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Next Generation EU och den europeiska 
återhämtningsfonden – kriterier och 
villkor  
Den 27 maj 2020, presenterade EU-kommissionen en reviderad långtidsbudget för 2021-2027 samt en återhämtningsplan 
Next Generation EU, för att hantera de allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19 pandemin inom EU. 
Next Generation EU består av en återhämtningsfond på 750 miljarder euro baserat på både lån och bidrag. För att kunna få stöd 
från fonden måste EU:s medlemsstater utarbeta investerings och reformplaner. Dessa planer måste uppfylla vissa villkor samt 
inbegripa reformer och investeringar för att möta EU:s politiska prioriteringar såsom klimat- och den digitala omställningen. 

Next Generation EU – de 
viktigaste byggstenarna
Finansieringen ska ske genom upplåning på de finansiella marknaderna 
under 2021-2024. Fonden består av 750 miljarder euro ska delas ut 
till medlemsländerna i form av 500 miljarder euro i bidrag och 250 
miljarder euro i lån. 

—  250 miljarder euro i lån.

—  500 miljarder euro i bidrag (EU-obligationer från finansiella 
marknader som ska återbetalas genom EU:s budget).

560 miljarder euro går till den nya europeiska återhämtningsfonden 
som ska finansiera offentliga investeringar och reformer i 
medlemsländerna, för att minska den ekonomiska och sociala 
konsekvenseran av krisen samt möta långsiktiga utmaningar. Andra 
program och instrument såsom ReactEU och Fonden för en rättvis 
omställning ska även bidra till att finansiera nödvändiga reformer och 
den ekonomiska återhämtningen.

Den europeiska återhämtningsfonden på 560 miljarder euro till 
investeringar:

—  250 miljarder euro i lån

—  310 miljarder euro som bidrag

Andra instrument och program till ett värde av 190 miljarder euro:

—  67 miljarder euro Europeiska investeringsbanken/Europeiska 
investeringsfonden

—  50 miljarder euro ReactEu.

—  30 miljarder euro Fonden för en rättvis omställning

—  43 miljarder till övrigt 

€43 md Övrigt

€30 md Fonden för en rättvis omställning

Totalt

€750 md

€250 mdLån

€250 md
Den europeiska 

återhämtningsfonden

€310 md

€67 md

€50 md

Den europeiska 
återhämtningsfonden

Bidrag

€500 md

ReactEU

Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsfonden

Bidragen och lånen kommer att fördelas 
genom nya och redan existerande EU-program

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2020.2139_sv_04.pdf


Den europeiska återhämtningsfonden – 
kriterier och volym 
EU-kommiss ionen föreslår  att  stöd f rån den europeisk a 
återhämtningsfonden ska baseras på tre huvudsakliga ekonomiska 
kriterier : ett lands BNP; BNP per capita; och genomsnittlig 
arbetslöshetsnivå mellan 2015 till 2019. 

Bidrag

Fördelningen av bidrag till EU:s medlemsländer ska ske enligt en 
fördelningsnyckel baserad på specifika kriterier: befolkningsmängd, 
BNP per capita och antalet arbetslösa. 

Lån 

EU:s medlemsländer kan begära ett lån för omkostnader att 
genomföra reformer och offentliga investeringar. Lånen villkoras av 
högre kostnader kopplat till medlemsländernas återhämtningsplaner. 

Lånen kommer inte att överstiga 4,7 procent av medlemsländernas 
BNP En ökning kan dock accepteras med hänsyn till exceptionella 
omständigheter samt i mån av tillgängliga resurser. 

Tidsram 

Minst 60 % av bidragen bör ha allokerats före slutet av 2022, resten i 
slutet av 2024. Lån kan begäras fram till 2024. 

Den europeiska återhämtningsfonden – 
villkor för investeringar 
EU:s medlemsländer ska utarbeta nationella reformplaner i linje med en 
rad bedömningskriterier, såsom den europeiska planeringsterminen, 
nationella energi- och klimatstrategier, planen för en rättvis 
omfördelning, liksom investeringar för att främja digitaliseringen. 

Reformplanerna ska godkännas av EU-kommissionen som även 
fastställer milstolpar samt en tidsplan för reformarbetet. De 
nationella reformplanerna är en central del av återhämtningsfonden. 
Medlemsländerna ansvarar för att främja tillväxt och sociala 
sammanhållning i enlighet med Europeiska Unionens politiska 
prioriteringar, såsom klimat och den digitala omställningen.

Europapar lamentet  k räver  fu l l  insyn samt demok rat iskt 
ansvarsutkrävande hur medlen från fonden fördelas och används. 
Parlamentariskt deltagande och tillsyn av återhämtningsinstrumenten 
måste säkerställas. 
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Källor:

EU-kommissionens faktablad: Pelarna för Next Generation EU (EN):
> https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3pillars_factsheet_0.pdf

Få en överblick av EU-kommissionens 
prioriteringar i faktabladet om den Europeiska 
planeringsterminen

Medlemsländer formulerar sina återhämtningsplaner 
(RRPs), inbegripet investeringar och reformer som ska 

finansieras via återhämtningsfonden. 

EU-kommissionen bedömer planerna utifrån tre kriterier:

1. Den europeiska planeringsterminen.
2. Tillväxt-potential och ekonomisk elasticitet.

3. Stödja Klimat och den digitala omställningen.

EU-kommissionen beslutar om finansiering
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_901
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3pillars_factsheet_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-factsheet_en_0.pdf

