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Berekening van de kosten van de COVID-pandemie
voor de regio’s, steden en dorpen van de EU

#EURegionalBarometer

Jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU

De economische impact van COVID
op regio’s en steden
Dalende inkomsten, stijgende kosten: de gevaren van het “schaareffect”
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Dalende inkomsten en stijgende
uitgaven, het zogenaamde “schaareffect”, brengen de overheidsfinanciën van gemeenten, steden en regio’s in de EU in gevaar. Zo wordt de
daling van de inkomsten van de subnationale overheden in Frankrijk,
Duitsland en Italië in 2020 alleen
al geraamd op ongeveer 30 miljard
euro voor de drie landen, wat tot 10
% van de respectieve totale inkomsten uitmaakt.
Meer dan 90 % van de EU-regio’s en
-gemeenten verwachten een daling
van hun inkomsten.
COVID-19 heeft in de hele EU een
enorme economische impact. Uit het
verslag blijkt dat sommige gebieden
bijzonder kwetsbaar zijn: Île-deFrance, de Spaanse regio’s Andalusië,
Castilië en León, Madrid en Valencia
en de meeste Italiaanse regio’s zijn
het hardst getroffen, samen met de
kustgebieden in Kroatië, Oost-Bulgarije
en Griekenland.
In het verslag wordt het verband gelegd tussen gezondheid en economie.
Er wordt een evaluatie gemaakt van de
mogelijke economische gevolgen van
de lockdowns die zijn opgelegd om
de verspreiding van het virus te voorkomen. Ook wordt het “schaareffect”d
op de financiën van lokale en regionale
overheden getoond. Enerzijds zijn hun
uitgaven voor gezondheidszorg, sociale diensten en civiele bescherming explosief gestegen. Anderzijds krimpen

Impact op de door
lokale en regionale
overheden verwachte
inkomsten

Potentieel risico voor regionale economieën, arbeidsmarkten enz.,
juni 2020
hun inkomsten uit economische activiteiten snel in.
Uit de antwoorden op een enquête
die in samenwerking met de OESO in
300 gemeenten en regio’s is verricht,
blijkt dat meer dan de helft van de
subnationale overheden in 2020 een
zeer grote impact op de subnationale
financiën ondervindt (33 % een matige
impact). Zonder adequate steun zal de
situatie in 2021 en zelfs 2022 volgens

grants and subsidies from higher levels of governments

21%
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een grote meerderheid van regionale
en lokale overheden in de EU verslechteren. Vooral steden worden getroffen:
78 % van de respondenten die grote
gemeenten (met meer dan 250 000
inwoners) vertegenwoordigen, maakt
melding van een sterke impact van
COVID-19 op hun financiën en functioneren. 83 % van hen verwacht een
daling van hun belastinginkomsten, en
53 % van hen zelfs een sterke daling.
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bron: CvdR/OESO-enquête “De gevolgen van COVID-19 voor regio’s en steden”, juni - juli 2020
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Totale uitgaven toerisme: EU
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Toerisme vertegenwoordigt meer dan
10 % van het totale bbp van de EU en is
goed voor meer dan 27 miljoen banen.
Als gevolg van de reisbeperkingen,
de sluitingen van de grenzen en de

lockdowns die in veel landen en regio’s
zijn ingevoerd, is toerisme van alle
belangrijke economische sectoren het
zwaarst getroffen. Volgens de OESO
is er, afhankelijk van de duur van de

Belangrijkste feit

83%
53%
2020 2021

lockdown, sprake van een daling van
de internationale toeristenstromen
met 60 tot 80 %.

Oproep tot actie
83 % van de regio’s en gemeenten
verwacht een daling van hun
belastinginkomsten en 53 % van hen
zelfs een sterke daling.

De financiële middelen voor herstel
en veerkracht moeten op basis van de
territoriale impact van de crisis worden
toegewezen.

Jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU

De gevolgen voor de werkgelegenheid en de
gemeenschappen
De noodzaak om een verloren COVID-19-generatie te voorkomen
Aandeel banen dat mogelijk gevaar loopt in Europese regio’s.
Prognose in het geval van inperkingsmaatregelen, OESO april 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
De verloren “COVID-19”-generatie:
jongeren zijn het meest kwetsbaar,
omdat de digitale kloof de scheidslijnen in Europa verdiept.
De pandemie dreigt de kloof tussen
stad en platteland te vergroten en
de verschillen tussen de onderwijsstelsels te verergeren. Slechts zes
lidstaten hebben geavanceerde digitale onderwijsvoorzieningen voor
80 % of meer van de leerlingen.
De pandemie zal waarschijnlijk grotere gevolgen hebben voor vrouwen, die bijna 80 % van alle gezondheidswerkers in de EU uitmaken en
een vergelijkbaar percentage van
verschillende functies in de detailhandel voor hun rekening nemen.
In het verslag wordt het aandeel
potentieel bedreigde banen in elke
regio geëvalueerd. De analyse bevestigt
dat zelfstandigen, werknemers met
een
arbeidsovereenkomst
voor
bepaalde tijd en deeltijdwerkers het

hardst worden getroffen. Dit betekent
dat jongeren bijzonder kwetsbaar zijn
voor de werkgelegenheidseffecten
van de pandemie. Aangezien de
COVID-19-crisis nog lang niet voorbij
is, bestaat het risico dat een COVID19-generatie verloren gaat bij gebrek
aan toegang tot digitaal onderwijs en
arbeidskansen.
De digitalisering maakt een snelle
expansie van telewerken mogelijk,
waarmee meer dan een derde van
de werknemers thans voor het eerst
in hun leven wordt geconfronteerd.
De kloof tussen stad en platteland
groeit
evenwel
wat
betreft
breedbandvoorzieningen, waardoor
dunbevolkte gebieden benadeeld
zijn. Ook bestaat er een belangrijke
digitale kloof tussen de verschillende
onderwijsstelsels: slechts zes lidstaten
beschikken over geavanceerde digitale
onderwijsvoorzieningen voor 80 % of
meer van de lerenden. Mettertijd zullen
al deze factoren de demografische

veranderingen die in veel regio’s en
steden op het continent al aan de gang
zijn, alleen maar verergeren.
Er wordt bijzonder belang gehecht aan
de gevolgen van de crisis voor kleine
en middelgrote ondernemingen. Ook
wordt in het verslag aandacht besteed
aan de toeristische sector, die met
name belangrijk is in de perifere en maritieme regio’s van de EU, waar de sector
vaak de enige belangrijke bron van bedrijvigheid en werkgelegenheid is.
Ten slotte blijkt uit het verslag dat het
effect van COVID-19 waarschijnlijk
groter is voor vrouwen, die bijna 80
% van de gezondheidswerkers in de
EU uitmaken en een vergelijkbaar
percentage
van
verschillende
functies in de detailhandel voor hun
rekening nemen. Er zijn ook steeds
meer aanwijzingen dat het geweld
tegen vrouwen en meisjes tijdens de
lockdown is toegenomen.

#EURegionalBarometer
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Oproep tot actie
Slechts zes lidstaten hebben
geavanceerde digitale
onderwijsvoorzieningen voor
80 % of meer van de lerenden.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Er moet meer steun worden
verleend voor preventiebeleid,
met bijzondere aandacht voor de
meest kwetsbaren..

Jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU

De asymmetrische gevolgen van de pandemie
voor de regionale en lokale gezondheidsstelsels
De strijd om bedden in Europa: COVID
laat grote verschillen zien tussen de
regio’s wat betreft ziekenhuiszorg.
De meeste Europeanen vinden dat
regionale en lokale overheden meer
invloed zouden moeten hebben op
beslissingen over de gezondheidszorg
op EU-niveau.
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De pandemie heeft zeer uiteenlopende
gevolgen gehad voor de verschillende
regio’s en lokale overheden in de EU.
Dit leidt tot een nieuwe geografie van
COVID-19, die grote verschillen tussen
de regio’s aan het licht brengt, zowel wat
betreft hun verantwoordelijkheden voor
de gezondheidszorg als wat betreft hun
vermogen om resultaten te boeken. Zo
varieert de beschikbaarheid van intensive
care-bedden en van ziekenhuispersoneel
in de EU, wat rechtstreeks van invloed is
op het vermogen van de regio’s om de
noodsituatie het hoofd te bieden.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Meer invloed van regio’s en steden op het EU-beleid?
Resultaten van een opiniepeiling in de EU-27
(peiling: 3-17 september 2020)

Oproep tot actie

Aantal bedden op de intensive care per 100 000 inwoners:

4,2

40

45
43
40
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Portugal: 4,2 (laagste in de EU)

dat de meeste Europeanen van mening
zijn dat gezondheid de hoogste prioriteit
heeft op beleidsterreinen waar de
lokale en regionale overheden meer
invloed zouden moeten hebben op de
besluitvorming op EU-niveau.

Het asymmetrische effect van de COVIDcrisis op de gezondheidszorgstelsels
van de regio’s toont aan dat er behoefte
is aan plaatsgebonden reacties. In
september werd onder meer dan 26
300 mensen in alle lidstaten een nieuwe
opiniepeiling gehouden. Daaruit blijkt

29,2

Duitsland: 29,2 (highest in the EU)

De capaciteit van de gezondheids-,
nood- en zorgsystemen in alle EUregio’s moet worden vergroot.

#EURegionalBarometer
Aantal ziekenhuisbedden
per 100 000 inwoners in
2015, per NUTS 2-regio
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Gezondheidswerkers in alle
EU-regio’s — in %

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.

Jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU

Meer geloof, meer vertrouwen: tijd om de
democratie in de EU te veranderen
Lokale politiek kan het vertrouwen
in Europa herstellen: meer dan
de helft van de Europeanen heeft
vertrouwen in regionale en lokale
overheden.
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Uit een nieuwe opiniepeiling voor
het Europees Comité van de Regio’s
blijkt dat 52 % van de respondenten
vertrouwen heeft in lokale en regionale
overheden, die over het algemeen het
bestuursniveau blijven dat het meest
wordt vertrouwd, en zelfs het enige
niveau is waarin het merendeel van de
Europeanen vertrouwen heeft.
Uit een gezamenlijk onderzoek van
het CvdR en de OESO blijkt ook dat er
een nieuw coördinatiemodel tussen de
verschillende overheidsniveaus nodig is.
Gelet op de toekomst blijkt uit onze
peiling dat 67 % van de Europeanen
van mening is dat lokale en regionale
overheden onvoldoende invloed hebben
op de besluiten die op EU-niveau worden
genomen.
De Europeanen zouden graag zien
dat regionale en lokale overheden op
EU-niveau meer invloed krijgen op tal
van onderwerpen: gezondheid (45 %),
werkgelegenheid en sociale zaken (43
%), en onderwijs, opleiding en cultuur
(40 %) worden het vaakst genoemd.

Trust in different levels of government
Survey among 27 000 citizens on ”The coronavirus crisis and the role of EU
regions and cities”, Kantar/CoR, October 2020
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REGIONAL OR LOCAL AUTHORITIES

47

THE EUROPEAN UNION

THE (NATIONALITY) GOVERNMENT

Total ‘Trust’

Coördinatie tussen de verschillende
bestuursniveaus?
Enquête onder regionale en lokale
overheden,OESO/CvdR, juli 2020

Doeltreffendheid van de coördinatiemechanismen bij het
beheer van de COVID-19-crisis
CvdR/OESO (2020) – De gevolgen van COVID-19 voor regio’s
en steden
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meer mensen lijken te beseffen dat de
toekomst van Europa moet worden
opgebouwd met regio’s, steden en
dorpen, en niet alleen met de lidstaten
en Brussel.
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horizontal cooperation between regions, between
intermediate levels or between municipalities
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33%

vertical coordinational mechanisms between the different
levels of subnational government (regional and local
governments)

15%

37%

vertical coordinational mechanisms between the
central/federal and subnational governments
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58 % van de respondenten (met een
meerderheid in elke lidstaat) denkt
dat een grotere invloed van lokale en
regionale overheden een positief effect
zal hebben op het vermogen van de
EU om problemen op te lossen. Steeds
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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58%

58 % van de Europeanen denkt dat
een grotere invloed van regionale en
lokale overheden een positief effect
zal hebben op het vermogen van de
EU om problemen op te lossen.

Oproep tot actie
Er moet worden gezorgd voor betere
coördinatie tussen alle bestuursniveaus
en voor ondersteuning van de lokale
democratie binnen en buiten de EU.
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Deze brochure geeft een voorproefje
van de inzichten die relevant zijn
voor uw regio of gemeenschap

hebben een voortrekkersrol gespeeld bij
de aanpak van de gezondheidscrisis en
het waarborgen van de veiligheid van de
burgers. Uit het verslag blijkt dat zij ook
een sleutelrol spelen bij het economisch
herstel. Wij wijzen op de gevolgen voor de
meest kwetsbaren in onze gemeenschappen en presenteren nieuwe gegevens
m.b.t. de publieke opinie over deze kwesties, die minder dan een maand voor deze
publicatie zijn verzameld.

In deze eerste editie, die op 12 oktober
2020 werd gepubliceerd, ligt de nadruk
op de impact van de COVID-19-pandemie.
Regionale en lokale overheden in de EU

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) – dat in 1994 naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht is opgericht –
bestaat uit 329 afgevaardigden van de lokale en regionale overheden uit alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Samen
vertegenwoordigen zij meer dan 446 miljoen Europeanen.
Edited by the European Committee of the Regions
Oktober 2020

QG-02-20-829-NL-N | ISBN 978-92-895-1084-4 | doi:10.2863/696653

https://cor.europa.eu/
EURegionalBarometer.go

Het verslag over de “regionale en lokale
barometer van de EU”is een initiatief van het
Europees Comité van de Regio’s. Het wordt
in 2020 voor het eerst gepubliceerd en het
is de bedoeling dat het elk jaar in oktober
de stand van zaken in de regio’s en steden,
gemeenten en plattelandsgebieden van
de Europese Unie weergeeft. In het verslag
worden gegevens en analyses uit een groot
aantal bronnen gebundeld, waaronder
nieuwe en unieke inzichten op basis van
de eigen werkzaamheden van het Comité
en zijn partnerschappen met anderen.

