EU:S BUDGET FÖR ATT DRIVA
FRAM ÅTERHÄMTNINGSPLANEN
FÖR EUROPA
# EUbudget # EUSolidarity # StrongerTogether
den 27 maj 2020

Återhämtningsplanen omvandlar den enorma utmaning som vi står inför till en chans,
inte bara för att stödja återhämtningen, utan också för att investera i vår framtid: den
europeiska gröna given och digitaliseringen kommer att främja sysselsättning och
tillväxt, och öka våra samhällens motståndskraft och förbättra miljöns hälsa. Det här
är Europas stora chans. Vår vilja att agera måste leva upp till de utmaningar som vi
alla står inför. Med Next Generation EU ger vi ett ambitiöst svar .”
Ordförande Ursula von der Leyen

1Investeringar som politiska åtgärder

Med utgångspunkt i de avsevärda framsteg som redan gjorts i Europaparlamentet och rådet föreslår
kommissionen nu att en förstärkt EU-budget ska användas för att avhjälpa de omedelbara ekonomiska
och sociala skador som covid-19-pandemin orsakat, och sätta igång återhämtningen och bana väg
för en bättre framtid för nästa generation.

SURE/ESM:s krisstöd med
anledning av pandemin /EIB:s
garantifond för arbetstagare och
företag

540 miljarder euro

Next Generation EU

Tillfällig förstärkning
750 miljarder euro

Flerårig budgetram

1 100 miljarder

Källa: Europeiska kommissionen

För att mobilisera nödvändiga investeringar lägger kommissionen fram en dubbelt plan:
•

Next Generation EU ska stärka EU:s budget för 2021–2024 med ny finansiering från på
finansmarknaderna

•

Förstärkt långsiktig budget för Europeiska unionen för 2021–2027

Next Generation EU på 750 miljarder euro och riktade förstärkningar av EU:s långtidsbudget
för 2021–2027 kommer att leda till den sammanlagda kapaciteten för EU:s budget blir 1,85
biljoner euro.
Tillsammans med de tre viktiga säkerhetsnäten för arbetstagare, företag och stater, som
godkändes av Europeiska rådet den 23 april 2020 och som sammanlagt uppgår till 540
miljarder euro, skulle dessa undantagsåtgärder på EU-nivå uppgå till över 1,290 biljoner euro.

2En budget för EU:s framtid

EU:s reaktion på krisen med coronaviruset kommer att spridas mellan nu och 2027, men kommer att
koncentreras på de första avgörande åren av återhämtningen. För att säkerställa effektiva insatser som
når ut till alla i EU och till våra globala partner, mobiliserar kommissionen en rad olika instrument.
Next Generation EU kommer att byggas ut i tre pelare:
Investeringar i ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa

Stöd till
medlemsstaterna för
återhämtning
■
■

■
■

Faciliteten för återhämtning och resiliens
Recovery Assistance for Cohesion and the
Territories of Europe (återhämtningsstöd för
sammanhållning och till Europas regioner React-EU
Förstärkta program för landsbygdsutveckling
Förstärkt mekanism för en rättvis omställning

Att sätta fart på
ekonomin och främja
privata investeringar
■
■
■

Solvensstödsintrument
Facilitet för strategiska investeringar
Förstärkt InvestEU-program

Lärdomar av krisen
■
■
■

Nytt folkhälsoprogram
Förstärkt rescEU
Förstärkta program för forskning, innovation
samt yttre åtgärder

Inom ramen för den europeiska
planeringsterminen
■
■

Stöd till investeringar och reformer
Stödja en rättvis omställning

■
■
■

Stöd till viktiga sektorer och tekniker
Investeringar i viktiga värdekedjor
Solvensstöd till livskraftiga företag

■

■

Stöd till viktiga program för framtida
kriser
Stöd till globala partner

Källa: Europeiska kommissionen

Stödja medlemsstaterna så att de kan återhämta
sig och gå starkare ur krisen
Offentliga investeringar spelar en avgörande roll för en balanserad och hållbar återhämtning. Den största
delen av finansieringen från Next Generation EU (över 80 %) kommer därför att användas för att stödja
offentliga investeringar och viktiga strukturreformer i medlemsstaterna, och koncentreras där krisens
verkningar och behoven av ökad motståndskraft är störst.
Faciliteten för återhämtning och resiliens, tillsammans med sammanhållningspolitiken och
mekanismen för en rättvis omställning kommer att vara avgörande för att uppnå dessa viktiga mål.
Deras resultat kommer att integreras i den europeiska planeringsterminen. Dessutom kommer den
förstärkta Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling att stödja landsbygdsområden med
de strukturella förändringar som krävs i linje med den europeiska gröna given.

Att sätta fart på ekonomin och främja privata investeringar
Det krävs snabba åtgärder för att sparka igång ekonomin och skapa förutsättningar för en återhämtning, drivna
av privata investeringar i viktiga sektorer och tekniker. Denna investering är särskilt viktig för att Europas
gröna och digitala omställning ska lyckas. Kommissionen uppskattar att investeringsbehoven uppgår
till minst 1,5 biljoner euro 2020–2021. Investeringar i viktiga sektorer och tekniker, från 5G till artificiell
intelligens och från rent väte till havsbaserad förnybar energi, är nyckeln till Europas framtid.
Sunda företag är en förutsättning för framgång i denna investeringssatsning, men hundratusentals företag
kommer sannolikt att hamna i allvarliga finansieringssvårigheter till slutet av året. Kommissionen föreslår
därför ett nytt solvenstödsinstrument för att ge akut aktiestöd till sunda företag som hotas av krisen.
Detta kommer att hjälpa dem att rida ut stormen och stödja deras gröna och digitala omvandling. Detta
instrument bör bli operativt i år.
Kommissionen föreslår också att InvestEU, Europas flaggskeppsprogram för investeringar, ska stärkas för
att mobilisera investeringar i hela unionen på områden som hållbar infrastruktur och digitalisering. Som
en del av detta föreslår kommissionen att en ny facilitet för strategiska investeringar skapas för att
investera i centrala värdekedjor som är avgörande för Europas framtida motståndskraft och strategiska
autonomi under den gröna och digitala omställningen.

Dra lärdomar av krisen och ta itu med Europas strategiska
problem
Krisen har både visat på värdet av det europeiska samarbetet och visat att unionen snabbt
måste bygga upp sin kapacitet att reagera på kriser och förstärka sin motståndskraft mot
framtida chocker.
Kommissionen föreslår ett nytt folkhälsoprogram för att stärka hälsosäkerheten och
förbereda inför framtida hälsokriser. RescEU, unionens civilskyddsmekanism, kommer att
utvidgas och stärkas för att ge unionen möjlighet att förbereda sig och reagera på framtida
kriser. Horisont Europa kommer att förstärkas för att finansiera viktig forskning om hälsa,
motståndskraft och grön och digital omställning. EU kommer att stödja sina globala partner
genom ytterligare 16,5 miljarder euro för yttre åtgärder, inbegripet humanitärt bistånd. Andra
EU-program kommer att stärkas för att anpassa den framtida budgetramen till återhämtningsbehoven.
Dessa omfattar den gemensamma jordbrukspolitiken och Europeiska havs- och fiskerifonden, för
att stärka jordbruks- och fiskerisektorernas motståndskraft och tillhandahålla det utrymme som behövs
för krishantering.

Mer flexibla verktyg för nödsituationer
Utöver de enskilda programmen har krisen visat hur viktigt det är att unionen kan reagera
snabbt och flexibelt med ett samordnat europeiskt svar. Detta kräver i sin tur en
flexiblare EU-budget. Kommissionen föreslår därför att öka flexibiliteten i EU:s budget
och nödverktyg för perioden 2021–2027.

RESERV FÖR
SOLIDARITET OCH
KATASTROFBISTÅND

• Snabb förstärkning via budgetöverföringar till EU-instrument där behov
uppstår
• Höjning till ett högsta årligt belopp på 3 miljarder euro

SOLIDARITETSFONDEN

• Stöd till medlemsstaterna i deras åtgärder för omedelbar återhämtning
efter naturkatastrofer som översvämningar, skogsbränder, jordbävningar,
stormar och torka.
• Utvidgning till att omfatta allvarliga hälsokriser, och ökning till ett högsta
årligt belopp på 1 miljard euro

EUROPEISKA
FONDEN FÖR
JUSTERING FÖR
GLOBALISERINGS
EFFEKTER

• Ger stöd för återintegrering på arbetsmarknaden av personer som
förlorat sitt arbete till följd av oförutsedda allvarliga omstruktureringar,
t.ex. en finansiell eller ekonomisk kris.
• Tröskelvärdet för aktivering av fonden sänkt till 250 uppsägningar och
ökning till ett högsta årligt belopp på 0,386 miljarder euro.
Källa: Europeiska kommissionen

Tillsammans skulle dessa instrument uppgå till högst 21 miljarder euro ytterligare nödfinansiering under
perioden 2021–2027, jämfört med kommissionens förslag av den 2 maj 2018.
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Finansiering av de politiska
åtgärderna

Merparten av de föreslagna återhämtningsåtgärderna kommer att drivas av Next Generation EU med
en finansieringskapacitet på 750 miljarder euro. Instrumentet kommer att vara exceptionellt och tillfälligt.
Finansieringen kommer att möjliggöras genom beslutet om egna medel, vilket kommer att göra det möjligt
för kommissionen att exceptionellt låna upp till 750 miljarder euro för unionens räkning, genom emission
av obligationer, för åtgärder under perioden 2021–2024.
Kommissionen kommer sedan, genom bidrag och lån, att sätta in medlen för att främja EU:s prioriteringar
genom stöd till de specifika och nya finansieringsbehov som krisen har avslöjat:
På detta sätt kommer unionen att ge sina medlemsstater ett kraftfullt stöd utan att
sätta ytterligare press på deras nationella budgetar när de är som mest ansträngda.
För att underlätta återbetalningen av marknadsfinansieringen och ytterligare bidra
till att minska trycket på de nationella budgetarna kommer kommissionen att
föreslå ytterligare nya egna medel utöver vad som föreslogs 2018, i ett
senare skede av finansieringsperioden.

4Det finns ingen tid att förlora
Enighet om en ambitiös återhämtningsplan med
EU:s budget i centrum kommer att ge unionen bästa
möjliga chans till framgång. Det är viktigt att hjälpa
medlemsstaterna och företagen att ta itu med de
omedelbara utmaningar som Covid-19-krisen medför
samt att säkerställa hållbar tillväxt och konvergens
på längre sikt.
Europeiska kommissionen uppmanar Europeiska rådet
och medlagstiftarna att skyndsamt behandla dessa
förslag i syfte att nå en politisk överenskommelse
på Europeiska rådets nivå senast i juli.
Kommissionen kommer sedan att ha ett nära
samarbete med Europaparlamentet och rådet för
att slutföra en överenskommelse om den framtida
ramen och de åtföljande sektorsprogrammen. Om
detta arbete kan slutföras i början av hösten skulle
det innebära att den nya långtidsbudgeten kunde
börja tas i bruk och driva på Europas återhämtning
den 1 januari 2021.

Maj 2020
Kommissionens förslag till revidering av den
fleråriga budgetramen 2014–2020 & 2021–
2027 och beslutet om egna medel + sektoriell
lagstiftning
Till juli 2020
Europeiska rådet: Politisk överenskommelse
om den fleråriga budgetramen 2014–2020 &
2021–2027 och beslutet om egna medel
Till sommaren 2020
Europaparlamentets samråd om beslutet om
egna medel
Början av hösten 2020
Antagande av den reviderade fleråriga
budgetramen 2014–2020 + motsvarande
sektorsspecifik lagstiftning
Oktober 2020
Europeiska rådet
December 2020
Antagande av den reviderade fleråriga
budgetramen 2021–2027 (Europaparlamentets
godkännande)
Antagande av beslutet om egna medel
(ratificering av alla medlemsstater i enlighet
med deras konstitutionella bestämmelser)
Januari 2021
Genomförandet av den fleråriga budgetramen
2021–2027 inleds
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