
2014-2020
2021-2027

MFK 1 083,3 €
MFK 1 074,3 €

11 € Aanvullingen door de verhoging van de MFK-plafonds

Totaal 1 835,3 €

Ve
ilig
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id en defensie – MFK  13,2 €

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

Europees Sociaal Fonds +

Erasmus+

Cohesiefonds

Meerjarig �nancieel kader (MFK) 2021-2027 en het herstelinstrument 'NextGenerationEU' (NGEU)

2021-2027 MFK

2021-2027 MFK + NGEU

NGEU

Financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen

Instrument voor 
nabuurschapsbeleid, 

ontwikkeling en internationale 
samenwerking

4 €

11 €

15 €

EPRS | Onderzoeksdienst van het Europees Parlement

Meerjarig �nancieel kader (MFK) 2021-2027 en herstelinstrument van de volgende 
generatie EU (NGEU)

De bijdrage van de EU aan de �nanciering van de buitengewone behoeften in de nasleep van de 
COVID-19-pandemie

* De stijging is het gevolg van de onderhandelingsinspanningen van het Europees Parlement om 10 geselecteerde vlaggenschipprogramma’s van 
de EU te versterken. Van de totale extra 15 miljard EUR zal 11 miljard EUR de maxima van het meerjarig �nancieel kader verhogen en zal 4 miljard 
EUR worden ge�nancierd uit herschikkingen en marges binnen het meerjarig �nancieel kader.

Aanvullingen voor speci�eke programma’s

Administratieve uitgaven 
van de instellingen

Europese scholen en 
pensioenen

Europees 
Landbouwgarantiefonds 

(ELGF)
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rop

ees openbaar bestuur – MFK 73,1 €
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Na
buurschap en de wereld – MFK 98,4 €

Cohesie, veerkracht en waarden – MFK 377,8 € + NGEU 721,9 €
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e hulpbronnen en milieu – MFK 356,4 € + NGEU 17,5 €
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 grensbeheer – MFK 22,7 €
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te markt, innovatie en digitaal beleid – MFK 132,8 € + NGEU 10,6 €
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 Generation EU 750 €
+
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Financieringskost
en NGEU

Faciliteit voor herstel en veerkracht

React EU

Horizon Europa

Programma Digitaal 
Europa

Het Europees 
ruimtevaartprog

ramma

EU4Health

LIFE-programma voor 
milieu en klimaatactie

Asiel- en 
migratiefonds

Fonds voor 
geïntegreerd 
grensbeheer

Europees Defensiefonds

Fonds voor 
interne veiligheid

Humanitaire hulp

De lijst van begrotingsprogramma’s in de gra�ek is niet limitatief.

Fonds voor een 
rechtvaardige transitie

InvestEU

NGEU 750 €

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo)
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https://bit.ly/3nxB6Xt


