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Κάθε πρόγραμμα και κάθε ευρώ που κινητοποιείται στο πλαίσιο του μέσου Next Generation EU θα
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αναγκών ανάκαμψης των κρατών μελών της ΕΕ
και των εταίρων τους.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ

Τα κεφάλαια θα διοχετευθούν εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας το
βασικό έργο που έχει δρομολογηθεί στα κράτη μέλη.
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι επενδύσεις θα διοχετεύονται χάρη σε διάφορα μέσα στο πλαίσιο τριών πυλώνων.
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Στήριξη των κρατών μελών
για να ανακάμψουν, να ανασυνταχθούν
και να βγουν από την κρίση πιο δυνατά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Έχει ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.
Θα χρησιμοποιηθεί για:

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων και για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
Μηχανισμός:
Επιχορηγήσεις και δάνεια μέσω της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
των κρατών μελών, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
και αφορούν μεταξύ άλλων την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ανθεκτικότητα των
εθνικών οικονομιών.
Προϋπολογισμός:
560 δισ. ευρώ από τα οποία 310 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ για δάνεια.
Κλείδα κατανομής:
Διαθέσιμος για όλα τα κράτη μέλη, με έμφαση στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ – REACT-EU
• Πρόσθετη χρηματοδότηση την περίοδο 2020-2022 για τα τρέχοντα προγράμματα συνοχής, καθώς
και για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
Θα χρησιμοποιηθεί για:
Επιδοτήσεις για την απασχόληση, συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και μέτρα για την
απασχόληση των νέων· τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα για τις ΜΜΕ.
Μηχανισμός:
Ευέλικτες επιχορηγήσεις της πολιτικής συνοχής για δήμους, νοσοκομεία και επιχειρήσεις μέσω
των διαχειριστικών αρχών των κρατών μελών. Δεν απαιτείται εθνική συγχρηματοδότηση.
Προϋπολογισμός:
Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 55 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής από το 2020
έως το 2022.
Κλείδα κατανομής:
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις χώρες και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο, λαμβάνοντας
υπόψη τη σοβαρότητα των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, μεταξύ άλλων
του επιπέδου της ανεργίας των νέων και της σχετικής ευημερίας των κρατών μελών.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Η Επιτροπή προτείνει επίσης να υποστηριχθεί η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα με κεφάλαια από
το μέσο Next Generation EU. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενισχύει τη χρηματοδότηση για το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης με 40 δισ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην άμβλυνση των
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης στις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο.
Επίσης, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης με 15 δισ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών ώστε να γίνουν οι αναγκαίες
διαρθρωτικές αλλαγές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η ενίσχυση αυτή θα συμβάλει και στην
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της νέας στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και της νέας στρατηγικής «από
το αγρόκτημα στο πιάτο».
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Επανεκκίνηση της οικονομίας και συμβολή
στην επανεκκίνηση των ιδιωτικών
επενδύσεων

ΜΕΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
• Νέο μέσο για τη στήριξη το μετοχικού κεφαλαίου των βιώσιμων επιχειρήσεων που πλήττονται από την
κρίση του κορονοϊού.
Θα χρησιμοποιηθεί για:
Στήριξη του μετοχικού κεφαλαίου σε βιώσιμες επιχειρήσεις από όλους τους οικονομικούς τομείς
ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα φερεγγυότητας, που προκλήθηκαν από την πανδημία του
κορονοϊού και να τους παρασχεθεί βοήθεια για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Μηχανισμός:
Παροχή εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων με σκοπό την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων (μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών
οργανισμών, για παράδειγμα, ανεξάρτητων διαχειριζόμενων ταμείων ή φορέων ειδικού σκοπού).
Προϋπολογισμός:
31 δισ. ευρώ
Κλείδα κατανομής:
Με βάση τη ζήτηση και διαθέσιμο για όλα τα κράτη μέλη, με έμφαση σε εκείνα που έχουν πληγεί
ιδιαίτερα από την κρίση του κορονοϊού, τα οποία είναι λιγότερο ικανά να παρέμβουν μέσω εθνικών
κρατικών ενισχύσεων στους ιδιαίτερα πληττόμενους τομείς.

Ενισχυμένο πρόγραμμα InvestEU (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ TOY
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)
Θα χρησιμοποιηθεί για:
Επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές, στην έρευνα και την καινοτομία, στην ψηφιοποίηση, στις ΜΜΕ και
σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες σε ολόκληρη την ΕΕ.
Επιπλέον, ο νέος Μηχανισμός Στρατηγικών Επενδύσεων θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη ισχυρών
και ανθεκτικών, ανεξάρτητων αξιακών αλυσίδων, όπως οι υποδομές ζωτικής σημασίας, οι
τεχνολογίες και η υγειονομική περίθαλψη, και την ενίσχυση της αυτονομίας της ενιαίας αγοράς της
Ένωσης.
Μηχανισμός:
Παροχή εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων
μέσω του ομίλου της ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών.
Προϋπολογισμός:
15,3 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα InvestEU. Επιπλέον, ο νέος Μηχανισμός Στρατηγικών
Επενδύσεων θα τροφοδοτηθεί με 15 δισ. ευρώ από το μέσο Next Generation EU.
Κλείδα κατανομής:
Με βάση τη ζήτηση και διαθέσιμος για όλα τα κράτη μέλη.
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Αξιοποίηση των διδαγμάτων από την
κρίση και αντιμετώπιση των στρατηγικών
προκλήσεων της Ευρώπης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

• Νέο πρόγραμμα, με σεβασμό στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών στον
εν λόγω τομέα, με σκοπό να εξοπλιστεί η Ευρώπη για την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών κατά της
υγείας.
Θα χρησιμοποιηθεί για:
Επενδύσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ με έμφαση:
- στην ασφάλεια και την ικανότητα του τομέα υγείας για την αντιμετώπιση κρίσεων·
- στην πρόληψη και επιτήρηση χρόνιων νόσων, την πρόσβαση στην υγεία, τη διάγνωση και τη
θεραπεία, τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγείας.
Μηχανισμός:
Άμεσες επιχορηγήσεις σε δικαιούχους από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, δημόσιες συμβάσεις υπό κεντρική διαχείριση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Προϋπολογισμός:
9,4 δισ. ευρώ.
Κλείδα κατανομής:
Πρόγραμμα υπό κεντρική διαχείριση με όφελος για όλα
τα κράτη μέλη.
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rescEU – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
• Ενίσχυση της ικανότητας στήριξης της πολιτικής προστασίας από την Ένωση για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας.
Θα χρησιμοποιηθεί για:
Υποδομές για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας: ικανότητα αποθήκευσης,
συστήματα μεταφοράς φαρμάκων, ιατρών και ασθενών εντός της ΕΕ ή για τη μεταφορά τους στην
ΕΕ από το εξωτερικό.
Μηχανισμός:
Επιχορηγήσεις και δημόσιες συμβάσεις υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προϋπολογισμός:
Συνολικά 3,1 δισ. ευρώ.
Κλείδα κατανομής:
Πρόγραμμα υπό κεντρική διαχείριση με όφελος για όλα τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση άλλων προγραμμάτων που θα τους επιτρέψει να διαδραματίσουν
πλήρως τον ρόλο τους για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις
που έφερε η πανδημία και οι συνέπειές της:
• συνολικό ποσό ύψους 94,4 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με στόχο την
αύξηση της ευρωπαϊκής υποστήριξης σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που
σχετίζονται με την υγεία και το κλίμα·
• συνολικό ποσό ύψους 87 δισ. ευρώ για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης
και Διεθνούς Συνεργασίας, μέσω μιας νέας Εγγύησης Εξωτερικής Δράσης και
του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με σκοπό τη στήριξη
εταίρων —ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Γειτονία και την υπόλοιπη Αφρική— στις
προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν και να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της
πανδημίας·
• αύξηση κατά 5 δισ. ευρώ για το Μέσο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ανάλογα με τις
αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες στις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου·
• συνολικό ποσό ύψους 8,2 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» με σκοπό την
ενίσχυση της κυβερνοάμυνας της Ένωσης και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης·
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• επενδύσεις σε σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων υποδομές μεταφορών για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών
συνδέσεων, όπως το έργο Rail Baltica, μέσω πρόσθετου κονδυλίου ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τον μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·
• δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, με
διατήρηση των προτεινόμενων προϋπολογισμών σχετικά με το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και για
προγράμματα στήριξης της συνεργασίας στους τομείς της φορολογίας και των τελωνείων στα επίπεδα
των 3,7 δισ. ευρώ, 239 εκατ. ευρώ και 843 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα·
• πρόσθετο κονδύλιο ύψους 3,4 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα Erasmus+, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό
στα 24,6 δισ. ευρώ, με σκοπό την επένδυση στη νεολαία, καθώς και στους τομείς του πολιτισμού και της
δημιουργίας μέσω αύξησης της χρηματοδότησης του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στο 1,5 δισ. ευρώ·

• αύξηση 4 δισ. ευρώ για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 500 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας, για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα
και για να θεσπιστεί το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής για τη διαχείριση κρίσεων·
• συνολικό ποσό ύψους 22 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Ταμείο για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, καθώς και της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο·
• συνολικό ποσό ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και συνολικά 8 δισ. ευρώ για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και ασφάλειας·
• συνολικό ποσό ύψους 12,9 δισ. ευρώ για προενταξιακή βοήθεια, με σκοπό τη στήριξη των εταίρων μας
στα Δυτικά Βαλκάνια.
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