
2014-2020
2021-2027

FFR 1 083,3 €
FFR 1 074,3 €

11 € Supplerende bevillinger gennem forhøjelse af FFR-lofterne

I alt 1 835,3 €

Sik
ke

rhe
d og forsvar – FFR  13,2 €

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Den Europæiske Socialfond 
+

Erasmus+

Samhørighedsfonden

Den �erårige �nansielle ramme for 2014-2020, 2021-2027, NGEU og supplerende bevillinger* 
(forpligtelser, mia. EUR, 2018-priser)

2021-2027 FFR

2021-2027 FFR + NGEU

NGEU

Connecting 
Europe-faciliteten

Instrumentet for naboskab, 
udvikling og internationalt 

samarbejde

4 €

11 €

15 €

EPRS | Europa-Parlamentets Forskningstjeneste

Den �erårige �nansielle ramme (FFR) og NextGenerationEU (NGEU) for 2021-2027

EU's bidrag til �nansiering af de ekstraordinære behov i kølvandet på covid-19 pandemien

* Stigningen skyldes Europa-Parlamentets forhandlingsbestræbelser på at styrke 10 udvalgte EU-�agskibsprogrammer. Ud af de samlede ekstra 15 
mia. EUR vil 11 mia. EUR øge lofterne i den �erårige �nansielle ramme, og 4 mia. EUR vil blive �nansieret af omfordelinger og margener inden for den 
�erårige �nansielle ramme.

Supplementer for særprogrammer

Institutionernes 
administrationsudgifter

Europaskoler og 
pensioner

Den Europæiske 
Garantifond for 

Landbruget (EGFL)

Eu
rop

æisk o�entlig administration – FFR 73,1 €
forhøjelse af FFR-lofterne

Na
boskabslande og verden – FFR 98,4 €

Samhørighed, modstandsdygtighed og værdier – FFR 377,8 € + NGEU 721,9 €

Natu
rressourcer og miljø – FFR 356,4 € + NGEU 17,5 €

Mi
gra

tio
n o

g grænseforvaltning – FFR 22,7 €

De
t in

dre
 marked, innovation og det digitale område – FFR 132,8 € + NGEU 10,6 €
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GenerationEU 750 €
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Finansieringsomk
ostninger NGEU

Genopretnings- og resiliensfaciliteten

React EU

Horisont Europa

Programmet for det 
digitale Europa

Europæisk 
rumprogram

EU4Health

LIFE-programmet for 
miljø- og 

klimaindsatsen

Asyl- og 
Migrationsfonde

n

Fonden for 
Integreret 

Grænseforvaltnin
g

Europæisk forsvarsfond

Fonden for intern 
sikkerhed

Humanitær bistand

Listen over budgetprogrammer, der er nævnt i gra�kken, er ikke udtømmende.

Fonden for retfærdig 
omstilling

InvestEU

NGEU 750 €

Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne 

(ELFUL)

Førtiltrædelsesstøtte

DA

https://bit.ly/3nxB6Xt


