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Kaikilla Next Generation EU -välineeseen sisältyvillä ohjelmilla ja jokaisella välineen puitteissa käyttöön
otetulla eurolla pyritään täyttämään EU-maiden ja niiden kumppaneiden elpymisen kannalta keskeisiä tarpeita.

EDUNSAAJAT

Varat ohjataan sinne, missä niillä saadaan aikaan suurin vaikutus, ja niillä täydennetään ja laajennetaan
jäsenmaissa käynnissä olevaa tärkeää työtä.
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Lähde: Euroopan komissio

Investoinnit kanavoidaan kolmeen pilariin sisältyvien välineiden kautta.
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Tuki jäsenmaille kriisistä toipumiseen, sen
aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen ja
siitä selviämiseen entistä vahvempina

EUROOPAN ELPYMIS- JA PALAUTUMISTUKIVÄLINE
• Osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa.
Käyttötarkoitus:

Investoinnit ja uudistukset, mukaan lukien vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä.
Mekanismi:
Avustukset ja lainat, joiden avulla toteutetaan talouspolitiikan EU-ohjausjakson tavoitteiden
mukaisesti määritellyt jäsenmaiden kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat, myös vihreän
siirtymän ja digitaalisen siirtymän sekä kansallisten talouksien häiriönsietokyvyn osalta.
Määrärahat:
560 miljardia euroa, josta 310 miljardia euroa avustuksiin ja 250 miljardia euroa lainoihin.
Jakoperuste:
Kaikkien jäsenmaiden käytettävissä, mutta painopiste kriisistä eniten kärsineissä maissa.

KOHEESIOTA TUKEVA ELPYMISAPU JA EUROOPAN ALUEET (REACT-EU)
• Lisärahoitusta vuosina 2020–2022 nykyisiä koheesio-ohjelmia sekä vähävaraisimmille suunnatun
eurooppalaisen avun rahastoa varten.
Käyttötarkoitus:
Palkkaamistuet, työajan lyhentämisjärjestelyt ja nuorisotyöllisyyttä edistävät toimenpiteet;
maksuvalmius- ja vakavaraisuustuki pk-yrityksille.
Mekanismi:
Joustavat koheesiopolitiikan avustukset kunnille, sairaaloille ja yrityksille jäsenmaiden
hallintoviranomaisten kautta. Kansallista yhteisrahoitusta ei edellytetä.
Määrärahat:
55 miljardin euron lisämäärärahat koheesiopolitiikkaa varten vuosien 2020 ja 2022 välillä.
Jakoperuste:
Painopiste on kriisistä eniten kärsineissä maissa ja alueissa kriisin taloudellisten ja sosiaalisten
vaikutusten vakavuuden perusteella, mukaan lukien nuorisotyöttömyysaste ja jäsenmaiden
suhteellinen vauraus.

OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN TUKEMINEN
Komissio ehdottaa, että siirtymistä kohti ilmastoneutraaliutta tuetaan myös Next Generation EU -välineestä.
Tätä varten komissio kasvattaa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston määrärahoja 40 miljardiin euroon.
Näin voidaan auttaa lieventämään siirtymän sosioekonomisia vaikutuksia alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa
eniten.
Komissio ehdottaa myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston määrärahojen
kasvattamista 15 miljardilla eurolla, jotta maaseutualueita voidaan auttaa toteuttamaan Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmassa edellytettyjä rakenteellisia muutoksia. Samalla voidaan auttaa saavuttamaan luonnon
monimuotoisuutta koskevassa strategiassa ja Pellolta pöytään -strategiassa asetetut kunnianhimoiset
tavoitteet.
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Talouden ja yksityisten investointien
käynnistäminen kriisin jälkeen

VAKAVARAISUUSTUKIVÄLINE
• Uusi väline, jolla tuetaan koronaviruskriisistä kärsineiden elinkelpoisten yritysten pääomatarpeita
Käyttötarkoitus:
Pääomatuki elinkelpoisille yrityksille kaikilla talouden aloilla koronaviruspandemian aiheuttamien
vakavaraisuusongelmien ratkaisemiseksi ja yritysten auttaminen vihreässä siirtymässä ja
digitaalisessa siirtymässä.
Mekanismi:
EU:n talousarviotakuuta varten tarkoitetun rahoituksen osoittaminen Euroopan
investointipankkiryhmälle, jotta saadaan liikkeelle yksityistä pääomaa (rahoituksen välittäjien,
esim. itsenäisesti hallinnoitavien rahastojen tai erityisrahoitusyhtiöiden, kautta).
Määrärahat:
31 miljardia euroa
Jakoperuste:
Perustuu kysyntään ja on kaikkien jäsenmaiden käytettävissä, painopiste koronaviruskriisistä
erityisesti kärsineissä maissa, joilla on muita heikommat mahdollisuudet tarjota apua valtiontuen
muodossa, sekä eniten kärsineillä talouden aloilla.

Vahvistettu InvestEU (SISÄLTÄÄ STRATEGISTEN INVESTOINTIEN VÄLINEEN)
Käyttötarkoitus:
Investoinnit kestävään infrastruktuuriin, tutkimukseen ja innovointiin, digitalisaatioon, pk-yrityksiin
ja midcap-yrityksiin sekä osaamiseen, sosiaaliset investoinnit kaikkialla EU:ssa. Uuden strategisten
investointien välineen tarkoituksena on lisäksi luoda vahvoja, kestäviä ja riippumattomia
arvoketjuja, kuten kriittistä infrastruktuuria, vihreää ja digitaalista teknologiaa ja terveydenhuoltoa,
ja vahvistaa unionin sisämarkkinoiden riippumattomuutta.
Mekanismi:
EU:n talousarviotakuun rahoittaminen, jotta voidaan rahoittaa investointihankkeita EIP-ryhmän
ja kansallisten kehityspankkien kautta.
Määrärahat:
15,3 miljardia euroa InvestEU:ta varten. Lisäksi uudelle strategisten investointien välineelle
osoitetaan 15 miljardia euroa Next Generation EU -välineestä.
Jakoperuste:
Perustuu kysyntään ja on kaikkien jäsenmaiden käytettävissä.
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Kriisistä saatujen kokemusten
hyödyntäminen ja Euroopan strategisiin
haasteisiin vastaaminen

TERVEYSOHJELMA

• Uusi ohjelma, jolla autetaan Eurooppaa varautumaan tuleviin terveysuhkiin ja jossa noudatetaan
unionin ja jäsenmaiden välistä toimivallan jakoa terveyden alalla.
Käyttötarkoitus:
Investoinnit EU:n terveydenhuoltojärjestelmiin, painopiste seuraavissa:
- terveysturvallisuus ja valmius reagoida kriiseihin;
- sairauksien ehkäiseminen ja seuranta pitkällä aikavälillä, terveydenhuollon saatavuus, diagnosointi
ja hoito, rajat ylittävä terveysalan yhteistyö.
Mekanismi:
Euroopan komission suoraan tuensaajille myöntämät
avustukset, komission keskitetysti hallinnoimat hankinnat.
Määrärahat:
€9,4 miljardia euroa.
Jakoperuste:
Keskitetysti hallinnoitu ohjelma, josta hyötyvät kaikki
jäsenmaat.
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rescEU / UNIONIN PELASTUSPALVELUMEKANISMI
• Unionin pelastuspalvelun tukivalmiuksien vahvistaminen, jotta voidaan reagoida suuren mittakaavan
hätätilanteisiin.
Käyttötarkoitus:
Infrastruktuuri terveysuhkiin reagoimiseksi; varastointikapasiteetti, järjestelmät lääkkeiden,
lääkäreiden ja potilaiden kuljettamiseksi EU:n sisällä tai tuomiseksi EU:hun sen ulkopuolelta.
Mekanismi:
Euroopan komission hallinnoimat avustukset ja hankinnat.
Määrärahat:
Yhteensä 3,1 miljardia euroa.
Jakoperuste:
Keskitetysti hallinnoitu ohjelma, josta hyötyvät kaikki jäsenmaat.

Komissio ehdottaa myös muiden ohjelmien lujittamista, jotta ne voivat toimia täysipainoisesti unionin
selviytymiskyvyn parantamiseksi ja pandemian ja sen seurausten kärjistämien haasteiden ratkaisemiseksi:
• yhteensä 94,4 miljardia euroa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan, jotta voidaan kasvattaa
EU:n tukea terveyteen ja ilmastoon liittyville tutkimus- ja innovointitoimille;
• yhteensä 87 miljardia euroa naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön
välineelle uuden ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn kautta sekä Euroopan
kestävän kehityksen rahastolle, jotta voidaan tukea kumppaneita – erityisesti
Länsi-Balkanilla, naapurialueilla ja muualla Afrikassa – niiden pyrkimyksissä
torjua pandemian vaikutuksia ja toipua niistä;
• 5 miljardin euron lisäys humanitaarisen avun välineeseen, jotta voidaan ottaa
huomioon humanitaarisen avun tarpeen lisääntyminen maailman haavoittuvimmissa
osissa;
• yhteensä 8,2 miljardia euroa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan unionin
kyberpuolustuksen lujittamiseksi ja digitaalisen siirtymän tukemiseksi;

© Robert Schneider
Fotolia - 2018

• investoinnit ajantasaiseen ja suorituskykyiseen liikenneinfrastruktuuriin Rail Baltican kaltaisten
rajat ylittävien yhteyksien helpottamiseksi Verkkojen Eurooppa -välineeseen osoitettavan
1,5 miljardin lisärahoituksen avulla;
• edellytysten luominen hyvin toimiville ja elpymistä edistäville sisämarkkinoille säilyttämällä ennallaan
sisämarkkinaohjelman ehdotetut määrärahat (3,7 miljardia euroa) sekä verotuksen alan yhteistyöohjelman
(239 miljoonaa euroa) ja tullialan yhteistyöohjelman (843 miljoonaa euroa) ehdotetut määrärahat;
• 3,4 miljardin euron lisäys Erasmus+ -ohjelman määrärahoihin, jolloin käytettävissä on yhteensä
24,6 miljardia euroa, jotka voidaan investoida nuoriin, sekä investoinnit kulttuurialaan ja luoviin toimialoihin
korottamalla Luova Eurooppa -ohjelman määrärahat 1,5 miljardiin euroon;
• 4 miljardin euron lisäys yhteisen maatalouspolitiikan ja 500 miljoonan euron lisäys Euroopan merija kalatalousrahaston määrärahoihin maatalous- ja elintarvikealan ja kalastusalan selviytymiskyvyn
parantamiseksi ja kriisinhallinnan tarvittavan tason saavuttamiseksi;

• yhteensä 22 miljardia euroa turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston ja yhdennetyn
rajaturvallisuuden rahaston määrärahoihin yhteistyön tehostamiseksi ulkorajojen valvonnan ja
muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan aloilla;
• yhteensä 2,2 miljardia euroa sisäisen turvallisuuden rahastoon ja yhteensä 8 miljardia euroa Euroopan
puolustusrahastoon Euroopan strategisen riippumattomuuden ja turvallisuuden tukemiseksi;
• yhteensä 12,9 miljardia euroa liittymistä valmistelevaa tukea varten, jotta voidaan tukea EU:n
kumppaneita Länsi-Balkanilla.
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