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Elk programma dat wordt ingezet en elke euro die wordt opgehaald via Next Generation EU, zal worden
gebruikt om de meest cruciale herstelbehoeften van de EU-lidstaten en hun partners te lenigen.

BEGUNSTIGDEN

De fondsen zullen worden ingezet waar ze het grootste verschil kunnen maken, teneinde de essentiële
werkzaamheden die aan de gang zijn in de lidstaten, aan te vullen en het effect ervan te vergroten.
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De investeringen zullen worden gekanaliseerd via een verscheidenheid aan instrumenten, die worden
ondergebracht in drie pijlers.
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Steun verlenen aan de lidstaten om te
herstellen en sterker uit de crisis te komen

EUROPESE FACILITEIT VOOR HERSTEL EN VEERKRACHT
• Geïntegreerd in het Europees Semester.
Te gebruiken voor:
Investeringen en hervormingen, onder meer voor de groene en digitale transities.
Mechanisme:
Subsidies en leningen, door toepassing van de nationale plannen voor herstel en veerkracht
van de lidstaten, die zijn vastgesteld in overeenstemming met de doelstellingen van het Europees
Semester, onder meer ook met betrekking tot de groene en digitale transities en de veerkracht
van de nationale economieën.
Begroting:
560 miljard euro, waarvan 310 miljard euro voor subsidies en 250 miljard euro voor leningen.
Verdeelsleutel:
Beschikbaar voor alle lidstaten, met bijzondere aandacht voor de zwaarst getroffen landen.

HERSTELBIJSTAND VOOR COHESIE EN DE REGIO’s VAN EUROPA (REACT-EU)
• Aanvullende financiering in 2020-2022 voor de huidige cohesieprogramma’s, alsook voor het Fonds
voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.
Te gebruiken voor:
Werkgelegenheidssubsidies, regelingen voor arbeidstijdverkorting en maatregelen op het gebied
van jongerenwerkgelegenheid; liquiditeit en solvabiliteit voor kmo’s.
Mechanisme:
Flexibele subsidies in het kader van het cohesiebeleid voor gemeenten, ziekenhuizen en
bedrijven, via de beheersautoriteiten van de lidstaten. Geen nationale medefinanciering vereist.
Begroting:
55 miljard euro aanvullende financiering in het kader van het cohesiebeleid tussen 2020 en 2022.
Verdeelsleutel:
Prioriteit voor de zwaarst getroffen landen en regio’s, rekening houdend met de ernst van de
economische en sociale gevolgen van de crisis, met inbegrip van de jeugdwerkloosheid en de
relatieve welvaart van de lidstaten.

STEUN VERLENEN VOOR EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE
De Commissie stelt ook voor de transitie naar klimaatneutraliteit te ondersteunen met middelen van Next
Generation EU. Daartoe versterkt de Commissie de financiering voor het Fonds voor een rechtvaardige
transitie tot maximaal 40 miljard euro. Dit moet de sociaal-economische gevolgen van de transitie in de
zwaarst getroffen regio’s helpen verlichten.
De Commissie stelt ook voor de begroting van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
te versterken met 15 miljard euro, om plattelandsgebieden te helpen bij het doorvoeren van de structurele
veranderingen die nodig zijn in overeenstemming met de Europese Green Deal. Dit zal ook bijdragen tot de
verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen van de nieuwe biodiversiteitsstrategie en de “van boer tot
bord”-strategie.
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Een impuls geven aan de economie en de private
investeringen opnieuw op gang brengen

INSTRUMENT VOOR SOLVABILITEITSSTEUN
• Nieuw instrument ter ondersteuning van het eigen vermogen van levensvatbare ondernemingen die
te lijden hebben onder de coronacrisis
Te gebruiken voor:
Kapitaalsteun aan levensvatbare ondernemingen uit alle economische sectoren om
solvabiliteitsproblemen op te lossen die veroorzaakt zijn door de corona-pandemie, en om hen
door hun groene en digitale transformatie te helpen.
Mechanisme:
Verstrekking van een EU-begrotingsgarantie aan de Europese Investeringsbank Groep om
particulier kapitaal op te halen (via financiële intermediairs, bijvoorbeeld onafhankelijk beheerde
fondsen of Special Purpose Vehicles).
Begroting:
31 miljard euro
Verdeelsleutel:
Vraaggestuurd en beschikbaar voor alle lidstaten, prioriteit voor de lidstaten die het zwaarst
getroffen zijn door de coronacrisis en die minder goed in staat zijn om in te grijpen via nationale
overheidssteun, en voor de zwaarst getroffen sectoren.

Versterkt InvestEU (MET INBEGRIP VAN EEN FACILITEIT VOOR STRATEGISCHE
INVESTERINGEN)
Te gebruiken voor:
Investeringen in duurzame infrastructuur, onderzoek & innovatie, digitalisering, kmo’s en midcaps,
sociale investeringen en investeringen in vaardigheden in de hele EU. Bovendien heeft de nieuwe
faciliteit voor strategische investeringen ook tot doel sterke en veerkrachtige onafhankelijke
waardeketens te ontwikkelen, onder andere voor kritieke infrastructuur, groene en digitale
technologieën en gezondheidszorg, alsook de autonomie van de eengemaakte markt van de Unie
te versterken.
Mechanisme:
Verstrekking van een EU-begrotingsgarantie voor de financiering van investeringsprojecten
via de EIB-groep en nationale stimuleringsbanken.
Begroting:
15,3 miljard euro voor InvestEU. Voorts moet ook 15 miljard euro van Next Generation EU
worden voorzien voor een nieuwe faciliteit voor strategische investeringen.
Verdeelsleutel:
Vraaggestuurd en beschikbaar voor alle lidstaten.
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Lessen trekken uit de crisis en het hoofd
bieden aan de strategische uitdagingen van
Europa

GEZONDHEIDSPROGRAMMA

• Nieuw programma om Europa te wapenen tegentoekomstige bedreigingen voor de volksgezondheid,
met inachtneming van de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten op dit gebied.
Te gebruiken voor:
Investeringen in de gezondheidszorgsystemen van de EU, met bijzondere aandacht voor:
- gezondheidsbeveiliging en het vermogen om op crises te reageren;
- preventie en surveillance van ziekten op lange termijn, toegang tot de gezondheidszorg, diagnose
en behandeling, grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied.
Mechanisme:
Rechtstreekse subsidies aan begunstigden door de Europese
Commissie, centraal beheerde aanbestedingen door de
Europese Commissie.
Begroting:
9,4 miljard euro.
Verdeelsleutel:
Centraal beheerd programma ten gunste van alle
lidstaten.
© Rawpixel.com - Adobestock - 2020
© Erica Smit - Adobestock - 2020

rescEU/ UNIEMECHANISME VOOR CIVIELE BESCHERMING
• Versterking van de capaciteit van de Unie ter ondersteuning van de civiele bescherming, om te kunnen
reageren op grootschalige noodsituaties.
Te gebruiken voor:
Infrastructuur voor de reactie op noodsituaties op gezondheidsgebied: opslagcapaciteit, systemen
om geneesmiddelen, dokters en patiënten in de EU te vervoeren of van buiten de EU binnen te
brengen.
Mechanisme:
Subsidies en aanbestedingen onder beheer van de Europese Commissie.
Begroting:
In totaal 3,1 miljard euro.
Verdeelsleutel:
Centraal beheerd programma ten gunste van alle lidstaten.

De Commissie stelt ook voor andere programma’s te versterken, zodat ze volledig hun rol kunnen spelen
bij het weerbaarder maken van de Unie en het aanpakken van de uitdagingen die de pandemie met zich
meebrengt:
• In totaal 94,4 miljard euro voor Horizon Europa, teneinde de Europese steun voor
onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid en klimaat te vergroten;
• In totaal 87 miljard euro voor het instrument voor nabuurschapsbeleid,
ontwikkeling en internationale samenwerking, via een nieuwe garantie
voor extern optreden, en het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling,
teneinde partners — met name in de Westelijke Balkan, het nabuurschap en de
rest van Afrika — te steunen in hun inspanningen om de pandemie te bestrijden
en te herstellen van de gevolgen ervan;
• Een verhoging met 5 miljard euro voor het instrument voor humanitaire hulp,
naar aanleiding van de toenemende humanitaire behoeften in de meest kwetsbare
delen van de wereld;
• In totaal 8,2 miljard euro voor het programma Digitaal Europa, om de cyberdefensie
van de Unie te versterken en de digitale transitie te ondersteunen;
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• Investeren in moderne, hoogwaardige vervoersinfrastructuur om grensoverschrijdende verbindingen, zoals
Rail Baltica, te faciliteren, via 1,5 miljard euro extra voor de Connecting Europe Facility;
• De voorwaarden scheppen voor een goed functionerende interne markt die een drijvende kracht vormt
achter het herstel, door de voorgestelde begrotingen voor het programma voor de eengemaakte markt
en voor de programma’s ter ondersteuning van samenwerking op het gebied van belastingen en douane
te behouden op een niveau van respectievelijk 3,7 miljard euro, 239 miljoen euro en 843 miljoen euro;
• Een verhoging met 3,4 miljard euro voor Erasmus Plus, zodat in totaal 24,6 miljard euro kan worden
geïnvesteerd in jongeren, en een verhoging tot 1,5 miljard euro voor Creatief Europa, voor investeringen
in de culturele en creatieve sector;

• Een verhoging met 4 miljard euro voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en met 500 miljoen
euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, om de veerkracht van de agrovoedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheer;
• In totaal 22 miljard euro voor het Fonds voor asiel en migratie en het Fonds voor geïntegreerd
grensbeheer, teneinde de samenwerking op het gebied van het beheer van de buitengrenzen en het
migratie- en asielbeleid op te drijven;
• In totaal 2,2 miljard euro voor het Fonds voor interne veiligheid en in totaal 8 miljard euro voor het
Europees Defensiefonds, teneinde de Europese strategische autonomie en veiligheid te ondersteunen;
• In totaal 12,9 miljard euro voor pretoetredingssteun, teneinde onze partners in de Westelijke Balkan
te steunen.
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