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Hvert program og hver euro, der mobiliseres inden for rammerne af Next Generation EU, vil blive anvendt
til at opfylde de vigtigste genopretningsbehov hos EU-medlemsstaterne og deres partnere.

HVEM GAVNER DET?

Midlerne afsættes, hvor de kan gøre den største forskel og således supplere og forstærke det vigtige arbejde,
der er undervejs i medlemsstaterne.
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Investeringerne kanaliseres gennem forskellige instrumenter inddelt i tre søjler.
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Støtte til medlemsstaterne i deres
genopretning, så de kommer ud af krisen
med fornyet styrke

DEN EUROPÆISKE GENOPRETNINGS- OG RESILIENSFACILITET
• Indarbejdet i det europæiske semester.
Anvendes til:
Investeringer og reformer, herunder til den grønne og digitale omstilling.
Mekanisme:

Tilskud og lån til at gennemføre medlemsstaternes nationale planer for genopretning og
modstandsdygtighed, som fastlægges i overensstemmelse med det europæiske semesters
målsætninger, herunder i forbindelse med den grønne og digitale omstilling og de nationale
økonomiers modstandsdygtighed.
Budget:
560 mia. EUR, heraf 310 mia. EUR til tilskud og 250 mia. EUR til lån.
Fordelingsnøgle:
Tilgængelig for alle medlemsstater med fokus på de hårdest ramte lande.

GENOPRETNINGSBISTAND TIL SAMHØRIGHED OG EUROPAS TERRITORIER
(REACT-EU)
• Yderligere midler i 2020-2022 til de nuværende samhørighedsprogrammer samt til Den Europæiske
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.
Anvendes til:
Ansættelsesstøtte, arbejdsfordelingsordninger, ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger samt
SMV'ers likviditet og solvens.
Mekanisme:
Fleksible tilskud fra samhørighedspolitikken til kommuner, hospitaler og virksomheder via
medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder. Ingen national medfinansiering påkrævet.
Budget:
55 mia. EUR i yderligere støtte over samhørighedspolitikken mellem 2020 og 2022.
Fordelingsnøgle:
Fokus på de hårdest ramte lande og regioner afhængigt af , hvor alvorlige krisens økonomiske
og sociale konsekvenser er, herunder graden af ungdomsarbejdsløshed og medlemsstaternes
relative velstand.

STØTTE TIL EN RETFÆRDIG OMSTILLING
Kommissionen foreslår også at støtte omstillingen til klimaneutralitet med midler fra Next Generation EU.
Med dette mål for øje øger Kommissionen finansieringen af Fonden for Retfærdig Omstilling, så den
bringes op på 40 mia. EUR. Dette burde bidrage til at afbøde omstillingens socioøkonomiske virkninger i de
regioner, der er mest berørt.
Kommissionen foreslår også at forhøje budgettet for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne med 15 mia. EUR for at støtte landdistrikterne i at foretage de nødvendige strukturelle
ændringer i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt. Dette vil også bidrage til at nå de ambitiøse
mål i den nye biodiversitets- og fra jord til bord-strategi.
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Kickstarte økonomien og puste nyt liv
i private investeringer

SOLVENSSTØTTEINSTRUMENTET
• Nyt instrument til egenkapitalstøtte til levedygtige virksomheder, der lider under coronaviruskrisen.
Anvendes til:
Egenkapitalstøtte til levedygtige virksomheder i alle økonomiske sektorer for at afhjælpe
solvensproblemer som følge af coronaviruspandemien og for at hjælpe dem igennem den grønne
og digitale omstilling.
Mekanisme:
En EU-budgetgaranti til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe med henblik på at fremskaffe
privat kapital (via finansielle formidlere, f.eks. uafhængigt forvaltede fonde eller SPV-selskaber).
Budget:
31 mia. EUR
Fordelingsnøgle:
Efterspørgselsstyret og tilgængelig for alle medlemsstater med fokus på dem, der er særlig
hårdt ramt af coronaviruskrisen, og som i mindre grad er i stand til at træde til med statsstøtte
i de mest berørte sektorer.

Forbedring af InvestEU (HERUNDER EN STRATEGISK
INVESTERINGSFACILITET)
Anvendes til:
Investeringer i bæredygtig infrastruktur, forskning og udvikling, digitalisering, SMV'er og
midcapselskaber, sociale investeringer og færdigheder i hele EU. Derudover vil den nye strategiske
investeringsfacilitet sigte mod at udvikle stærke og modstandsdygtige uafhængige værdikæder
inden for f.eks. kritisk infrastruktur, grønne og digitale teknologier og sundhedspleje og øge det
indre markeds selvstændighed.
Mekanisme:
En EU-budgetgaranti til finansiering af investeringsprojekter via EIB-Gruppen og nationale
erhvervsfremmende banker.
Budget:
15,3 mia. EUR til InvestEU. Desuden vil den nye strategisk investeringsfacilitet modtage en
tilførsel på 15 mia. EUR fra Next Generation EU.
Fordelingsnøgle:
Efterspørgselsstyret og tilgængelig for alle medlemsstater.
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Lære af erfaringerne fra krisen og håndtere
Europas strategiske udfordringer

SUNDHEDSPROGRAMMET
• Et nyt program, der overholder kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne på dette område,
og som skal være med til at ruste Europa mod fremtidige sundhedsfarer.
Anvendes til:
Investeringer i sundhedssystemer i EU med fokus på:
- sundhedssikkerhed og kapacitet til at reagere på kriser
- sygdomsforebyggelse og -overvågning på lang sigt, adgang til sundhedstjenester, diagnose og
behandling, grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet.
Mekanisme:
Tilskud fra Europa-Kommissionen direkte til modtagerne,
centralt forvaltede offentlige udbud fra EuropaKommissionen.
Budget:
9,4 mia. EUR
Fordelingsnøgle:
Centralt forvaltet program til gavn for alle
medlemsstaterne.
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rescEU/ UNIONENS CIVILBESKYTTELSESMEKANISME
• Styrkelse af EU's kapacitet til civilbeskyttelsesstøtte i forbindelse med reaktionen på omfattende
nødsituationer.
Anvendes til:
Beredskabsinfrastruktur på sundhedsområdet: lagerkapacitet, systemer til at transportere lægemidler,
læger og patienter inden for EU eller bringe dem ind i EU fra tredjelande.
Mekanisme:
Tilskud og offentlige udbud, der forvaltes af Europa-Kommissionen.
Budget:
I alt 3,1 mia. EUR.
Fordelingsnøgle:
Centralt forvaltet program til gavn for alle medlemsstaterne.

Kommissionen foreslår også at styrke andre programmer, så de kan opfylde deres rolle til fulde med hensyn
til at gøre Unionen mere modstandsdygtig og tackle pandemiens udfordringer og konsekvenser:
• Et samlet beløb på 94,4 mia. EUR til Horisont Europa for at øge den europæiske støtte til
sundheds- og klimarelateret forskning og innovation
• Et samlet beløb på 87 mia. EUR til instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde
og internationalt samarbejde via en ny garanti for foranstaltninger udadtil og
til Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling for at hjælpe partnere –
især på Vestbalkan, i naboskabet og i resten af Afrika – i deres bestræbelser på
at bekæmpe og komme ovenpå efter pandemien
• Et supplerende beløb på 5 mia. EUR til instrumentet for humanitær bistand,
som afspejler de voksende humanitære behov i de mest udsatte dele af verden
• Et samlet beløb på 8,2 mia. EUR til programmet for et digitalt Europa for at
fremme Unionens cyberforsvar og støtte den digitale omstilling
• Investering i en moderne, velfungerende transportinfrastruktur med henblik på at fremme
grænseoverskridende forbindelser såsom Rail Baltica gennem yderligere 1,5 mia. EUR til
Connecting Europe-faciliteten
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• Skabelse af de rette vilkår for et velfungerende indre marked, der fremmer genopretningen, ved at
fastholde de foreslåede budgetter for programmet for det indre marked og programmer, der fremmer
samarbejde inden for beskatning og told, på henholdsvis 3,7 mia. EUR, 239 mio. EUR og 843 mio. EUR
• Et supplerende beløb på 3,4 mia. EUR til Erasmus+, hvilket bringer beløbet op på i alt 24,6 mia. EUR, med
henblik på investering i uddannelsen af unge samt et supplerende beløb på 1,5 mia. EUR til Et Kreativt
Europa med henblik på investering i de kulturelle og kreative sektorer
• Yderligere 4 mia. EUR til den fælles landbrugspolitik og 500 mio. EUR til Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond med henblik på at styrke landbrugsfødevare- og fiskerisektorernes modstandsdygtighed og
skabe de retter rammer til krisestyring

• Et samlet beløb på 22 mia. EUR til Asyl- og Migrationsfonden og Fonden for Integreret Grænseforvaltning
med henblik på at styrke samarbejdet om forvaltning af de ydre grænser samt migrations- og asylpolitikken
• Et samlet beløb på 2,2 mia. EUR til Fonden for Intern Sikkerhed og et samlet beløb på 8 mia. EUR til
Den Europæiske Forsvarsfond til støtte for Europas strategiske selvstændighed og sikkerhed
• Et samlet beløb på 12,9 mia. EUR til førtiltrædelsesbistand for at støtte vores partnere på Vestbalkan.
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