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• Frågor & svar

EU:s nya industristrategi
För att upprätthålla Europas industriella ledarskap bidrar den industriella
strategin från 2020 att bidra till att uppnå viktiga prioriteringar:

• upprätthålla den europeiska industrins globala konkurrenskraft och lika
villkor, hemma och globalt,
• särskild strategi för små och medelstora företag, hjälpa dem göra affärer
på inre marknaden och bortom
• ta itu med hinder för en väl fungerande inre marknad, Europas starkaste
tillgång för att få alla våra företag att växa

• göra Europa klimatneutralt år 2050, och
• forma Europas digitala framtid

EU:s nya industristrategi (forts.)
Covid-19-krisen har starkt påverkat EU:s ekonomi. Dess inverkan varierar
mellan ekosystem och företags storlek. Krisen avslöjade det ömsesidiga
beroendet mellan globala värdekedjor och visade den avgörande rollen för en
globalt integrerad och välfungerande inre marknad.
• 6,3% nedgång i EU:s ekonomi 2020
• 60% av små & medelstora företag rapporterade minskning i omsättning 2020
• 24% nedgång i handeln inom EU under Q2 & Q3 2020
• 1,7 % SME-sysselsättning minskade 2020 (- 1,4 miljoner jobb)

• 45 % av företagen förväntas minska investeringarna 2021

EU:s nya industristrategi (forts.)
Nyckelfrågorna som lyfts fram av krisen:
• Gränser som begränsar den fria rörligheten för människor, varor och tjänster
• Avbrutna globala leveranskedjor som påverkar tillgången på viktiga produkter

• Störning av efterfrågan
För att ta itu med dessa frågor föreslår industristrategin nya åtgärder för att ta
hänsyn till lärdomarna från krisen och upprätthålla investeringar:
• Förstärkning av den inre marknadens motståndskraft
• Stödja Europas öppna strategiska autonomi genom att hantera beroenden
• Stödja affärsmöjligheter för gröna & digitala omställningen

EU:s nya industristrategi (forts.)
Industriallianser:
• European Raw Materials Alliance
• European Clean Hydrogen Alliance

• European Battery Alliance
• Industrial Alliance on Processors and Semiconductor Technologies

Industrial Cluster Policy
• Nätverk & samarbete i företagssektorn
Energiintensiva industrier
• Minska utsläpp, förbättra konkurrenskraft

EU:s budget står i centrum
• EU enades 2020 om ett paket på €2 biljoner, understött av EU-budgeten, för att ge stöd åt
medborgare, företag och regioner, särskil dem som drabbats hårdast av pandemin.
• Medlen kommer att användas för att bygga ett grönare, mer digitalt och mer
motståndskraftigt Euroopa, bättre rustat nuvarande och framtida utmaningar .
NextGenerationEU

€806.9
mdr
Multiannual
Financial
Framework
(MFF)

€1.211
biljoner

EU:s 7årsbudget

COVID-19 recovery
package

Recovery and Resilience Facility
€723.8 billion
€338.0 in grants
€385.8 in loans

NextGenerationEU contribution
to other programmes
€83.1 billion

Note: All amounts are in current prices.

Unikt kraftfull respons på en exceptionell kris

Största paketet någonsin finansierat av EU-budgeten, €1.8 biljoner (i 2018 års priser)
30% of the medlen ska användas till bekämpa klimatförändringen;
Mer än 50% stödjer stödjer ‘moderna’ politikområden;
Konditionalitetsmekanism, ytterligare ett lager för as ytterligare ett lager för att
skydda EU-budgeten, så att varje euro går dit den ska;
 För att finansiera NextGenerationEU, lånar EU på kapitalmarknaden. Budgeten säkerhet.





EU:s budget 2021-2027 & NextGenerationEU

En modernare EU-budget
För första gången utgör de nya och förstärkta prioritetsområdena den största andelen av EU-budgeten

En flexiblare EU-budget
SOLIDARITY AND
EMERGENCY AID
RESERVE

•
•

Möjliggör snabbt EU-stöd där behov uppstår (t.ex. vid en akut situation efter
katastrofer)
Upp till €1.2 miljarder

FLEXIBILITETS
-INSTRUMENT

•

För klart definierade utgifter som inte kan finansieras från andra källor

•

Budget på €0.915 mdr per år

•

Ger stöd för återintegrering på arbetsmarknaden för personer som förlorar sina
jobb till följd av oväntade omstruktureringshändelser som en finansiell eller
ekonomisk kris
Upp till € 0.186 miljarder per år.

EUROPEAN
GLOBALISATION
ADJUSTMENT FUND

•

BREXIT ADJUSTMENT
RESERVE

•
•

Syftar till att motverka negativa konsekvenser i medlemsstater och sektorer som
drabbas värst.
Upp till €5 miljarder

SINGLE MARGIN
INSTRUMENT

•

Tillåter en effektiv hantering av marginalerna under den fleråriga budgetramen.

Fonden för en Rättvis Omställning 2021–2027
– en del av den Gröna given
 Den gröna given - ny tillväxtstrategi - 2050 inga nettoutsläpp
 En del av gröna given är Fonden För Rättvis Omställning.
 Kommissionen har emottagit förslag på fyra planer för fonden för en rättvis omställning:
- Stålindustrin i Norrbotten
- Metallindustrin i Västerbotten
- Cementindustrin på Gotland
- Raffinaderier Västsverige

 156 miljoner EUR i Sverige

Europeiska Regionalfonden (ERUF) 2021-2027
Europa
• Långsiktiga satsningar, budget på 7 år
• Stärker sammanhållningen i EU
• 142 europeiska regioner får stöd

Sverige
• 8 regionala program samt ett
nationellt program

• Regionerna håller i pennan och
skriver de operativa programmen
• Tillväxtverket ansvarar för
genomförandet i Sverige

ERUF i Sverige - nyheter
• 863 miljoner EUR
• Lägre medfinansieringsgrad (40%)
• Ökad ambition gällande grön omställning. 30% av ERUF-medlen inom
PO2 (miljö)
• Stödet till städerna stärks. Minst 8% av ERUF-medlen (på nationell nivå)
öronmärks

• Hållbar stadsutveckling ligger inom det nationella ERUF-programmet
• Kompetensförsörjning, smart specialisering inom PO1

Östra Mellansverige
• Det framtida programmet har bara två Politiska Mål:
• Ett smartare Europa (bygger på regionens smarta specialiseringsstrategi)
Forskning och innovation

Digitalisering
Stöd till småföretag
Kompetensförsörjning
• Ett grönare, koldioxidsnålt Europa
energiomställning, cirkulär ekonomi, klimatanpassning och riskhantering

Vad händer nu?
• Regionen har skrivit programmet i samråd med relevanta parter enligt
partnerskapsprincipen
• Regionen har skickat in programmet till Näringsdepartementet

• Kommissionen förväntas erhålla programmet i december
• Förhandlingar mellan Näringsdepartementet och EU-kommissionen börjar

NextGenerationEU
En överblick
Recovery and Resilience Facility

NextGenerationEU
contribution to other programmes

€723.8 billion
€338.0 in grants

POWER UP
Clean technologies and renewables

REACT-EU
€50.6

RENOVATE
Energy efficiency of buildings

JUST TRANSITION FUND
€10.9

RECHARGE AND REFUEL
Sustainable transport and charging stations
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€83.1 billion

€385.8 in loans

NextGenerationEU
€806.9 billion

RURAL DEVELOPMENT
€8.1

CONNECT
Roll-out of rapid broadband services

INVESTEU
€6.1

MODERNISE
Digitalisation of public administration

HORIZON EUROPE
€5.4

SCALE UP
Data cloud and sustainable processors

RESCEU
€2.0

RESKILL AND UPSKILL
Education and training to support digital skills

Återhämtningsfonden (RRF): centrala element

NGEU Gröna obligationer

EU störst global på gröna obligationer
EU:s mål är 30% av NextGenerationEU:s finansiering ska vara gröna obligationer
Emitteringen av gröna obligationer inleddes i oktober 2021.

Vad kan förväntas och varför är det viktigt för EU?

•
•
•
•
•
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En ny highly rated, likvid grönt värdepapper
Tillgång till ett bredare fält av investerare för EU-kommissionen
Underlättar för investerare att ytterligare diversifiera sina portföljer av gröna investeringar
Bekräftar EU-kommissionens åtagande i fråga om hållbara finanser
Lyft för marknaden för gröna obligationer, accelererar god cirkel av hållbara investeringar

För mer information:

Long-term EU budget and NextGenerationEU:

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
The EU’s 2021-2027 long-term budget & NextGenerationEU: facts & figures:
https://europa.eu/!XV34jg
Follow us on social media:
@EU_Budget

