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Glossar 
AROPE-andelen angiver den procentdel af personer, der er i risiko for fattigdom 
eller social udstødelse. 

Berlinmetoden: en metode udarbejdet i 1999 til tildeling af samhørighedsmidler på 
grundlag af regional og national velstand og arbejdsløshed. Selv om den stadig 
arbejder med dette fokus, har metodens kriterier ændret sig med hver 
programmeringsperiode for at tage højde for nye udfordringer og politiske mål. 

Bruttonationalindkomst (BNI): et standardmål for et lands velstand, der er 
baseret på indkomsten fra inden- og udenlandske kilder. 

Bruttonationalprodukt (BNP): et standardmål for et lands velstand: den 
monetære værdi af alle de varer og tjenester, der produceres i en bestemt periode i 
økonomien. 

Connecting Europe-faciliteten (CEF): et instrument, der fastlægger 
investeringsprioriteter og yder finansiel bistand til sektorerne energi, transport og 
informations- og kommunikationsteknologi med henblik på etablering af højtydende, 
bæredygtig og sammenkoblet infrastruktur. Instrumentet forvaltes direkte af 
Kommissionen. 

De nordlige tyndt befolkede regioner: regionerne i det nordligste Sverige samt 
det nordligste og det østlige Finland. 

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD): et 
instrument, der har til formål at hjælpe de fattigste i samfundet ved at kombinere 
fødevarehjælp og elementær materiel bistand med langsigtede foranstaltninger til 
social inklusion, der skal bringe dem ud af fattigdom. 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): en fond, der sigter mod 
at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i hele Den Europæiske Union ved at 
mindske regionale uligheder gennem finansiel bistand til prioritetsområder: innovation 
og forskning, den digitale dagsorden, små og mellemstore virksomheder og 
lavemissionsøkonomi. 

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+): en EU-fond for budgetperioden 2021-
2027, der skal skabe uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og forbedre 
situationen for mennesker, som risikerer fattigdom. I modsætning til sin forgænger, 
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Den Europæiske Socialfond, omfatter ESF+ ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede. 

Europa 2020-strategien: Den Europæiske Unions tiårige strategi fra 2010 for 
styrkelse af væksten og jobskabelsen. 

Europæisk territorialt samarbejde (ETS): en ramme for interregionalt, 
grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde, der skal være retningsgivende for 
politiske udvekslinger og gennemførelsen af fælles tiltag. Den finansieres via EFRU. 

Flerårig finansiel ramme (FFR): EU's udgiftsplan, som fastsætter prioriteter 
(baseret på politikmål) og lofter, normalt for en periode på syv år. Den fastlægger 
rammerne for EU's årlige budgetter, idet den begrænser udgifterne under hver 
udgiftskategori. Den nuværende FFR dækker perioden 2014-2020. 

Forordningen om fælles bestemmelser: EU-forordning om en række fonde 
under delt forvaltning. For 2014-2020 er det Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1303/2013. For 2021-2027 offentliggjorde Kommissionen i maj 
2018 et forslag om reglerne for syv fonde: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus, Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond, Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet 
for grænseforvaltning og visa. 

GD REGIO: Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik.  

Købekraftstandard (KKS): en kunstig referencevalutaenhed, der anvendes til at 
udtrykke nationalregnskabsaggregater, der er justeret for forskelle i medlemsstaternes 
prisniveauer. 

Mere udviklet region: en region, hvis BNP pr. indbygger er større end 90 % (2014-
2020) eller 100 % (2021-2027) af EU-gennemsnittet. 

Mindre udviklet region: en region, hvis BNP pr. indbygger er mindre end 75 % af 
EU-gennemsnittet. 

NEET-andelen angiver den procentdel af befolkningen, der hverken er i 
beskæftigelse eller under uddannelse. Den omfatter både arbejdsløse og inaktive 
personer. 

Nomenklaturen for Statistiske Regionale Enheder (NUTS): klassificering 
inden for regional statistik og tildeling af finansiering, der opdeler medlemsstaterne i 
tre kategorier af regioner efter gældende nationale administrative underenheder og 
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specifikke befolkningstærskler. Fra større til mindre områder: NUTS 1 (3 til 7 millioner 
indbyggere), NUTS 2 (800 000 til 3 millioner indbyggere) og NUTS 3 (150 000 til 
800 000 indbyggere). 

Overgangsregion: en region, hvis BNP pr. indbygger er mellem 75 % og 90 % (2014-
2020) eller mellem 75 % og 100 % (2021-20027) af EU-gennemsnittet. 

Programperiode: den periode, inden for hvilken EU's udgifter planlægges og 
gennemføres. 

Præmie: en supplerende betaling, der udbetales oven i det regionale grundbeløb 
under hensyntagen til en række socioøkonomiske og miljømæssige kriterier. 

Regionerne i den yderste periferi: en klassificering, der henviser til ni regioner i 
Den Europæiske Union: de fem franske oversøiske departementer og det franske 
oversøiske område Saint-Martin, den spanske selvstyrende region De Kanariske Øer og 
de portugisiske selvstyrende regioner Azorerne og Madeira. Disse regioner har visse 
begrænsninger (fjern beliggenhed, ø-karakter, lille areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold, økonomisk afhængighed osv.), som påvirker deres socioøkonomiske 
udvikling. 

Samhørighedsfonden: en EU-fond, der har til formål at mindske de økonomiske og 
sociale forskelle i EU ved at finansiere investeringer i medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst pr. indbygger ligger under 90 % af EU-gennemsnittet. 

Samhørighedspolitik: EU's vigtigste investeringspolitik, der tager sigte på at 
reducere de økonomiske og sociale forskelle mellem EU's regioner og medlemsstater 
ved at fremme jobskabelse, konkurrenceevne i erhvervslivet, økonomisk vækst, 
bæredygtig udvikling samt grænseoverskridende og interregionalt samarbejde. 
Politikken finansieres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og Samhørighedsfonden. 

Sikkerhedsnet: en minimumstildeling udtrykt som en procentdel af den tildeling, 
der blev modtaget i den foregående programperiode. 

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet: et program under ungdomsgarantien til 
støtte for unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, i regioner med 
en ungdomsarbejdsløshed på over 25 %. 
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Resumé 
I Europa-Kommissionen har foreslået, at EU i den næste programperiode, 2021-2027, 
bruger 373 milliarder euro på samhørighedspolitikken, der har til formål at mindske 
forskellen mellem rige og fattige regioner i EU. Finansieringen af 
samhørighedspolitikken ydes til medlemsstaterne via tre fonde: Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og 
Samhørighedsfonden.  

II Hvor stor en del af EU's samlede budget, der afsættes til samhørighedspolitikken, 
er i bund og grund en politisk beslutning. De beløb, der tildeles hver medlemsstat, 
fastsættes ved en række processer, der stort set har været de samme siden perioden 
2000-2006. For perioden 2021-2027 offentliggjorde Kommissionen sine forslag til 
tildelingsmetoden som en del af sit bredere forslag til en forordning om fælles 
bestemmelser, der regulerer den samlede drift af de nævnte tre fonde under delt 
forvaltning samt fire andre mindre fonde. De processer, som fastsætter de beløb, der 
er til rådighed for medlemsstaterne, er relativt komplicerede. Formålet med denne 
kortfattede gennemgang er derfor at gennemgå disse processer i deres sammenhæng, 
så aktørerne kan forstå, hvad rationalet bag dem er, og hvordan de gennemføres. 

III Inden for samhørighedspolitikken foreslår Kommissionen at afsætte i alt 
326,3 milliarder euro til EFRU/ESF+ og det resterende beløb på 46,7 milliarder euro til 
Samhørighedsfonden. For så vidt angår EFRU/ESF+ er der to overordnede mål: 
investeringer i beskæftigelse og vækst (316,8 milliarder euro) og europæisk territorialt 
samarbejde (9,5 milliarder euro). Tildelingsprocesserne varierer: 

o Inden for målet om investeringer i beskæftigelse og vækst anvendes der 
forskellige processer for de tre kategorier af regional velstand (mindre udviklede 
regioner, overgangsregioner og mere udviklede regioner). Det vigtigste kriterium, 
der fastsætter finansieringen, er den relative velstand, men regionerne kan også 
opnå supplerende præmier i forbindelse med socioøkonomiske og miljømæssige 
faktorer: arbejdsløshed, navnlig ungdomsarbejdsløshed, uddannelsesniveau, 
drivhusgasemissioner og migration. De to sidstnævnte faktorer foreslås for første 
gang med henblik på 2021-2027. 

o Inden for målet om europæisk territorialt samarbejde tildeles finansieringen 
primært på grundlag af den berørte befolkning i regionerne. 

o Finansiering fra Samhørighedsfonden er tilgængelig for medlemsstater, hvis 
velstand er mindre end 90 % af EU-gennemsnittet. Finansiering ydes på grundlag 
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af de støtteberettigede medlemsstaters befolkning og områder, efter justering for 
den relative velstand. 

Samlet set ligger den relative velstand til grund for lidt over 80 % af tildelingerne.  

IV Som i tidligere perioder er de tildelinger, som er baseret på de ovennævnte 
processer, genstand for yderligere justeringer, der har til formål at afbøde væsentlige 
udsving i de beløb, de enkelte medlemsstater modtager. Disse justeringer tager form 
af lofter, der begrænser det maksimumsbeløb, der kan modtages, og sikkerhedsnet, 
der sikrer et minimumsniveau af finansiering. 

V Kommissionen har foreslået to yderligere justeringer efter anvendelsen af lofterne 
og sikkerhedsnettene. For det første har Kommissionen foreslået at bevare overførslen 
af 11 milliarder euro fra Samhørighedsfonden til den direkte forvaltede Connecting 
Europe-facilitet (CEF). For det andet har Kommissionen ud over sit oprindelige forslag 
til forordningen om fælles bestemmelser foreslået en metode til tildeling af midler til 
ESF+ med henblik på at skelne mellem ESF+-tildelinger (100 milliarder euro i alt) og 
EFRU-tildelinger på medlemsstatsniveau. Det vigtigste kriterium er den andel af ESF-
midler, hver medlemsstat modtog i perioden 2014-2020, efter justering med 
henvisning til to yderligere kriterier vedrørende ungdomsarbejdsløshed og social 
inklusion. 

VI Kommissionens forslag vil betyde, at medlemsstaterne modtager i alt 10 % færre 
midler fra samhørighedspolitikken i 2021-2027 end i den foregående periode. En 
væsentlig faktor for ændringer i de individuelle tildelinger er det ændrede 
velstandsniveau i mange regioner (og en række medlemsstater), der fører til en 
ændring af deres status (f.eks. fra mindre udviklede regioner til overgangsregioner). 
Virkningen af lofterne og sikkerhedsnettene betyder, at ingen medlemsstat vil opnå en 
stigning i finansieringen under samhørighedspolitikken på mere end 8 % eller et fald på 
mere end 24 %. Ifølge forslaget vil den samlede andel af midlerne under 
samhørighedspolitikken, der skal gå til de mindre udviklede regioner, forblive konstant 
på 75 % af de disponible midler. 

VII Processens afsluttende fase er ikke omfattet af den metode, der foreslås af 
Kommissionen, men tager form af politiske forhandlinger mellem EU og 
medlemsstaterne. I tidligere perioder gav disse forhandlinger anledning til yderligere 
tildelinger til visse medlemsstater og regioner. Ifølge den reviderede tidsplan pr. 
februar 2019 - udarbejdet i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner 
- er målet at nå frem til et kompromis om den flerårige finansielle ramme (FFR) i 
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efteråret 2019 og afslutte forhandlingerne om forordningen om fælles bestemmelser 
kort tid herefter. 
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Indledning 
01 Samhørighedspolitikken - der skal "fremme økonomisk, social og territorial 
samhørighed mellem medlemsstaterne" - er et af Den Europæiske Unions (EU's) 
vigtigste aktivitetsområder og tegner sig for omkring en tredjedel af EU-budgettet. 
Hver medlemsstat har ret til at bruge et fast beløb, der kanaliseres gennem forskellige 
finansieringsmekanismer til opfyldelse af samhørighedsmål. De processer, som 
fastsætter de beløb, der er til rådighed for medlemsstaterne, er relativt komplicerede. 
Formålet med denne kortfattede gennemgang er at gennemgå disse processer i deres 
sammenhæng for at hjælpe læserne med at forstå, hvad rationalet bag dem er, og 
hvordan de gennemføres. 

02 Da denne kortfattede gennemgang ikke er en revisionsberetning, indeholder den 
ingen revisionsvurderinger, konklusioner eller anbefalinger. Vi fokuserer på den 
foreslåede tildeling af samhørighedsmidler i den næste programperiode 2021-2027, 
som EU-lovgiverne forventes at træffe afgørelse om inden for de næste 12 måneder. Vi 
sammenligner disse forslag med tidligere perioder, hvor det er relevant. 
Gennemgangen er struktureret som følger: 

o de vigtigste principper for tildelingsprocessen og en oversigt over 
tildelingsprocessen 

o de indledende tildelinger til medlemsstaterne, der omfatter en række forskellige 
faser 

o de efterfølgende justeringer af de indledende tildelinger. 
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Tildelingsprincipper og oversigt over 
processen 

Tildelingsprincipper 

03 I overensstemmelse med traktatens mål1 er samhørighedspolitikken udformet 
med henblik på at udjævne forskellen mellem fattige og rige regioner i EU. I 
overensstemmelse med denne politik er det vigtigste princip, som ligger til grund for 
tildelingen af midler, at de rettes mod de fattigste lande og regioner. Rigere regioner 
er dog ligesom i tidligere perioder ikke udelukket fra samhørighedsfinansiering under 
den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027. Dette skyldes ifølge 
Kommissionen, at mange af de største udfordringer (f.eks. globaliseringen og 
omstillingen til en lavemissionsøkonomi) i stigende grad berører mange regioner i hele 
EU, herunder de mere udviklede regioner2.  

04 En metode til tildeling af midler blev indført med henblik på programperioden 
2000-20063, og den generelle tilgang har været relativt konstant siden da. Det 
kriterium, der har den største indvirkning på, hvor meget medlemsstaterne og 
regionerne får, er fortsat deres relative velstand4. Tildelingsprocessen anvender andre 
kriterier, der afspejler politiske prioriteter, men disse kriterier har langt mindre vægt. I 
tidligere programperioder blev der anvendt kriterier vedrørende arbejdsmarkedet og 
uddannelse; for perioden 2021-2027 foreslår Kommissionen at tilføje 
migrationsstrømme og drivhusgasemissioner til kriterierne. Bilag I indeholder 
nærmere oplysninger om udviklingen af kriterierne. Da det er afgørende, at dataene er 
pålidelige, og at de kan accepteres af medlemsstaterne, anvender Kommissionen data 
fra Eurostat som grundlag for sine tildelinger.  

                                                      
1 Artikel 174 i TEUF. 

2 EU-Kommissionen, Fact Sheet, 29. maj 2018, og Impact Assessment 2021-2027, SDW (2018) 
283 final. 

3 Den kaldes "Berlinmetoden", da den blev vedtaget på topmødet i Berlin i 1999. 

4 Efter at have undersøgt alternative indikatorer mener Kommissionen, at dette er den mest 
neutrale og pålidelige indikator til at afspejle regionernes og medlemsstaternes behov og 
forskelle. Jf. GD REGIO's rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed, juli 2014, 
s. 198. 
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05 Mekanismer i form af lofter og sikkerhedsnet indgår i processen for at sikre, at de 
enkelte medlemsstaters tildelinger ikke varierer for meget fra én programperiode til 
den næste. 

06 De endelige afgørelser om FFR-tildelinger træffes i en yderst politisk 
sammenhæng. Da FFR vedtages med enstemmighed, skal resultatet af 
tildelingsprocessen kunne accepteres af Europa-Parlamentet og alle medlemsstaterne. 
Det kræver generelt omfattende forhandlinger: I tidligere perioder er 
medlemsstaterne blevet tildelt yderligere beløb efter anvendelsen af de relevante 
formler. Den endelige tildeling er et politisk kompromis. 

En oversigt over processen 

07 Med henblik på perioden 2021-2027 har Kommissionen for første gang medtaget 
en beskrivelse af tildelingsmetoden i forslaget til forordningen om fælles 
bestemmelser5. Forslaget indeholder også de beløb, der tildeles medlemsstaterne.  

08 Nedenstående figur 1 giver et overblik over Kommissionens forslag til, hvordan 
periodens samlede EU-ressourcer til gennemførelse af samhørighedspolitikken skal 
tildeles de enkelte medlemsstater og de enkelte fonde. Alle tallene i denne 
gennemgang er angivet i løbende priser, medmindre andet er anført. 

                                                      
5 Bilag XXII i forslaget til forordningen om fælles bestemmelser (COM(2018) 375 final). I 

forslaget antages det, at Det Forenede Kongerige forlader EU ved udgangen af marts 2019. I 
februar 2019 var ordningen vedrørende Det Forenede Kongeriges eventuelle udtrædelse 
ukendt. Vi har derfor udelukket ethvert brexitrelateret spørgsmål fra denne gennemgang. 
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Figur 1 - Tildelingsprocessen for midler under samhørighedspolitikken 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Note: De angivne finansielle beløb er Kommissionens forslag for 2021-2027. De omfatter midler, der ikke 
direkte tildeles medlemsstaterne ("overførsler"): 11,3 milliarder euro overført fra Samhørighedsfonden 
til Connecting Europe-faciliteten (CEF), 1,3 milliarder euro til teknisk bistand forvaltet af Kommissionen 
(for alle fonde), 1,2 milliarder euro til interregionale komponenter under målet om europæisk 
territorialt samarbejde, 0,6 milliarder euro fra EFRU til det europæiske initiativ for byområder og 
0,2 milliarder euro til tværnationalt samarbejde i ESF+. 

09 De første faser af processen er følgende:  

o Udgangspunktet er EU's overordnede flerårige budget for programperioden. I maj 
2018 offentliggjorde Kommissionen sine forslag til den næste periode, 2021-
20276. Kommissionens forslag udgør en stigning i det samlede budget på 18 % i 
forhold til den foregående periode, 2014-2020 (fra 1 087 milliarder euro til 
1 279 milliarder euro). Det svarer til 5 % efter justeringer7. 

                                                      
6 COM(2018) 322 final og COM(2018) 321 final. 

7 Den Europæiske Revisionsrets briefingpapir "The Commission's proposal for the 2021-2027 
Multiannual Financial Framework", juli 2018, punkt 4 og 6. Justeringerne omfatter bl.a. 
hensyntagen til inflation og brexit. 
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o Af det samlede beløb foreslår Kommissionen at tildele 442 milliarder euro til 
"Samhørighed og værdier" og af dette beløb 373 milliarder euro til 
samhørighedspolitikken (10 % mindre end i den foregående periode). Denne 
gennemgang omhandler tildelingen af sidstnævnte beløb. Tre fonde bidrager til 
samhørighedspolitikken: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og Samhørighedsfonden.  

o Af de samlede midler under samhørighedspolitikken øremærkes 46,7 milliarder 
euro til Samhørighedsfonden, mens restbeløbet går til EFRU/ESF+, der 
indledningsvis er omfattet af den samme tildeling. 

o Med de samlede midler på 326,3 milliarder euro til EFRU/ESF+ har EU to mål: 
investeringer i beskæftigelse og vækst, der tegner sig for størstedelen af midlerne, 
og europæisk territorialt samarbejde. Et mindre beløb (1,6 milliarder euro) under 
det første mål tildeles støtte til "regioner i den yderste periferi og nordlige 
tyndtbefolkede regioner". 

10 I den næste fase fastsættes for første gang de enkelte medlemsstaters tildelinger 
- enten til hele landet eller til dets regioner. Der anvendes forskelle processer ved den 
indledende tildeling af forskellige dele af de samlede disponible samhørighedsmidler, 
som beskrevet i de følgende afsnit og vist i bilag II. Vi forklarer først tildelingen af 
midler fra EFRU/ESF+, derefter tildelingen af samhørighedsfondsmidler. Det sidste 
afsnit i denne del af gennemgangen omhandler efterfølgende justeringer, herunder 
lofter og sikkerhedsnet, og tildelingen til ESF+. Igennem hele dokumentet giver vi en 
række tænkte eksempler, der er baseret på fiktive medlemsstater eller regioner, for at 
illustrere beregningerne.  
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Indledende tildeling til 
medlemsstaterne 

Tildeling til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst  

11 Der anvendes forskellige processer til tildeling af midler under de to mål for 
EFRU/ESF+. Under det første mål, investeringer i beskæftigelse og vækst, er et vigtigt 
kriterium regionernes relative velstand8. Kommissionen foreslår følgende 
kategorisering for 2021-2027 (jf. også bilag X): 

o mindre udviklede regioner, hvis gennemsnitlige BNP pr. indbygger er mindre end 
75 % af EU-gennemsnittet 

o overgangsregioner, hvis gennemsnitlige BNP pr. indbygger er mellem 75 %-100 % 
af EU-gennemsnittet 

o mere udviklede regioner, hvis gennemsnitlige BNP pr. indbygger er større end EU-
gennemsnittet. 

Mindre udviklede regioner 

12 Tildelingen til mindre udviklede regioner fastsættes i tre trin og vises i bilag III a): 

1) Differencen mellem en regions BNP pr. indbygger og BNP-gennemsnittet i EU - 
velstandskløften - multipliceres med befolkningstallet i regionen. 

2) Der anvendes en koefficient på dette tal, der afspejler den relative velstand i den 
medlemsstat, hvor regionen er beliggende - jf. bilag III b). En fattig region i et 
fattigt land får derfor mere end en lige så fattig region i et mindre fattigt land. 

3) Regioner kan opnå supplerende præmier i forbindelse med socioøkonomiske og 
miljømæssige faktorer; arbejdsløshed og navnlig ungdomsarbejdsløshed, 
uddannelsesniveauet, drivhusgasemissioner og migration - jf. bilag III c).  

                                                      
8 Kommissionen måler velstand ved anvendelse af bruttonationalproduktet (BNP) og 

bruttonationalindkomsten (BNI), med eller uden justeringer for at afspejle købekraften. 
Disse udtryk er forklaret i glossaret.  
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13 Et tænkt eksempel på processen for mindre udviklede regioner gives i tabel 1. 

Tabel 1 - Tænkt eksempel på beregning af en mindre udviklet regions 
individuelle tildeling 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 1. a)-g).  

Note: Dette er ikke hele tildelingsprocessen, da eksemplet ikke viser tildelingen af alle præmier. 

Overgangsregioner  

14 Kommissionen foreslår, at overgangsregioner i perioden 2021-2027 er regioner, 
hvis BNP pr. indbygger er mellem 75 % og 100 % af EU-gennemsnittet9. I perioden 
2014-2020 var intervallet 75 %-90 % af EU-gennemsnittet; regioner i kategorien 90 %-
100 % havde tidligere status som mere udviklede regioner - jf. punkt 16 nedenfor. 

                                                      
9 Artikel 102, stk. 2, litra b), i Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser 

(COM (2018) 375 final). 

(1) Regionalt BNP pr. indbygger 15 000 euro
(2) EU's BNP pr. indbygger 25 000 euro
(3) Velstandskløft = (2)-(1) 10 000 euro
(4) Regionens befolkning 3 500 000
(5) Indledende teoretisk beløb = (3) x (4) x 7 år 245 mia. euro

Nationalt BNI pr. indbygger 90 % af EU-
gennemsnittet

(6) Tilsvarende koefficient (jf. bilag IIIb) 1,3 %
(7) Individuel tildeling = (5) x (6) 3 185 mio. euro

Antal arbejdsløse (a) 300 000
Arbejdsløshedsprocent (b) 13,2 %
Gennemsnit for de mindre udviklede regioner (c) 13,5 %
Antal personer, der overstiger gennemsnittet 0
(8) Præmiebeløb = (d) x 500 euro x 7 år 0 euro
Antal unge arbejdsløse (a) 60 000
Ungdomsarbejdsløshedsprocent (b) 35,0 %
Gennemsnit for de mindre udviklede regioner (c) 32,6 %
Antal personer, der overstiger gennemsnittet 
(hvis b>c) (d) = (a) - [(a)/(b)x(c)]

4 114

(9) Præmiebeløb = (d) x 500 euro x 7 år 14,4 mio. euro
Nationale CO2-emissioner (a) 200 mio. ton
2030-målet (b) 175 mio. ton
Beløb, der overstiger målet (hvis a>b)
(c) = (a) - (b)

25 mio. ton

Regionens andel af den nationale befolkning (d) 10,0 %
(10) Præmiebeløb = (c) x (d) x 1 euro x 7 år 17,5 mio. euro

 = (7) + (8) + (9) + (10) 3 216,9 mio. euroTildeling i 2021-2027

Præmie 2 
Ungdoms-

arbejdsløshed

Region

Trin (1)

Trin (2)

Trin (3) 
(eksempel på 

3 præmier)

Præmie 1 
Arbejdsløshed

Præmie 3 Drivhus-
gasemissioner
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Denne ændring øger betydeligt den del af befolkningen, der er omfattet af denne 
kategori, fra under 15 % til over 25 % af EU's befolkning. Overgangen fra en status som 
mere udviklet region til en overgangsregion bevirker, at de berørte regioner får flere 
samhørighedsmidler. Kommissionen begrunder denne ændring med de vedvarende 
strukturelle udfordringer for de mellemindkomstregioner, som gradvis bliver indhentet 
af de mindre velstående, men hurtigt voksende regioner10, samtidig med at de stadig 
bliver distanceret af de mere udviklede regioner. De lande, der er mest berørt af denne 
ændring, er Finland, Frankrig, Tyskland, Slovenien og Nederlandene. Trods denne 
udvidelse af kategorien af overgangsregioner er mekanikken i den tildelingsprocedure, 
der er foreslået for 2021-2027, stort set den samme som i 2014-2020. 

15 Der indgår fire trin i tildelingen, jf. bilag IV: 

1) Der beregnes et laveste støtteniveau (18 euro pr. indbygger pr. år), før præmier. 
Dette er det teoretiske indledende beløb pr. indbygger, som regionen ville 
modtage, hvis den var mere udviklet11. 

2) Der beregnes et højeste støtteniveau, før præmier. Dette svarer til 60 % af den 
tildeling pr. indbygger, som regionen ville få, hvis den var mindre udviklet 
(punkt 12) med et BNP pr. indbygger på 75 % af EU-gennemsnittet12.  

3) Herefter fastsættes støtten til den pågældende region ud fra regionens relative 
BNP pr. indbygger i forhold til EU-gennemsnittet, inden for de minimums- og 
maksimumsgrænser, der er angivet ovenfor. I figur 2 gives et tænkt eksempel på 
en region med et BNP pr. indbygger på 87,8 % af EU-gennemsnittet; figuren viser, 
at regionen ville få 50 euro om året pr. indbygger. 

4) Medlemsstaterne kan opnå de samme supplerende præmier som de mindre 
udviklede regioner (bilag III c)) i forbindelse med socioøkonomiske og 
miljømæssige faktorer: arbejdsløshed, navnlig ungdomsarbejdsløshed, 
uddannelsesniveau, drivhusgasemissioner og migration.  

                                                      
10 Side 198 i den sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed, GD REGIO, 

juli 2014. 

11 Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, bilag XXII, punkt 2. a) og 
punkt 3. 

12 Ibid, punkt 1. a) og b). 
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Figur 2 - Tænkt eksempel på beregning af en indledende tildeling til en 
overgangsregion 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 2. a) og b). 

Note: Grafen illustrerer, hvordan denne regions velstand på 87,8 % af EU-gennemsnittet medfører en 
tildeling på 50 euro pr. indbygger pr. år 

Mere udviklede regioner 

16 Mere udviklede regioner er regioner, hvis BNP pr. indbygger er større end EU-
gennemsnittet13. Tildelingsmetoden adskiller sig fra de ovenfor beskrevne metoder, 
men er stort set den samme som i 2014-2020. Som det vises i bilag V a), er der tre trin: 

1) Kommissionen beregner den samlede finansiering til mere udviklede regioner ved 
at multiplicere et beløb pr. person pr. år med befolkningstallet i disse regioner.  

2) Af dette samlede beløb baseres det beløb, der efterfølgende tildeles til hver 
region, på data vedrørende syv demografiske og socioøkonomiske indikatorer. 
Disse indikatorer vægtes forskelligt, fra 20 % for befolkningstallet og 
uddannelsesniveauet til 2,5 % for befolkningstætheden. Indikatorerne og deres 
vægtning vises i bilag V b). De enkelte regioners andel beregnes for hver indikator 
og anvendes på de samlede disponible midler til fastsættelse af de enkelte 

                                                      
13 Artikel 102, stk. 2, litra c), i Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser 

(COM (2018) 375 final). 
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regioners tildelinger. Tabel 2 indeholder et tænkt eksempel på denne metode for 
den første indikator.  

3) Som et sidste trin kan der tilføjes præmier i forbindelse med 
drivhusgasemissioner og migration, hvis det er relevant, ved anvendelse af de 
samme processer som for de mindre udviklede regioner og overgangsregionerne.  

Tabel 2 - Tænkt eksempel på tildelingsmetoden for mere udviklede 
regioner - Simulering baseret på indikator 1 (befolkningstallet) 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 3 og 4. 

17 Som i perioden 2014-2020 foreslår Kommissionen også, at der under dette mål 
øremærkes 1,6 milliarder euro i finansiering til regioner i den yderste periferi og 
nordlige tyndtbefolkede regioner. De vil blive tildelt på grundlag af befolkningstallet. 

Tildeling til målet om europæisk territorialt samarbejde 

18 Samhørighedspolitikkens mål vedrørende målet om europæisk territorialt 
samarbejde finansieres gennem EFRU. Tildelinger under dette mål er baseret på fire 
"indsatsområder" (bilag VI a)): samarbejde på tværs af landegrænser, maritimt 
samarbejde, tværnationalt samarbejde og samarbejde i regioner i den yderste periferi. 
For perioden 2021-2027 foreslår Kommissionen at afsætte 9,5 milliarder euro til dette 
mål14 med forskellige disponible beløb under hvert indsatsområde. På hvert 
indsatsområde vil midlerne blive tildelt til støtteberettigede regioner på grundlag af 

                                                      
14 Den foreslåede ETS-forordning (COM(2018) 374 final) skelner mellem fem komponenter: 

grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt og maritimt samarbejde (to forskellige 
indsatsområder i tildelingsprocessen), samarbejde i regioner i den yderste periferi, 
interregionalt samarbejde og interregionale innovative investeringer. De to interregionale 
komponenter, der beløber sig til 1,2 milliarder euro, tildeles ikke til medlemsstaterne.  

(1) Samlet befolkning 208 mio.
(2) Tildeling pr. indbygger 18 euro
(3) Samlede midler til mere udviklede regioner = (1) x (2) x 7 år 26,2 mia. euro

(4) Regionens befolkning 6 mio.
(5) Samlet befolkning i  mere udviklede regioner 208 mio.
(6) Befolkningsandel = (4) / (5)  2,9 %
(7) Indikator 1's andel af de disponible midler 20 %
(8) Revideret andel for regionen = (7) x (6)  0,6 %
(9) Endelig tildeling til regionen på grundlag af indikator 1 = (8) x (3) 151 mio. euro

Trin 1: Disponible midler for alle mere 
udviklede regioner

(ekskl. præmier)

Trin 2

Region
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den berørte befolkning - jf. bilag VI b). Størstedelen af midlerne afsættes til 
indsatsområdet vedrørende samarbejde på tværs af landegrænser.  

19 Et tænkt eksempel på finansiering under målet om europæisk territorialt 
samarbejde gives i tabel 3.  

Tabel 3 - Tænkt eksempel på beregning af en medlemsstats tildeling 
under målet om europæisk territorialt samarbejde 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 8., og Europa-Kommissionens præsentation om en metode til fastsættelse af finansielle 
tildelinger pr. medlemsstat. 

* I forslaget til ETS-forordningen (COM (2018) 374 final) er det tværnationale og maritime samarbejde 
én komponent med et budget på 3 milliarder euro. Opdelingen (1,35 milliarder euro og 1,65 milliarder 
euro) foretages udelukkende med henblik på tildelingen til medlemsstaterne. 

Tildeling af midler fra Samhørighedsfonden 

20 Medlemsstater med en BNI pr. indbygger på under 90 % af EU-gennemsnittet er 
berettiget til samhørighedsfondsmidler. For 2021-2027 har Kommissionen foreslået, at 
der afsættes i alt 46,7 milliarder euro til Samhørighedsfonden, hvilket er en reduktion 
på 45 % i forhold til den foregående periode. Kommissionen forklarer denne betydelige 
reduktion med det mindre behov for store investeringer i transport- og 
miljøinfrastruktur i de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007. I praksis 
kompenserer de højere tildelinger fra EFRU og ESF+ til de fattigere regioner for denne 
reduktion i samhørighedsfondsmidler, således at den samlede relative tildeling af 
midler under samhørighedspolitikken til de fattigere regioner er stort set uændret. 

(1) Medlemsstatens andel af den samlede befolkning i  regioner langs 
landegrænserne 5,0 %
(2) Andel af den samlede befolkning, der bor mindre end 25 km fra grænsen 10,0 %
(3) Vægtet andel = 60 %x(1) + 40 %x(2) 7,0 %
(4) Samlede disponible midler for dette indsatsområde 5,0 mia. euro
(5) Tildeling til dette indsatsområde = (3)x(4) 350 mio. euro

(1) Medlemsstatens andel af den samlede befolkning i  regioner beliggende langs 
en kystgrænse 1,0 %
(2) Andel af den samlede befolkning, der bor mindre end 25 km fra kysten 2,0 %
(3) Vægtet andel = 60 %x(1) + 40 %x(2) 1,4 %
(4) Samlede disponible midler for dette indsatsområde 1,35 mia. euro
(5) Tildeling til dette indsatsområde = (3)x(4) 19 mio. euro

(1) Medlemsstatens befolkningsandel i  EU 5,0 %
(2) Samlede disponible midler for dette indsatsområde 1,65 mia. euro
(3) Tildeling til dette indsatsområde = (1)x(2) 82,5 mio. euro

(1) Medlemsstatens befolkningsandel i  EU's regioner i  den yderste periferi 8,0 %
(2) Samlede disponible midler for dette indsatsområde 0,3 mia. euro
(3) Tildeling til dette indsatsområde = (1)*(2) 24 mio. euro

475,5 mio. euroE. Samlet ETS-tildeling i 2021-2027 = A(5) + B(5) + C(3) + D(3) 

Medlemsstat

A. Samarbejde på 
tværs af landegrænser

B. Maritimt 
samarbejde*

C. Tværnationalt 
samarbejde*

D. Samarbejde i 
regioner i den yderste 

periferi
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21 Processen for tildeling af midler fra Samhørighedsfondens budget er stadig den 
samme som i de foregående perioder. Tildelingsprocessen er som følger (jf. bilag VII): 

1) Først beregnes et teoretisk samlet beløb for Samhørighedsfonden baseret på 
62,90 euro pr. person pr. år. 

2) En indledende tildeling foretages på grundlag af befolkningstallet (50 %) og 
arealet (50 %) 15.  

3) Den indledende tildeling justeres for national velstand (baseret på 
medlemsstatens BNI i forhold til EU-gennemsnittet). 

4) Mekanismen for velstandsjusteringen betyder, at beregningen skal revideres. 
Medlemsstatens reviderede andel anvendes derefter på de samlede disponible 
samhørighedsfondsmidler til fastsættelse af medlemsstatens tildeling. 

22 Et tænkt eksempel på finansiering under Samhørighedsfonden gives i tabel 4. 

Tabel 4 - Tænkt eksempel på beregning af en medlemsstats 
samhørighedsfondstildeling 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 7. 

                                                      
15 Hvis befolkningstætheden er meget høj, tages der ikke højde for arealkriteriet. 

62,9 euro pr. indbygger x 7 år x samlet støtteberettiget befolkning 46,7 mia. euro

(1) Medlemsstatens befolkningsandel 10 %
(2) Medlemsstatens arealandel 8 %
(3) Medlemsstatens andel = 50 %xB(1)+50 %xB(2) 9 %

(1) Det beløb, hvormed medlemsstatens BNI/indbygger er lavere 
end gennemsnittet for alle de medlemsstater, der er berettiget ti l  
støtte fra Samhørighedsfonden 30 %
(2) Justering for at afspejle medlemsstatens relative fattigdom = 
1/3 (ifølge forslaget ti l  forordningen om fælles bestemmelser) * 
C(1) +10 %

(3) Medlemsstatens justerede andel = B(3)x(1+C(2)) 9,9 %

(1) Summen af alle medlemsstaternes justerede andele 115 %
(2) Medlemsstatens reviderede andel = C(3)/D(1) 8,6 %

= AxD(2) 4,02 mia. euro
Endelig samhørighedsfondstildeling i 
2021-2027

Medlemsstat

A: Trin 1 - Disponible samhørigheds-
fondsmidler

B: Trin 2 - Medlemsstatens andel

C: Trin 3 - Justering for relativ national 
velstand

D: Trin 4 - Revision af medlemsstatens 
andel
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23 I overensstemmelse med forslaget om at reducere samhørighedsfondsmidlerne i 
2021-2027 foreslår Kommissionen at begrænse hver enkelt medlemsstats ret til 
samhørighedsfondsmidler til en tredjedel af dens samlede tildeling af midler under 
samhørighedspolitikken. De lande, som berøres af denne begrænsning af den 
foreslåede tildeling i 2021-2027, er Estland, Letland og Malta. Disse medlemsstater vil 
dog ikke miste finansiering, da eventuelle overskydende samhørighedsfondsmidler vil 
blive overført til deres rettigheder under målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst.  

Tildelingskriteriernes finansielle vægt 

24 For så vidt angår de samlede midler under samhørighedspolitikken - dvs. fra 
EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden - viser tabel 5 vægten af de forskellige kriterier i 
tildelingsprocessen for medlemsstaterne. Det fremgår, at velstandskriteriet i både 
2014-2020 og 2021-2027 tegner sig for over 80 % af tildelingerne. 

Tabel 5 - Tildelingskriteriernes finansielle vægt 

Kriterium 2014-2020 2021-2027 

Velstand (BNP/BNI) 86 % 81 % 

Arbejdsmarkedet, uddannelse, demografi 14 % 15 % 

Klima - 1 % 

Migration - 3 % 

I alt 100 % 100 % 

Kilde: Europa-Kommissionens præsentation om EU's budget for fremtiden: Regional udvikling og 
samhørighed. 
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Justeringer af den indledende tildeling 
25 Dette afsnit omhandler anvendelsen af lofter og sikkerhedsnet samt 
justeringerne af tildelingerne, herunder specifikke tildelinger til fonde. Det beskriver 
også resultatet af disse processer for så vidt angår de endelige tildelinger til 
medlemsstaterne som vist i Kommissionens forslag til forordningen om fælles 
bestemmelser. 

Lofter og sikkerhedsnet 

26 Som i tidligere perioder er de tildelinger til medlemsstaterne, som er baseret på 
de ovennævnte processer, genstand for yderligere justeringer, der har til formål at 
afbøde væsentlige udsving i de beløb, de enkelte medlemsstater får. Disse justeringer 
tager form af lofter, der begrænser det maksimumsbeløb, der kan modtages, og 
sikkerhedsnet, der sikrer et minimumsniveau af finansiering. I bilag VIII a) vises de 
lofter og de sikkerhedsnet, der foreslås for perioden 2021-2027. 

Lofter 

27 For 2021-2027 foreslår Kommissionen tre lofter: 

1) For det første begrænses de samlede årlige midler, der er til rådighed for den 
enkelte medlemsstat, til en fast procentdel af dens anslåede BNP16. Den tilladte 
andel af BNP er faldet i løbet af de seneste programperioder (jf. bilag VIII b)) og 
afhænger af landets relative velstand: Som det vises i tabel 6, har fattigere lande 
højere grænser, da deres behov er større.  

                                                      
16 På grundlag af GD ECFIN's langsigtede vækstprognoser for 2021-2027 (ikke målt i KKS).  
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Tabel 6 - Lofter udtrykt som andel af det nationale BNP 

Tærskel i BNI pr. indbygger Loft som 
andel af BNP Berørte medlemsstater 

under 60 % af EU-gennemsnittet 2,3 % Bulgarien, Rumænien, 
Kroatien 

60 %-65 % af EU-gennemsnittet 1,85 % Letland 

over 65 % af EU-gennemsnittet 1,55 % Alle andre EU-lande 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af forslaget til forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027, 
bilag XXII, punkt 10, og oplysninger fra Kommissionen. 

2) For det andet loft er de nationale tildelinger også underlagt en begrænsning i 
forhold til det beløb, der blev modtaget i den foregående programperiode. For 
2021-2027 foreslår Kommissionen, at en medlemsstat ikke kan få mere end 108 % 
af sin tildeling for perioden 2014-2020. Rumænien, Bulgarien og Grækenland er 
berørt af denne begrænsning. 

3) Og endelig indfører Kommissionens forslag et nyt loft for rige medlemsstater, hvis 
BNI pr. indbygger er mindst 120 % af EU-gennemsnittet. Disse lande kan ikke få 
mere, end de blev tildelt for 2014-2020. Seks medlemsstater er berørt: Belgien, 
Sverige, Nederlandene, Østrig, Danmark og Luxembourg.  

Sikkerhedsnet 

28 Det vigtigste sikkerhedsnet, der foreslås af Kommissionen, er, at en enkelt 
medlemsstats tildeling ikke må udgøre mindre end 76 % af, hvad den fik i perioden 
2014-2020. Dette niveau er meget højere end i 2014-2020, hvor det tilsvarende 
sikkerhedsnet blev sat til 55 %. Fem lande nyder godt af dette sikkerhedsnet i 2021-
2027: Ungarn, Litauen, Estland, Malta og Tjekkiet. 

29 Tildelingsmekanismen betyder, at overgangsregioner ikke kan få mindre, end de 
ville have fået, hvis de var mere udviklede regioner (punkt 15, nr. 1)). Der indføres et 
ekstra sikkerhedsnet for at afbøde virkningen af, at mindre udviklede regioner mister 
deres status, da dette normalt ville medføre en lavere tildeling. Regioner i denne 
kategori kan ikke få mindre end 60 % af deres årlige tildeling under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst for 2014-2020.  
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Undtagelser 

30 Lofterne og sikkerhedsnettene anvendes på alle de midler, en region eller en 
medlemsstat kan få under samhørighedspolitikken, dog med to undtagelser: 

o De anvendes ikke på tildelinger under målet om europæisk territorialt 
samarbejde. Ifølge Kommissionen skal dette forhindre skævheder i tildelingerne 
til grænselande. 

o BNP-loftet anvendes ikke på tildelinger til de mere udviklede regioner (jf. 
punkt 27, nr. 1)). Ifølge Kommissionen skal dette forhindre yderligere reduktioner 
i de tilfælde, hvor tildelingerne allerede er relativt lave. 

Yderligere justeringer 

31 Kommissionen har foreslået to yderligere justeringer efter anvendelsen af 
lofterne og sikkerhedsnettene. For det første har Kommissionen foreslået at bevare 
overførslen af 11 milliarder euro fra Samhørighedsfonden til den direkte forvaltede 
Connecting Europe-facilitet på transportområdet (CEF)17 i perioden 2021-2027.  

32 For det andet har Kommissionen for 2021-2027 foreslået et fast beløb på 
100 milliarder euro til ESF+ og 216,8 milliarder euro til EFRU under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst. I forbindelse med den metode, der er beskrevet 
ovenfor, behandles de to fonde imidlertid under ét, og midlerne tildeles samtidig. Ud 
over sit forslag til forordningen om fælles bestemmelser fra maj 2018 foreslog 
Kommissionen i oktober 2018 en metode til tildeling af midler til ESF+ med henblik på 
at skelne mellem ESF+-tildelinger og EFRU-tildelinger på medlemsstatsniveau. 

33 Den foreslåede metode til fastsættelse af ESF+-andelen svarer til den metode, 
der anvendes i 2014-2020, jf. det tænkte eksempel i tabel 7: 

                                                      
17 Connecting Europe-faciliteten på transportområdet er udformet med henblik på at støtte 

investeringer i anlæg af ny transportinfrastruktur i Europa og i genopbygning og 
opgradering af eksisterende infrastruktur. Den fokuserer på grænseoverskridende projekter 
og projekter, der tager sigte på at fjerne flaskehalse, samt horisontale prioriteter såsom 
trafikstyringssystemer.  
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1) Udgangspunktet for den enkelte medlemsstat er dens tildeling af ESF-midler i 
2014-2020 som andel af dens samlede ESF- og EFRU-tildeling i den pågældende 
periode.  

2) Herefter justeres andelene med ud fra to yderligere kriterier vedrørende 
ungdomsarbejdsløshed - andelen af personer, der hverken i beskæftigelse eller 
under uddannelse (NEET), og andelen af personer, der er i risiko for fattigdom 
eller social udstødelse (AROPE). Disse indikatorer stammer fra den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og afspejler de politiske prioriteter for ESF+18. 
Mekanismerne i disse justeringer er beskrevet i bilag IX.  

3) Summen af andelene anvendes derefter på de samlede disponible ESF+-midler. 

Tabel 7 - Tænkt eksempel på beregning af en medlemsstats ESF+-
tildeling 

 
Kilde: Revisionsretten. 

* 0,2 milliarder til tværnationalt samarbejde under ESF+ og 0,35 milliarder euro til teknisk bistand 
gennemført af Kommissionen trækkes fra de samlede ESF+-midler på 100 milliarder euro inden 
tildelingen. 

                                                      
18 Med henblik på 2021-2027 er ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Fond 

for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede blevet integreret i ESF+. 

(1) Medlemsstatens ti ldeling ti l  målet om investeringer i  
beskæftigelse og vækst for perioden 2021-2027 15 mia. euro
(2) ESF-andel (inkl. ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og FEAD) i  
perioden 2014-2020 40 %

(3) Medlemsstatens NEET-andel 20 %
(4) Justering med 1,5 % for ungdomsarbejdsløshed 
(da NEET-andelen > 16,4 % - bilag IX) +1,5 %

(5) Medlemsstatens AROPE-andel 25 %
(6) Justering med 1 % for social inklusion 
(da 23,9 % < AROPE-andelen < 30,3 % - bilag IX) +1 %
(7) Justeret ESF+-andel = (2)+(4)+(6) 42,5 %
(8) Indledende ESF+-beløb til medlemsstaten = (7)x(1) 6 375 mio. euro

(10) Summen af alle medlemsstaternes indledende ESF+-beløb 103 mia. euro
(11) Disponible ESF+-midler for 2021-2027* 99,45 mia. euro
(12) Justeringsfaktor = (11)/(10) 96,6 %

6 155 mio. euro

Medlemsstat 

A. Indledende data

B. Justeringer for 
ungdomsarbejdsløshed og social 
inklusion

C. Justering for disponible ESF+-
midler

D. Endelig ESF+-tildeling i 2021-2027 = (8)x(12)
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Endelige tildelinger 

34 Tabel 8 sammenligner tildelingsmetodens resultat for de forskellige typer 
regioner i 2014-2020 og ifølge forslaget for 2021-2027. Trods reduktionen af 
samhørighedsfondsmidlerne forbliver den samlede relative tildeling af midler under 
samhørighedspolitikken til de mindre udviklede regioner konstant ifølge forslaget for 
2021-2027 og udgør tre fjerdedele af de disponible midler (punkt 20). 

Tabel 8 - Tildeling efter type af region 

Fond/type af region 2014-2020 2021-2027 

Samhørighedsfonden 22 % 13 % 

EFRU/ESF+ - mindre udviklede regioner 53 % 62 % 

EFRU/ESF+ - overgangsregioner 10 % 14 % 

EFRU/ESF+ - mere udviklede regioner 15 % 11 % 

I alt 100 % 100 % 

Andel til Samhørighedsfonden + EFRU/ESF+ - 
mindre udviklede regioner 75 % 75 % 

Kilde: Europa-Kommissionens præsentation om EU's budget for fremtiden: Regional udvikling og 
samhørighed]. 

35 Medlemsstaternes tildelinger pr. fond i 2021-2027 er vist i tabel 9 nedenfor.  
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Tabel 9 - Foreslåede tildelinger til medlemsstaterne pr. fond i 2021-2027 
(i millioner euro, løbende priser) 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Kommissionen. 

* Overførslerne vedrører: teknisk bistand (0,35 % af tildelingen fra 
EFRU/ESF+/Samhørighedsfonden/ETS), tværnationalt samarbejde (ESF+) og det europæiske initiativ for 
byområder (under EFRU). Det er midler, som forvaltes af Kommissionen og ikke er direkte tilgængelige 
for medlemsstaterne. Der vises vejledende tildelinger af overførsler pr. medlemsstat for at sikre 
overensstemmelse med Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser. 

** Interregionale ETS-komponenter tildeles ikke til medlemsstaterne. 

NB: Tabellen har afrundingsafvigelser. 

ESF+ EFRU ETS
Samhørigheds-

fonden

heraf at 
overføre til 

CEF 
Overførsler*

Forslaget til 
forordningen om 

fælles 
bestemmelser, 

bilag XXII

Belgien 1 177 1 158 405 0 0 15 2 754
Bulgarien 2 588 5 643 143 1 654 401 54 10 082
Tjekkiet 2 737 10 524 314 6 444 1 563 100 20 116
Danmark 181 213 249 0 0 3 646
Tyskland 6 205 10 346 1 029 0 0 101 17 681
Estland 492 1 651 51 1 075 261 16 3 285
Irland 579 450 190 0 0 7 1 226
Grækenland 5 900 11 528 120 4 034 978 116 21 697
Spanien 12 084 25 377 639 0 0 221 38 325
Frankrig 7 194 9 654 1 106 0 0 102 18 058
Kroatien 2 145 5 776 219 1 695 411 53 9 888
Italien 15 011 27 411 788 0 0 252 43 463
Cypern 207 434 24 319 77 4 989
Letland 736 2 573 55 1 424 345 24 4 812
Litauen 1 029 3 127 88 2 085 506 31 6 359
Luxembourg 21 21 30 0 0 0 73
Ungarn 4 806 11 624 272 3 437 833 109 20 248
Μalta 91 345 14 219 53 3 673
Nederlandene 552 673 392 0 0 9 1 625
Østrig 510 695 229 0 0 8 1 442
Polen 14 297 45 300 595 12 144 2 945 392 72 724
Portugal 7 579 11 578 142 4 436 1 076 127 23 862
Rumænien 8 385 17 323 392 4 499 1 091 168 30 766
Slovenien 793 1 673 80 901 218 18 3 464
Slovakiet 2 481 8 345 235 2 173 527 71 13 305
Finland 725 944 129 0 0 10 1 809
Sverige 946 1 121 333 0 0 13 2 413

Teknisk bistand* 349 737 29 153
Tværnationalt 
samarbejde* 200
EUI* 564
Interregionalt** 1 206 1 206
I ALT 100 000 216 808 9 498 46 692 11 285 2 027 372 991
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36 Kommissionen har i forslaget til forordningen om fælles bestemmelser for første 
gang medtaget de beløb, der tildeles hver enkelt medlemsstat efter den metode, som 
er beskrevet ovenfor. Figur 3 nedenfor viser de foreslåede tildelinger til 
medlemsstaterne for 2021-2027 og den relative ændring i forhold til tildelingerne for 
perioden 2014-2020 pr. maj 2018. 

Figur 3 - Tildelinger til medlemsstaterne for 2021-2027 i forhold til 2014-
2020 (i 2018-priser) 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Kommissionen. 

37 Figur 3 viser, at selv om tildelingsprocessen stort set er den samme, og selv om 
lofterne og sikkerhedsnettene er udformet med henblik på at begrænse store 
variationer, spænder forskellene i de enkelte medlemsstaters tildelinger fra et fald på 
24 % til en stigning på 8 %, med et gennemsnitligt fald på 10 %. En væsentlig faktor er 
mange regioners ændrede velstandsniveau, der fører til en ændring af deres status (jf. 
kortene i bilag X). De væsentligste ændringer er: 

- Estland og Litauen og nogle regioner i Tjekkiet, Polen, Bulgarien ændrer status fra 
mindre udviklede regioner til overgangsregioner. 

-25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 %

+0.02
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=
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=
=
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- I Grækenland og Spanien stiger antallet af regioner med status som mindre 
udviklede regioner markant, med en lavere stigning i Italien og Portugal. 

- Flere lande har regioner, der ændrer status fra mere udviklede regioner til 
overgangsregioner: Finland, Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Slovenien, Østrig, 
Belgien, Italien, Spanien, Grækenland, Cypern og Irland. Dette skyldes til dels de 
nye tærskler for overgangsregioner (jf. punkt 14). 
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Afsluttende bemærkninger og næste 
skridt 
38 Den foreslåede tildelingsproces for 2021-2027 følger den model, som anvendtes 
for tidligere perioder. Klimaændringer og migration er blevet integreret i visse dele af 
processen, men virkningen er begrænset; den væsentligste faktor er stadig den 
relative velstand, og 75 % af midlerne går som i tidligere perioder til de mindre 
udviklede regioner. Kommissionen har været mere åben med hensyn til processen, 
end det tidligere har været tilfældet. Den offentliggjorde den fulde foreslåede metode 
i sit forslag til forordningen om fælles bestemmelser sammen med de deraf følgende 
tildelinger. I henhold til forslaget vil de enkelte medlemsstater få mellem 76 % og 
108 % af deres tildeling under samhørighedspolitikken for 2014-2020. 

39 Processens afsluttende fase er ikke omfattet af den metode, der lægges op til i 
Kommissionens forslag, men tager form af politiske forhandlinger mellem EU-
institutionerne og medlemsstaterne (punkt 6). Blandt de spørgsmål, der kan indgå i 
disse forhandlinger, er, hvorvidt beregningerne skal ajourføres, når der foreligger nye 
data. Tildelingerne for perioderne 2007-2013 og 2014-2020 var baseret på data, der 
forelå to år før begyndelsen af programperioderne. I tidligere perioder gav de politiske 
forhandlinger også anledning til yderligere tildelinger til visse medlemsstater og 
regioner19.  

40 Da Kommissionen fremlagde pakken i maj 2018, var det oprindelige mål at indgå 
en aftale om FFR inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2019. Ifølge den reviderede 
tidsplan pr. februar 2019 - udarbejdet i overensstemmelse med Det Europæiske Råds 
konklusioner - er målet at nå frem til et kompromis om FFR i efteråret 2019 og afslutte 
forhandlingerne om forordningen om fælles bestemmelser kort tid herefter.  

  

                                                      
19 Forordningen om fælles bestemmelser (EU) nr. 1303/2013, bilag VII, punkt 14-20. 
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Bilag 

Bilag I - Udviklingen af tildelingskriterierne i løbet af de seneste 
tre programperioder 

 

Kriterier 2007-2013
Forordning (EF) nr. 1083/2006,

bilag II
Konvergensmålet

En regions individuelle tildeling regional befolkning x velstandskløft (regionens BNP 
pr. indbygger - EU-gennemsnittet)

Koefficient for national velstand
BNI pr. indbygger < 82 % af EU-gennemsnittet 4,25 %

82 % < BNI pr. indbygger < 99 % af EU-gennemsnittet
3,36 %

BNI pr. indbygger > 99 % af EU-gennemsnittet 2,67 %

Supplerende præmier
Arbejdsløshed (15 år og derover)

700 euro/år x 
antallet af arbejdsløse over den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent for alle 
konvergensregionerne

Ungdomsarbejdsløshed (15-25 år)

Lavt uddannelsesniveau (25-64 år)

Drivhusgasemissioner

Migration

Overgangsstøtte

Teoretisk støtteintensitet
laveste

højeste

Reel støtteintensitet 75 %/80 % i 2007 af en regions individuelle 
støtteintensitet pr. indbygger i 2006 og derefter en 
lineær nedsættelse for i 2011/i 2013 at nå den 
nationale gennemsnitlige støtteintensitet pr. 
indbygger i henhold til målet om regional 

  Supplerende præmier
Arbejdsløshed (15 år og derover)

600 euro/år x 
antallet af arbejdsløse over den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent for alle konvergensregioner

Ungdomsarbejdsløshed (15-25 år)

Lavt uddannelsesniveau (25-64 år)

Drivhusgasemissioner

Migration
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2014-2020 2021-2027
Forordningen om fælles bestemmelser (1303/2013),

bilag VII
Forslaget til forordningen om fælles bestemmelser,

 bilag XXII
Mindre udviklede regioner Mere udviklede regioner

regional befolkning x velstandskløft (regionens BNP 
pr. indbygger - EU-gennemsnittet)

regional befolkning x velstandskløft (regionens BNP 
pr. indbygger - EU-gennemsnittet)

3,15 % 2,80 %

2,70 % 1,30 %
1,65 % 0,90 %

1 300 euro/år x 
antallet af arbejdsløse over den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent for alle de mindre udviklede 
regioner

500 euro/år x 
antallet af arbejdsløse over den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent for alle de mindre udviklede 
regioner
500 euro/år x 
antallet af unge arbejdsløse over den 
gennemsnitlige ungdomsarbejdsløshedsprocent for 
alle de mindre udviklede regioner
250 euro/år x 
antallet af personer over den gennemsnitlige 
procent af lavtuddannede for alle de mindre 
udviklede regioner
1 euro/år for hvert ton CO2-ækvivalent, der 
overskrider de nationale 2030-mål i 2016
400 euro/år pr. person
beregnet på grundlag af medlemsstatens årlige 
gennemsnitlige nettomigration fra tredjelande for 
2013-2016 

Overgangsregioner Overgangsregioner

gennemsnitlig støtteintensitet om året pr. 
indbygger i en mere udviklet region i 
medlemsstaten. Hvis der ikke er nogen mere 
udviklede regioner, EU-gennemsnittet for mere 
udviklede regioner (19,8 euro) 

gennemsnitlig støtteintensitet om året pr. 
indbygger for alle mere udviklede regioner i EU
(18 euro)

40 % af beløbet for en teoretisk region med et 
BNP/indbygger = 75 %

60 % af beløbet for en teoretisk region med et 
BNP/indbygger = 75 %

lineær interpolation af regionens relative 
BNP/indbygger i forhold til EU-gennemsnittet

lineær interpolation af regionens relative 
BNP/indbygger i forhold til EU-gennemsnittet

1 300 euro/år x 
antallet af arbejdsløse over den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent for alle de mindre udviklede 
regioner

500 euro/år x 
antallet af arbejdsløse over den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent for alle de mindre udviklede 
regioner
500 euro/år x 
antallet af unge arbejdsløse over den 
gennemsnitlige ungdomsarbejdsløshedsprocent for 
alle de mindre udviklede regioner
250 euro/år x 
antallet af personer over den gennemsnitlige 
procent af lavtuddannede for alle de mindre 
udviklede regioner.
1 euro/år for hvert ton CO2-ækvivalent, der 
overskrider de nationale 2030-mål i 2016
400 euro/år pr. person
på grundlag af medlemsstatens årlige 
gennemsnitlige nettomigration fra tredjelande for 
2013-2016 
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Kriterium 2007-2013
Forordning (EF) nr. 1083/2006,

bilag II

Regional konkurrenceevne og beskæftigelsesmålet

Samlet indledende teoretisk finansieringsramme
Regionernes andel i forhold til kriteriet
Befolkning samlet befolkning (50 %)
Arbejdsløshed antal arbejdsløse i NUTS 3-regioner med en 

arbejdsløshedsprocent over gruppegennemsnittet 
(20 %)

Beskæftigelse antal job, der er nødvendige for at nå op på en 
beskæftigelse på 70 % (15 %)

Videregående uddannelse antal beskæftigede med lavt uddannelsesniveau 
(10 %)

Lav befolkningstæthed lav befolkningstæthed (5 %)

Unge, som forlader uddannelsessystemet for tidligt

BNP

Justeringer af andele i forhold til regional velstand stigning eller fald i en regions samlede andel med + 
5 %/- 5 % alt efter, om dens BNP pr. indbygger er 
større eller mindre end det gennemsnitlige BNP pr. 
indbygger for gruppen

Supplerende præmier
Drivhusgasemissioner

Migration
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Forordningen om fælles bestemmelser (1303/2013), 
bilag VII

Forslaget til forordningen om fælles bestemmelser,
bilag XXII

Mere udviklede regioner Mere udviklede regioner

samlet støtteberettiget befolkning x 
en støtteintensitet pr. indbygger og pr. år på
19,8 euro

 samlet støtteberettiget befolkning x 
en støtteintensitet pr. indbygger og pr. år på 18 euro

samlet regional befolkning (25 %) samlet regional befolkning (20 %)
antal arbejdsløse i NUTS 2-regioner med en 
arbejdsløshedsprocent over gennemsnittet for alle 
de mere udviklede regioner (20 %)

antal arbejdsløse i NUTS 2-regioner med en 
arbejdsløshedsprocent over gennemsnittet for alle 
de mere udviklede regioner (20 %)

beskæftigelse, der skal lægges til for at nå målet for 
regional beskæftigelsesfrekvens (i aldersgruppen 
20-64 år) i EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst på 75 % (20 %)

beskæftigelse, der skal lægges til for at nå en 
gennemsnitlig beskæftigelsesfrekvens (i 
aldersgruppen 20-64 år) for alle de mere udviklede 
regioner (20 %)

antal personer i aldersgruppen 30-34 år med 
videregående uddannelse, der skal lægges til for at 
nå målet i EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst på 40 % (12,5 %)

antal personer i aldersgruppen 30-34 år med 
videregående uddannelse, der skal lægges til for at 
nå den gennemsnitlige andel personer (i 
aldersgruppen 30-34 år), der har gennemført en 
videregående uddannelse, for alle de mere 
udviklede regioner (20 %)

(g) befolkningen i NUTS 3-regioner med en 
befolkningstæthed på under 12,5 indbyggere/km² 

(2,5 %)

g) befolkningen i NUTS 3-regioner med en 
befolkningstæthed på under 12,5 indbyggere/km2 

(2,5 %)
antal unge, der forlader uddannelsessystemet 
tidligt (i aldersgruppen 18-24 år), der skal 
fratrækkes for at nå målet i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst på 10 % 
(12,5 %)

antal unge, der forlader uddannelsessystemet for 
tidligt (i aldersgruppen 18-24 år), der skal 
fratrækkes for at nå det gennemsnitlige antal af 
unge (i aldersgruppen 18-24 år), der forlader 
uddannelsessystemet for tidligt, for alle de mere 
udviklede regioner (15 %)

forskel mellem det konstaterede BNP i regionen (i 
KKS) og det teoretiske regionale BNP, hvis regionen 
havde samme BNP pr. indbygger som den mest 
velstående NUTS 2-region (7,5 %)

forskel mellem det konstaterede BNP i regionen (i 
KKS) og det teoretiske regionale BNP, hvis regionen 
havde samme BNP pr. indbygger som den mest 
velstående NUTS 2-region (7,5 %)

1 euro/år for hvert ton CO2-ækvivalent, der 
overskrider de nationale 2030-mål i 2016
400 euro/år pr. person
på grundlag af medlemsstatens årlige 
gennemsnitlige nettomigration fra tredjelande for 
2013-2016 



Bilag II - Ramme for indledende tildeling af samhørighedsmidler til medlemsstaterne 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af forslaget til forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027, bilag XXII. 

Målet om europæisk 
territorialt 
samarbejde

Justeringsko
efficienter

Nationale lofter og sikkerhedsnet 

×

×

× ×

×

Væsentligste 
faktorer

Supplerende 
præmier

Målet om investeringer i beskæftigelse og vækst Samhørighedsfonden

×

×

×

×

Mindre udviklede 
regioner

Endelig tildeling

Regional velstandskløft: 
forskel i BNP pr. indbygger

Koefficient for national 
velstand: BNI-vægtning

Migration

Drivhusgasemissioner

Arbejdsløshed

Ungdomsarbejdsløshed

Lavt uddannelsesniveau

Regional befolkning

Overgangsregioner

Regional velstandskløft: lineært 
interpoleret BNP pr. indbygger

Regional befolkning

Arbejdsløshed

Ungdomsarbejdsløshed

Lavt uddannelsesniveau

Drivhusgasemissioner

Migration

Endelig tildeling

Mere udviklede 
regioner

Fast støtteintensitet pr. 
indbygger

Befolkning i alle mere udviklede 
regioner

Individuel regional andel
(i %): baseret på syv 

socioøkonomiske kriterier

Drivhusgasemissioner

Migration

Endelig tildeling

Medlemsstat med BNI 
pr. indbygger <90 % af 

EU-gennemsnittet

Befolkning i de støtteberettigede 
medlemsstater

Individuel regional andel
(i %): baseret på befolkning 

og areal

Koefficient for national 
velstand: BNI-vægtning

Fast støtteintensitet pr. 
indbygger

Endelig tildeling

Medlemsstat

Fast finansieringsramme pr. 
indsatsområde

Medlemsstatens sum of 
regionale/nationale 

befolkningsandele (i %): 
- Samarbejde på tværs af
landegrænser 
- Maritimt samarbejde
- Tværnationalt samarbejde 
- Samarbejde i regioner i 
den yderste periferi

Endelig tildeling

+ +

+
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Bilag III - Tildelingsmetode for mindre udviklede regioner i 
2021-2027 

Bilag III a) - Generel tildelingsformel for mindre udviklede regioner 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 1. a)-g).

Tildelingsmetode for mindre udviklede regioner

=
Tildeling til region X  

×

2,8 %
(hvis BNI pr. indbygger er mindre 
end 82 % af EU-gennemsnittet)

eller:

1,3 %
(hvis BNI pr. indbygger er mellem 

82 % og 99 % af EU-
gennemsnittet)

eller:

0,9 %
(hvis BNI pr. indbygger er større 
end 99 % af EU-gennemsnittet)

Koefficient for national 
velstand

Arbejdsløshed 
(15 år og derover)

Drivhusgasemissioner

Lavt uddannelsesniveau
(25-64 år)

Ungdomsarbejdsløshed
(15-25 år)

Migration

Præmier 
(hvis relevant)

Individuelt absolut 
beløb

Regional befolkning
(indbyggere)

×
Velstandskløft

(BNP pr. indbygger i EU-27 –
regionalt BNP pr. indbygger 

(i KKS))
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Bilag III b) - Koefficienter for fastsættelse af støtteniveauet for hver mindre 
udviklet region, baseret på national velstand 

BNI pr. indbygger 

Gældende 
koefficient 

2014-2020 

Foreslået 
koefficient 

2021-2027 

Berørte mindre 
udviklede regioner i 
2021-2027 

Mindre end 82 % af EU-
gennemsnittet 

3,15 % 2,8 % 
BG, EE, LV, LT, HU, PL, 
PT, RO, SK, SI, HR, EL 

Mellem 82 % og 99 % af EU-
gennemsnittet 

2,7 % 1,3 % CZ, ES, IT 

Større end 99 % af EU-
gennemsnittet 

1,65 % 0,9 % FR 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 1. b), forordning nr. 1303/2013 (bilag VII) og "Proposals for the MFF and Cohesion 
Policy 2021-27: a preliminary assessment", EPRC, juni 2018.  



Bilag III c) - Liste over de præmier, der gælder for mindre udviklede regioner 
og overgangsregioner 

Arbejdsløshed 
(15 år og derover) 

+ 500 euro/år pr. arbejdsløs ud over det antal, der ville være arbejdsløse,
hvis den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent for alle de mindre udviklede
regioner fandt anvendelse.

Ungdomsarbejdsløshed 
(i aldersgruppen 15-24 
år) 

+ 500 euro/år pr. ung arbejdsløs ud over det antal, der ville være arbejdsløse,
hvis den gennemsnitlige ungdomsarbejdsløshedsprocent for alle de mindre
udviklede regioner fandt anvendelse.

Lavt 
uddannelsesniveau 
(i aldersgruppen 
25-64 år)

+ 250 euro/år pr. person, der skulle fratrækkes for at nå den gennemsnitlige
procent af lavtuddannede (mindre end primær uddannelse, primær
uddannelse eller sekundær uddannelse på 1. trin) for alle de mindre
udviklede regioner.

Drivhusgasemissioner 

+ 1 euro/år for hvert ton CO2-ækvivalent, der overskrider de nationale 2030-
mål for drivhusgasemissioner uden for EU's emissionshandelssystem i 2016,
og som fordeles blandt regionerne på grundlag af deres andel af den
nationale befolkning. De medlemsstater, der drager størst nytte af
indførelsen af dette kriterium, er Tyskland, Italien, Frankrig og Sverige.

Migration 

+ 400 euro/år pr. person, der beregnes på grundlag af medlemsstatens årlige
gennemsnitlige nettomigration fra tredjelande i løbet af 2013-2016, hvis
denne er positiv, og som fordeles blandt regionerne på grundlag af deres
andel af den nationale befolkning. De medlemsstater, der drager størst nytte
af indførelsen af dette kriterium, er Tyskland, Frankrig, Italien og Polen.
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Bilag IV - Tildelingsmetode for overgangsregioner i 2021-2027 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 2. a)-g). 

Tildelingsmetode for overgangsregioner (EFRU, ESF+)

Tildeling pr. indbygger for hver region

0

1

2

3

4

5

6

7

75 % 85 % 90 % 95 % 100 %
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øt

te
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te
ns
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/å
r 

pr
. 

in
db

yg
ge

r 
(i

 e
ur

o)

BNP pr. indbygger i forhold til 
gennemsnittet i EU-27

Højeste støtteintensitet

Laveste støtteintensitet

Højeste støtteintensitet

Laveste støtteintensitet = 18 euro/år og pr. indbygger x regional befolkning (metoden for mere udviklede regioner) 

= 60 % af det beløb, den ville have modtaget, hvis den var en mindre udviklet region med 
et BNP pr. indbygger på 75 % af gennemsnittet i EU-27 (metoden for mindre udviklede 
regioner) 

Arbejdsløshed 
(15 år og derover)

Drivhusgasemissioner

Lavt uddannelsesniveau
(25-64 år)

Ungdomsarbejdsløshed
(15-25 år)

Migration

Præmier 
(hvis relevant)
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Bilag V - Tildelingsmetode for mere udviklede regioner i 2021-
2027  

Bilag V a) - Generel tildelingsformel for mere udviklede regioner (EFRU/ESF+) 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 4-6. 

Tildelingsmetode for mere udviklede regioner (EFRU, ESF+)

Samlet finansieringsramme
(= støtteintensitet på 18 euro/år pr. indbygger x samlet støtteberettiget befolkning) Præmier

Drivhusgasemissioner
+ 1 euro/år for hvert 

ton CO2, der 
overskrider 2030-

målene i 2016

Migration
+ 400 euro/år pr. person 

beregnet på grundlag af 
medlemsstatens årlige 

gennemsnitlige 
nettomigration fra 

tredjelande (2013-2016)

Beskæftigelseskløft 
(20-64 år) (20 %)

Samlet regional befolkning
(20 %)

Uddannelseskløft (videregående 
uddannelser) (30-34 år)

(20 %)

Velstandskløft 
(BNP) (7,5 %)

Regioner med lav 
befolkningstæthed (2,5 %)

Region 1 
(x %) Region 2 

(x %) Region 3 
(x %) Region 

N

Region 1 
(x %) Region 2 

(x %) Region 3 
(x %)

Region 1 
(x %) Region 2 

(x %) Region 3 
(x %) Region 

N

Arbejdsløshedskløft
(15 %)

Region 1 
(x %) Region 2 

(x %) Region N 
(x %)

Unge, der forlader 
uddannelsessystemet for 
tidligt (18-24 år) (15 %)

Region 1 
(x %) Region 2 

(x %) Region N
(x %)

Region 1 (x %) Region 2

Region 1 
(x %) Region

2

Tildeling 
til region X= Kriterium

1
(x %)

Kriterium
2 

(x %)

Kriterium
3

(x %)
Kriterium 

4
(x %)

Kriterium 
5 

(%) 6
7

Præmier 
(hvis relevant)

Region 
N
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Bilag V b) - Regionale kriterier for tildelingen til mere udviklede regioner 

Kriterier og mål for 2021-2027  
[mål for 2014-2020, hvis de er anderledes] 

Vægtning (i %) 
2014-2020  2021-2027 

1. Samlet regional befolkning  25 % 20 % 

2. Antal arbejdsløse i NUTS 2-regioner med en 
arbejdsløshedsprocent over gennemsnittet for alle mere udviklede 
regioner 

20 % 15 % 

3. Antal yderligere beskæftigede, der skal lægges til for at nå den 
gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens (i aldersgruppen 20-64 år) 
for alle de mere udviklede regioner [75 %, Europa 2020-målet]  

20 % 

4. Antal personer i aldersgruppen 30-34 år med videregående 
uddannelse, der skal lægges til for at nå gennemsnittet for alle de 
mere udviklede regioner [40 %, Europa 2020-målet] 

12,5 % 20 % 

5. Antal unge, der forlader uddannelsessystemet for tidligt (i 
aldersgruppen 18-24 år), der skal fratrækkes for at nå 
gennemsnittet for alle de mere udviklede regioner [10 %, Europa 
2020-målet] 

12,5 % 15 % 

6. Forskel mellem BNP i regionen og det teoretiske regionale BNP, 
hvis regionen havde samme BNP pr. indbygger som den mest 
velstående NUTS 2-region. 

7,5 % 

7. Befolkning i NUTS 3-regioner med en befolkningstæthed på 
under 12,5 indbyggere/km² 2,5 % 

Kilde: ibid, bilag XXII, punkt 4. a)-g), og forordning nr.°1303/2013, bilag VII, punkt 4. a)-g). 
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Bilag VI - Tildelingsmetode for målet om europæisk territorialt 
samarbejde (ETS) i 2021-2027  

Bilag VI a) - Generel tildelingsformel for ETS  

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 8. 

Bilag VI b) - Fordelingskriterier for ETS efter indsatsområder 
  

ETS-
indsatsområde 

Samlede 
disponible midler Fordelingsnøgle 

Samarbejde på 
tværs af 
landegrænser 

5,0 milliarder 
euro 
(60 % x 8,3 
milliarder euro) 

60 % Andel af den samlede befolkning i NUTS-3-
regioner (jf. kriterium A ovenfor) 
40 % Andel af den samlede befolkning, der bor 
mindre end 25 km fra grænsen 

Maritim del* 

1,35 milliarder 
euro 
(16,3 % x 8,3 
milliarder euro) 

60 % Andel af den samlede befolkning i NUTS-3-
regioner 
40 % Andel af den samlede befolkning, der bor 
mindre end 25 km fra kystlinjen 

Tildelingsmetode for målet om europæisk territorialt samarbejde 
(ETS)

Tildeling pr. 
medlemsstat  = ( )Andel af 

kriterium A 
(x %)

Andel af 
kriterium B 

(x %)

Andel af 
kriterium C 

(x %)
Andel af 

kriterium D
Andel af 

kriterium 
E 

Kriterium
F

×
Samlet 

finansierings
ramme

Den grænse-
overskridende del

Den 
tværnationale 

del*

Delen 
vedrørende 
regionerne 

i den 
yderste 
periferi   

Samlet finansieringsramme

Kriterium B (24 %)

Befolkning, der bor inden for 25 km fra en 
landegrænse

Kriterium A (36 %)

Samlet befolkning i alle NUTS 3-regioner 
beliggende langs en landegrænse + øvrige NUTS 3-
regioner, hvor ≥ ½ af befolkningen bor inden for 

25 km fra en landegrænse

Kriterium C (20 %)

Medlemsstaternes samlede befolkning
Kriterium D (9,8 %)

Befolkning i alle NUTS 3-regioner 
beliggende langs en kystgrænse + øvrige 

NUTS 3-regioner, hvor ≥ ½ af 
befolkningen bor inden for 25 km fra en 

kystgrænse Kriterium F (3,7 %) Befolkning i regionerne i den yderste periferi

Kriterium E (6,5 %)
Befolkning, der bor i et 

søgrænseområde inden for 25 
km fra en kystgrænse

Den maritime 
del*
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Tværnational 
del* 

1,65 milliarder 
euro 
(20 % x 8,3 
milliarder euro) 

Medlemsstatens befolkningsandel i EU 

Regioner i den 
yderste periferi 

0,3 milliarder euro 
(3,7 % x 8,3 
milliarder euro) 

Medlemsstatens befolkningsandel i EU's regioner 
i den yderste periferi 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af forslaget til forordningen om fælles bestemmelser, bilag XXII, og 
Europa-Kommissionens præsentation om en metode til fastsættelse af finansielle tildelinger pr. 
medlemsstat. 
* I forslaget til ETS-forordningen (COM (2018) 374 final) er det tværnationale og det maritime 
samarbejde én komponent med et budget på 3 milliarder euro. Opdelingen (1,35 milliarder euro og 1,65 
milliarder euro) foretages udelukkende med henblik på tildelingen til medlemsstaterne. 
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Bilag VII - Tildelingsmetode for Samhørighedsfonden i 2021-
2027  

 
 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 7. 

 

Tildelingsmetode for Samhørighedsfonden med revision

1

Støtteberettigede medlemsstater
(= stater med et BNI pr. indbygger (i KKS) < 90 % af gennemsnittet i EU-27)

Samlet finansieringsramme for Samhørighedsfonden
(= støtteintensitet på 62,9 euro/år pr. indbygger x samlet befolkning i de støtteberettigede medlemsstater)

2

Justering for national velstand:
(= nationalt BNI pr. indbygger i forhold 

til BNI pr. indbygger for alle de 
støtteberettigede medlemsstater)

3

Fordelingsnøgle

×

National andel af Samhørighedsfondens
finansieringsramme

National befolkning
(50 %)

Areal
(50 %)

Region 1
(x %) Region 2

(x %) n

Region 1
(x %) Region 2

(x %) n

×
Revideret koefficient

(så summen af alle 
medlemsstaternes andele er 

100 %)

4

Endelig tildeling
Revideret andel × Samlet finansieringsramme

for Samhørighedsfonden
For hver støtteberettiget medlemsstat må Samhørighedsfondens andel ikke overstige 1/3 af den samlede tildeling 

(minus tildelingen til ETS-målet)



 46 

 

Bilag VIII - Lofter og sikkerhedsnet  

Bilag VIII a) - Lofter og sikkerhedsnet i 2021-2027 

 
 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser, 
bilag XXII, punkt 10-13.  

Bilag VIII b) - Udviklingen af BNP-lofter i løbet af de seneste tre 
programperioder 

 
Kilde: Baseret på forordning (EF) nr. 1083/2006, bilag II, forordning (EU) nr. 1303/2013, bilag VII og 
forslaget til forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027, bilag XXII. 
* I perioden 2007-2013 omfattede disse lofter også bidrag fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond til den grænseoverskridende del af det 
europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument og førtiltrædelsesinstrumentet. 

Lofter og sikkerhedsnet for 2021-2027

Minimumsbeløb Maksimumsbeløb

Medlemsstat

Region

hvis BNI pr. indbygger (i KKS) < 60 % af EU-gennemsnittet

hvis BNI pr. indbygger (i KKS) [60;65 %] af EU-gennemsnittet

hvis BNI pr. indbygger (i KKS) ≥ 65 % af EU-gennemsnittet

hvis BNI pr. indbygger (i KKS) ≥ 120 % af EU-gennemsnittet

2,3 % af BNP

1,85 % af BNP

1,55 % af BNP

tildelingen for
2014-2020

Mindre udviklet region

Overgangsregion

Mere udviklet region

intetintet

intet intet

intetintet

der var i kategorien "mindre 
udviklede regioner" i 2014-2020

60 % af tildelingen for 
2014-2020

76 % af tildelingen for 
2014-2020

108 % af tildelingen 
for 2014-2020

intet intet

≤ ≤

≤ ≤

3.24 % *

2.35 %

1.55 %

3.79 % *

2.59 %

2.30 %

2007-2013

2014-2020

2021-2027

Maksimumstildeling pr. medlemsstat
(i % af nationalt BNP)

Højeste loft Laveste loft
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Bilag IX - Kriterier for justeringer af ESF+-tildelinger 
 

Kriterium Tærskel Justering 

NEET-andelen (2015-2017) på nationalt 
plan Over 16,4 % +1,5 % 

 
Mellem 16,4 % 
og 11,6 % (EU-
gennemsnittet) 

+1,0 % 

 Mellem 11,6 % 
og 6,9 % +0,5 % 

AROPE-andelen (2014-2016) på nationalt 
plan Over 30,3 % +1,5 % 

 
Mellem 30,3 % 
og 23,9 % (EU-
gennemsnittet) 

+1,0 % 

 Mellem 23,9 % 
og 17,6 % + 0,5 % 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af den foreslåede tildelingsmetode for ESF+. 
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Bilag X - Regionale klassificeringer for EFRU/ESF+ 

Bilag X a) - Regional klassificering for 2021-2027  

 
 

BNP pr. indbygger (i KKS) pr. NUTS 2-region, gennemsnit for 2014-2015-2016
Indeks, EU-27 - 100

<75 % (mindre udviklede regioner)

75 %-100 % (overgangsregioner)

˃= 100 % (mere udviklede regioner)
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Bilag X b) - Regional klassificering for 2014-2020  

 
 

Om Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgange 

Kortfattede sagsgennemgange er ikke baseret på nyt revisionsarbejde og 
fremlægger ikke nye revisionsresultater og anbefalinger. De præsenterer og fastslår 
kendsgerninger vedrørende specifikke spørgsmål og indeholder fokuserede analyser, 
der kan lette forståelsen af disse kendsgerninger.  

 

 

  

BNP (i KKS) pr. indbygger, gennemsnit for 2007-2009 - EU27 = 100
Kategori

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Mere udviklede regioner

Note: Mayotte vil være berettiget til støtte 
som en mindre udviklet region.
Kilde: GD REGIO
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Holdet bag 
Denne kortfattede sagsgennemgang blev vedtaget af Afdeling II - Investering i 
samhørighed, vækst og inklusion. Det rapporterende medlem er afdelingens formand, 
Iliana Ivanova. Hun fik støtte af kabinetschef Mihail Stefanov, attaché James Verity, 
ledende administrator Niels-Erik Brokopp, opgaveansvarlig Mariya Zhekova og revisor 
Tristan Le Guen.  
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