
2014-2020
2021-2027

MFF 1 083,3 €
MFF 1 074,3 €

11 € Tillägg genom en höjning av taken i den �eråriga budgetramen

Totalt 1 835,3  €

Sä
ke

rhe
t och försvar – MFF  13,2 €

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska socialfonden +

Erasmus+

Sammanhållningsfonden

EUs långtidsbudget (MFF) 2021-2027, NGEU och tillägg* (åtaganden, i miljarder euro, 2018 års priser)

2021-2027 MFF

2021-2027 MFF + NGEU

NGEU

Fonden för ett 
sammanlänkat Europa

Instrumentet för 
grannskapspolitik, 

utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete

4 €

11 €

15 €

EPRS | Europaparlamentets utredningstjänst

EUs långtidsbudget (MFF) 2021-2027 och återhämtningsfonden Next Generation 
(NGEU)

EU:s bidrag till �nansiering av de speciella behoven efter covid-19-pandemin

* Ökningen är resultatet av Europaparlamentets förhandlingsinsatser för att förstärka tio utvalda �aggskeppsprogram. Av totalt 15 miljarder euro 
extra, kommer 11 miljarder euro från en höjning av taken i budgetramarna. 4 miljarder euro �nansieras genom omfördelningar och 
budgetmarginaler.

Ökningar för särskilda program

Administrativa utgifter för 
institutionerna

Europaskolor och 
pensioner

Europeiska 
garantifonden för 
jordbruket (EGFJ)

Eu
rop

eisk o�entlig förvaltning – MFF 73,1 €
ökning av taken i den �eråriga budgetramen

Gra
nnskapet och världen – MFF 98,4 €

Sammanhållningsfonden, motståndskraft och värderingar – MFF 377,8 € + NGEU 721,9 € Natu
rresurser och miljö – MFF 356,4 € + NGEU 17,5 €

Mi
gra

tio
n o

ch gränsförvaltning – MFF 22,7 €

Inr
e m

ark
naden, innovation och digitalisering – MFF 132,8 € + NGEU 10,6 €
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ionens återhämtningsinstrument 750 €
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Finansieringskost
nader

Faciliteten för återhämtning och resiliens

React EU

Horisont Europa

Digitala Europa

EU:s 
rymdprogram

EU4Health

Programmet för miljö 
och klimatpolitik 

(Life)

Asyl- och 
migrationsfonde

n

Fonden för 
integrerad 

gränsförvaltning

Europeiska försvarsfonden

Fonden för inre 
säkerhet

Humanitärt bistånd

Förteckningen över budgetprogram i diagrammet är inte uttömmande.

Fonden för en rättvis 
omställning

InvestEU

NGEU 750 €

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ej�u)

Stöd inför anslutningen

SV

https://bit.ly/3nxB6Xt


