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Spørgsmål 
Vil ministeren oplyse hvor stor en andel af de enkelte EU-landes offentlige 
investeringer, der er støttet af samhørighedspolitikken angivet for hvert 
enkelt land og i beløb? 
 
 
 
Svar 
For så vidt angår andelen af de enkelte landes offentlige investeringer kan 
der henvises til denne interaktive tabel fra Kommissionen, som opgør 
finansiering gennem samhørighedspolitikken som en anslået andel af de 
offentlige investeringer: 
 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/Country-Level/-of-cohesion-policy-
funding-in-public-investment-p/7bw6-2dw3/data 1 
 
I syvende samhørighedsrapport anfører Kommissionen, at 
samhørighedsstøtten på EU-plan svarer til 8,5% af de offentlige 
investeringer i EU, og at dette tal er oppe på 41% for EU-13 (de ”nye” 
medlemslande)” og over 50% i flere lande.  
 
 

                                              
1 I enkelte lande så som Danmark er andelen så begrænset, at man skal trykke på ikonet ”view 
as a table” oppe i højre hjørne for at synliggøre denne.   
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For så vidt angår støtten i beløb til hvert enkelt medlemsland kan henvises 
til den tredje grafik i følgende link:  
 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview 2 
 
Opmærksomheden henledes på, at landdistriktsfonden (EAFRD) og hav- 
og fiskerifonden (EMFF) også er medtaget i sidstnævnte grafik. Disse to 
fonde indgår ikke i samhørighedspolitikken. 
 
 

 
 
 

 
 

                                              
2 For at få tallet for EU støtten frem trykker man på ”EU” i bjælken Total, EU og National (idet 
total-tallet er summen af EU støtten og den nationale medfinansiering). For at komme frem til 
fordelingen per medlemsstat ”scrolles” ned til den tredje grafik (”Total Budget by Member 
State”). ERDF= regionalfonden. ESF = socialfonden; CF = samhørighedsfonden. YEI= 
ungebeskæftigelsesinitiativet.  
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