
2014-2020
2021-2027

DFS 1 083,3 €
DFS 1 074,3 €

11 € Papildinājumi, palielinot DFS maksimālos apjomus

Kopā 1 835,3 €

Dro
šīb

a u
n aizsardzība – DFS  13,2 €

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Eiropas Sociālais fonds +

Erasmus+

Kohēzijas fonds

Daudzgadu �nanšu shēma 2021.–2027. gadam, "NGEU" un papildu piešķīrumi*
 (saistības, miljardos EUR, 2018. gada cenās)

2021-2027 DFS

2021-2027 DFP + NGEU

NGEU

Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments

Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās 

sadarbības instruments

4 €

11 €

15 €

EPRS | Eiropas Parlamenta Izpētes dienests

2021.–2027. gada daudzgadu  nanšu shema (DFS) un Next Generation EU (NGEU) 
atvese ošanas instruments

ES ieguldījums ārkārtas vajadzību �nansēšanā pēc Kovid-19 pandēmijas

* Palielinājums ir Eiropas Parlamenta sarunu rezultāts, lai stiprinātu 10 atlasītās ES pamatprogrammas. No kopējiem papildu 15 miljardiem EUR 11 
miljardi EUR palielinās daudzgadu �nanšu shēmā noteiktos maksimālos apjomus, un 4 miljardi EUR tiks �nansēti no pārdales un rezervēm 
daudzgadu �nanšu shēmas ietvaros.

Papildinājumi noteiktām programmām

Iestāžu administratīvie 
izdevumi

Eiropas skolas un 
pensijas

Eiropas 
Lauksaimniecības 

garantiju fonds (ELGF)

Eir
op

as publiskā pārvalde – DFS 73,1 €

DFS maksimālo apjom
u palielinājums

Ka
imiņattiecības un pasaule – DFS 98,4 €

Kohēzija, izturētspēja un vērtības – DFS 377,8 € + "NGEU" 721,9 €

Dabas re
sursi un vide – DFS 356,4 € + "NGEU" 17,5 €

Mi
grā

cija
 un robežu pārvaldība – DFS 22,7 €

Vie
no

tai
s ti

rgus, inovācija un digitālā ekonomika – DFS 132,8 € + "NGEU" 10,6 €

Dau
dz

ga
du

 �n
an

šu
 sh

ēm
a 1

07
4,3

 € 
un

 "N
ext

 Generation EU" 750 €

+

ieņēmum
u p

ārd

ale

Finansēšanas 
izmaksas "NGEU"

Atveseļošanas un noturības mehānisms

"React EU"

"Apvārsnis Eiropa"

Digitālās Eiropas 
programma

Eiropas kosmosa 
programma

Programma 
"ES – 

veselībai"

LIFE vides un klimata 
pasākumu 

programma

Patvēruma un 
migrācijas fonds

Integrētas robežu 
pārvaldības fonds

Eiropas 
Aizsardzības fonds

Iekšējās drošības 
fonds

Humānā palīdzība

Gra�kā minētais budžeta programmu saraksts nav izsmeļošs.

Taisnīgs pārejas fonds

"InvestEU"

NGEU 750 €

Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai (ELFLA)

Pirmspievienošanās 
palīdzība

LV

https://bit.ly/3nxB6Xt


