrem 
brandfare i tre scenarier 
for global opvarmning

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

Vigtigste fakta

Men der er kun få tegn på 
forbedringer i den nærmeste 
fremtid: Antallet af dage om 
året med stor til ekstrem fare for 
naturbrande forventes at stige 
næsten overalt i Europa som følge 
af højere temperaturer og øget 
tørhed. Risikoen vil være størst i 
de dele af Sydeuropa, der allerede 
er mest udsat for ødelæggende 
skovbrande: For nogle spanske, 
italienske og græske regioner kan 
dette resultere i 30-40 yderligere dage om året med stor til ekstrem fare for naturbrande.

EU’s regioner og byer er bevidste om denne eksistentielle trussel og går forrest i håndteringen af klimakrisen: 
De er ansvarlige for mere end 70 % af foranstaltningerne til modvirkning af klimaændringerne og op til 90 
% af klimatilpasningsindsatsen. Og dette vil helt klart fortsætte i fremtiden: Næsten halvdelen af 
respondenterne i det regionale og lokale barometer angav, at de vigtigste mål for EU-finansiering til 
udvikling af deres by eller region bør være at støtte den grønne omstilling af økonomien (51 %). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvad bør efter din 
mening være de vigtigste 
mål for EU-finansie-
ring til den fremtidige 
udvikling af din by eller 
region? Du kan vælge op 
til tre svar

Kilde: det årlige regionale og lokale 
barometer.

Fem ud af ti respondenter angav, at de vigtigste 
mål for EU-finansiering bør være at støtte den 

grønne omstilling af økonomien.

Det regionale og  
lokale barometer 

I det værste scenario for klimakrisen kunne 
nogle spanske, italienske og græske regioner 

opleve 30 40 yderligere dage om året med store 
til ekstreme naturbrande.

Lokal historie 

Lappeenranta, Finland

Langs Pien-Saimaa-søen er der blevet anlagt syv 
vådområder med stormflodsvand i byområdet 

Lappeenranta. De kunstige vådområder fungerer 
som naturlige filtre og indsamler fast materiale 
samt næringsstoffer og forurenende stoffer, der 
overføres fra afstrømningsvand, inden det når 

søen. Denne plan til støtte for biodiversiteten er 
en del af strategien for at bringe byen i retning af 

klimaneutralitet senest i 2030.

5 in 10
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Samhørighedspolitikken fungerer og skal forblive en søjle 
for Europas fremtid med hensyn til at håndtere den grønne 
og den digitale omstilling
Samhørighedspolitikken er effektiv med hensyn til at sikre, at ingen og ingen steder lades i stikken. De ti lande, der 
tiltrådte EU i 2004, havde i det år et gennemsnitligt BNP pr. indbygger på blot 59 % af EU-gennemsnittet. I 2019 var 
dette gennemsnit steget til 77 %, hvilket næsten halverede forskellen mellem deres gennemsnitlige BNP.

Billedet på regionalt plan er mere nuanceret. De mindre udviklede regioner i Østeuropa har været ved at 
indhente efterslæbet, men flere mellemindkomstregioner og mindre udviklede regioner i den sydlige del af 
EU, der er fanget i en form for udviklingsfælde, har oplevet stagnation eller tilbagegang. Regionsudvalgets 
beregninger af BNP pr. indbygger i den 12-årige periode 2009-2020 viser, at 109 regioner øgede deres BNP pr. 
indbygger i forhold til EU-gennemsnittet, mens 129 regioner mistede BNP pr. indbygger. Ifølge prognoserne 
vil BNP pr. indbygger i 2023 være 2,6 % højere i de mindre udviklede regioner som følge af støtte fra 
samhørighedspolitikken i 2014-2020.

Samhørighedspolitikkens afgørende betydning for EU’s lokalsamfund bekræftes fuldt ud af resultaterne af 
RU’s regionale og lokale barometer: 88 % af respondenterne var enige i, at samhørighed bør være blandt Den 
Europæiske Unions centrale værdier.

Et område, hvor samhørighedspolitikken imidlertid stadig kæmper for at opnå større gennemslagskraft, er 
digital teknologi. De fleste undersøgelser er enige om, at pandemien i nogle tilfælde har forværret de 
eksisterende digitale kløfter i hele EU betydeligt. Der er en klar og betydelig kløft mellem land og by i de fleste 
EU-lande, når det gælder antallet af mennesker, der aldrig bruger internettet, samt en klar kløft i de digitale 
færdigheder mellem de sydlige/østlige og nordlige/vestlige regioner i EU og mellem by- og landområder. 
Kløften er imidlertid ikke kun relateret til konnektivitet: I mange tilfælde er adgangen til grundlæggende 
digital infrastruktur også lav. 

- - -

PT IE ES IT HR BG LU SK RO CY CZ SI LV FR LT SE EL EU27 PL BE HU DK EE AT MT DE NL FI
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Kapitel 4

Oversigt over dæk-
ningen af digital 

infrastruktur, i alt og i 
landdistrikter, 2020, % 

af husholdningerne  

Kommissionen, GD CONNECT, 2021.

Angiv, i hvilken grad 
du er enig eller uenig 

i det følgende udsagn: 
”Samhørighed” bør være 

blandt Den Europæiske 
Unions centrale værdier.

Kilde: det årlige regionale og lokale 
barometer.

Læs hele rapporten
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Ændring i antallet af 
personer, der bruger 
internettet dagligt 2021-
2019 (procentpoint) 

Kort udarbejdet af Progress 
Consulting S.r.l. på grundlag af 
Eurostat-data, der blev tilgået i 
maj 2022.

Er din by/region bekendt 
med nogen EU-finansie-
ring (under samhørigheds-
politikken eller NextGene-
rationEU), som din by eller 
region har modtaget i de 
seneste to år?

Kilde: det årlige regionale og  
lokale barometer.

83%

Det regionale og  
lokale barometer 

Vigtigste fakta

83 % af respondenterne angiver, at finansieringen 
under samhørighedspolitikken tilfører deres by 

eller region større merværdi sammenlignet med 
andre finansieringsstrømme.

På den positive side viser dataene, at nedlukninger og telearbejde forårsaget af covid-19-pandemien øgede 
den daglige brug af internettet i næsten alle EU’s regioner med betydelige stigninger på op til 10 % i lande 
som Rumænien og Slovenien og en række regioner i Grækenland, Portugal og Spanien.

Resultaterne af det regionale og lokale barometer understreger den udfordring, som EU står over for med 
hensyn til at få finansieringsstøtten derhen, hvor der er mest brug for den, og øge bevidstheden om dens 
effektivitet. Kun omkring 35 % af respondenterne angav, at de havde kendskab til den EU finansiering (under 
samhørighedspolitikken eller NextGenerationEU), som deres by eller region har modtaget i de seneste to år, 
med tal, der spænder fra blot 5 % i Tyskland til 88 % i Spanien.

ES IT HR BG LV SI PT LT RO IE EU27 PL CY AT CZ EE EL SK HU FR FI DE BE MT SE NL LU DK
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Are you aware of any EU funding (under Cohesion Policy or NextGenerationEU) received by your city or region in the past two 
years?Q4

Yes No Don’t know

2.6%
Ifølge prognoserne vil BNP pr. indbygger i 

2023 være 2,6 % højere i de mindre udviklede 
regioner som følge af støtte fra samhørigheds-

politikken i 2014-2020.

Lokal historie 

Moravia-Silesia, Tjekkiet

En hurtig og omfattende omstilling til eltransport 
og nulemissionstransport er et centralt element 
i håndteringen af klimakrisen, men der skal også 
tages hensyn til de socioøkonomiske virkninger 

af denne omstilling. Et projekt til 20 mio. EUR 
kaldet EU-TRAUTOM, der omfatter 88 partnere 

fra Moravia-Schlesia-regionen, som er en central 
klynge for bilindustrien i Tjekkiet, har til formål 

at hjælpe med at omskole mindst 5.000 personer, 
der arbejder på dette område.
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Kapitel 5

Vigtigste fakta

Social struktur i fare: Der er behov for en indsats for at 
bekæmpe ulighed og fattigdom
På trods af de mange succeser med EU’s samhørighedspolitik, anden finansiering og støtteforanstaltninger er 
problemer som følge af stigende uligheder, stigende inflation, energikrisen, kønsforskelle og høj 
ungdomsarbejdsløshed fortsat en reel udfordring for EU. Pandemien og krigen mod Ukraine har yderligere 
forværret mange af disse eksisterende uligheder. I 2019 var ca. 91 mio. mennesker (20 % af EU’s befolkning) 
allerede truet af fattigdom eller social udstødelse. Landdistrikterne havde en lidt højere procentdel (22 %) end 
storbyerne (21 %) og byer og forstæder (19 %), selv om tallene i alle tre tilfælde faldt mellem 2012 og 2019.

Regionale og lokale myndigheder er centrale 
aktører med hensyn til at nå de mål – bekæmpelse 
af fattigdom, uddannelse af mennesker og støtte 
til beskæftigelse – der er fastsat i handlingsplanen 
for gennemførelse af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.  

Krigen mod Ukraine og virkningerne af de 
stigende energipriser forværrer også risikoen 
for energifattigdom. I 2020 var ca. 36 mio. 
europæere ikke i stand til at holde deres hjem 
tilstrækkeligt varmt om vinteren eller køligt 
om sommeren, og disse tal vil sandsynligvis 
blive endnu højere, efterhånden som krisens 
konsekvenser mærkes i hele Europa.

Behovet for at tackle de nye udfordringer, der opstår som følge 
af konsekvenserne af krigen mod Ukraine, anerkendes bredt af 
respondenterne i RU’s regionale og lokale barometer. Ca. 77 % af 
respondenterne angav, at de sociale og økonomiske konsekvenser 
af krigen mod Ukraine kræver en tilpasning af EU’s politikker og 
finansiering for perioden 2021-2027, og at de vigtigste mål for EU 
finansiering til udvikling af deres by eller region bør være at afbøde 
stigningen i energipriserne (48 %). 38 % af respondenterne angav, at 
de vigtigste mål for EU-finansiering til den fremtidige udvikling af deres 
by eller region på lang sigt bør være bekæmpelse af arbejdsløshed, 
jobskabelse og modernisering af arbejdsstyrken.

Nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden og bekæmpelse af 
børnefattigdom er fortsat centrale udfordringer på lokalt og regionalt 
plan. Oprettelsen af en europæisk børnegaranti, der støttes af Det 
Europæiske Regionsudvalg, er en vej frem. 

Andel af personer i risiko 
for fattigdom og social 

udstødelse, 2020 

Eurostat, tilgået i maj 2022.

77%

77 % af respondenterne angav, at de sociale og øko-
nomiske konsekvenser af krigen (i Ukraine) kræver 

en tilpasning af EU’s politikker og finansiering.

Det regionale og  
lokale barometer 

Hvad bør efter din me-
ning være de vigtigste mål 
for EU-finansiering til 
den fremtidige udvikling 
af din by eller region?

Kilde: det årlige regionale og lokale 
barometer.

I 2020 var næsten 18 mio. børn truet af 
fattigdom. Næsten ni ud af ti byer har en højere 

andel af børnefattigdom end gennemsnittet i 
deres land.

Lokal historie 

La Rioja, Spanien 

La Rioja gjorde effektiv ligestilling mellem 
kønnene til en prioritet, en forpligtelse, der 

bringer regionen over EU-gennemsnittet med 
6,4 point. Ligestilling mellem kønnene tages ikke 

kun i betragtning på politisk og administrativt 
plan eller i forbindelse med budgetmæssige valg, 

men også ved at udarbejde planer til støtte for 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv og ved 

at presse virksomhederne til at forbedre kvinders 
adgang til beskæftigelse og uddannelse.

EU27 average

Mitigating the impact of the climate crisis 42%

Supporting the green transition of the economy 51%

Investing in the digital transition of economy and 
society 35%

Fighting unemployment, creating jobs, 
modernising the labour force 38%

Investing in modern transport facilities 40%

Mitigating the surge in energy prices 48%

Other 8%

Don’t know 1%

Læs hele rapporten
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Kapitel 6

Vigtigste fakta

I det næste kapitel om europæisk demokrati opfordres 
Det Europæiske Regionsudvalg til at spille en ny rolle som 
talerør for over 1 mio. regionale og lokale repræsentanter.
Den ét år lange konference om Europas fremtid sluttede i maj 2022 med en række anbefalinger til styrkelse 
af demokratiet i hele EU. En vigtig konklusion vedrører reformen af Det Europæiske Regionsudvalg med 
hensyn til at give det en større rolle i EU’s institutionelle struktur, hvis der er tale om spørgsmål med territorial 
indvirkning. Dette forslag støttes fuldt ud af RU’s regionale og lokale barometer. 89 % af respondenterne var 
enige i, at regioner og byer bør have større indflydelse på Den Europæiske Unions fremtid.

Mere end seks ud af ti respondenter på barometeret angav, at regioner og byer kunne inddrages mest 
effektivt i debatten om Europas fremtid ved at sikre en løbende debat om emnet på regionalt og lokalt 
plan (65 %). Over en fjerdedel af respondenterne angav, at dette kunne opnås ved at deltage i den 
forfatningsmæssige debat og/eller et fremtidigt konvent om revision af EU-traktaterne (26 %) eller ved at 
støtte oprettelsen af permanente borgerforsamlinger, der kan danne grundlag for debatten (27 %). 

Med henblik på at gøre demokratiet mere inklusivt skal institutioner på alle niveauer sikre bedre måder, 
hvorpå unge og ungdomsorganisationer kan deltage, men også fjerne alle hindringer for en reel inddragelse 
af kvinder i politik. 

HR LT BG RO CY SK ES LV PT SI IT EL FI HU IE MT AT EU27 FR PL LU EE DE CZ SE DK BE NL
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In general, do you agree or disagree that regions and cities should have more influence on the future of the European Union?Q15

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

Er du som lokal eller 
regional repræsentant 
generelt enig eller uenig 
i, at regioner og byer bør 
have større indflydelse 
på Den Europæiske 
Unions fremtid?

Kilde: det årlige regionale og  
lokale barometer.

89%

89 % af respondenterne var enige i, at regioner og 
byer bør have større indflydelse på Den Europæi-

ske Unions fremtid.

Det regionale og  
lokale barometer 

Lokal historie 

Poitiers, Frankrig

Poitiers har oprettet en borgerforsamling bestå-
ende af 100 personer, der repræsenterer lejere 

af sociale boliger, frivillige samt repræsentanter 
for lokale virksomheder og civilsamfundet for at 

finde frem til og fremsætte idéer til borgmesteren 
og kommunalbestyrelsen til gavn for byen som 
helhed. Målet er at udvikle et mere deltagelses-

baseret demokrati med idéer, der kan gennemfø-
res lovligt, og som har en målbar virkning.

Læs hele rapporten

I EU udgør kvinder kun 15 % af borgmestrene, 
21 % af regionsformændene og 35 % af med-

lemmerne af de regionale parlamenter.
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Det Europæiske Regionsudvalg (RU) er EU’s politiske forsamling af 329 regionale og lokale repræsentanter fra alle 27 medlemsstater. Vores 
medlemmer er folkevalgte regionsformænd, borgmestre og lokale og regionale politikere – som er demokratisk ansvarlige over for mere end 
446 millioner europæiske borgere. RU’s primære opgave er at inddrage de lokale og regionale myndigheder og de lokalsamfund, som de 
repræsenterer, i EU’s beslutningsproces og informere dem om EU’s politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet skal høre udvalget 
på politikområder, der berører regioner og byer. Udvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol for at sikre overholdelse af EU-
retten, hvis nærhedsprincippet eller de lokale og regionale myndigheders rettigheder ikke respekteres.
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