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Atsigavimo variklis – ES 
daugiametis biudžetas

• Investicijos, reformos ir 
sanglauda

• Naujos sritys: žalia ir 
skaitmeninė Europa

• Strateginė autonomija

• ES atsparumas 



SURE / ESM paramos kovai su
pandemijos krize priemonė / EIB garantijų 

fondas darbuotojams ir įmonėms remti
540 mlrd. eurų

Next Generation EU 750 mlrd. eurų

Daugiametė finansinė 
perspektyva 1 100 mlrd. eurų



§ Investicijų ir reformų rėmimas
§ Teisingos pertvarkos rėmimas

Šaltinis: Europos Komisija

Valstybių narių rėmimas, 
siekiant atgaivinti jų

ekonomiką 
655 mlrd. eurų

§Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė 560 mlrd. eurų

§Sanglaudai ir Europos teritorijoms 
skirta ekonomikos gaivinimo pagalba 
(REACT-EU) 50 mlrd. eurų

§Sustiprintos kaimo plėtros programos 
15 mlrd. eurų

§Sustiprintas Teisingos pertvarkos 
mechanizmas 30 mlrd. eurų

Pagal Europos semestro sistemą

Postūmis ekonomikai ir 
privačiojo sektoriaus investicijų 

skatinimo pagalba 
56,3 mlrd. eurų

§ Mokumo palaikymo priemonė 
26 mlrd. eurų

§ Strateginių investicijų priemonė 
15 mlrd. eurų

§ Sustiprinta programa „InvestEU“ 
15,3 mlrd. eurų

Per krizę įgytos
patirties panaudojimas

38,7 mlrd. eurų

§ Nauja sveikatos programa 
7,7 mlrd. eurų

§ Sustiprintas rezervas „rescEU“ 
2 mlrd. eurų

§ Sustiprintos mokslinių tyrimų, 
inovacijų (13,5 mlrd. eurų) ir išorės 
veiksmų programos  (15,5 mlrd. eurų)

§ Pagrindinių sektorių ir technologijų 
rėmimas

§ Investicijos į pagrindines vertės 
grandines 

§ Gyvybingų bendrovių mokumo 
palaikymas

§ Su būsimomis krizėmis susijusių 
pagrindinių programų rėmimas

§ Parama pasauliniams partneriams

Next Generation EU: investicijos į žalią, skaitmeninę ir atsparią Europą



Nauji nuosavi 
ištekliai 

Išlaidų 
mažinimas

Valstybių narių 
įnašų didinimas

KOKS KELIAS 
SKOLOS GRĄŽINIMUI?



1. Bendroji rinka, 
inovacijos ir 
skaitmeninė 
ekonomika,         

EUR 210,5 mlrd.

2. Sanglauda ir 
vertybės,             

EUR 984,5 mlrd.

3. Gamtos 
ištekliai ir 
aplinka,           

EUR 402 mlrd.

4. Migracija ir 
sienų valdymas, 
EUR 31,1 mlrd.

5. Atsparumas, 
saugumas ir gynyba,           

EUR 29,1 mlrd.

6. Kaimyninės šalys 
ir pasaulis, EUR 

118,2 mlrd.

7. Europos viešasis 
administravimas,                

EUR 74,6 mlrd.
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Ačiū!
Arnoldas Pranckevičius
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 

vadovas

/arnoldas.pranckevicius
Arnoldas.Pranckevicius@ec.europa.eu

Iliustracijos iš Europos Komisijos arba Pixabay


