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Återhämtning efter Corona



Beslut vid Europeiska Rådet i juli

• EU-budget 2021-2027 – 1074 miljarder euro; Särskild
stödinsats 750 miljarder euro (390 mrd bidrag och 360 mrd
lån) 

• Medel fördelas enligt nationella planer som måste
respektera ekonomiska rekommendationer, 
klimatneutralitet, respekt för rättsstaten, etc. och
godkännas av övriga medlemsländer

• 30% MFF och 37% RRF till klimatåtgärder men alla medel
måste vara förenliga med klimatneutralitet 2050 och
Parisavtalet

• 37% av upplåningen i gröna obligationer

• Godkännande EP och nationella parlament under hösten





Den Gröna Given



EU går åt rätt håll – men inte tillräckligt snabbt

GDP +58%

GHG emissions
–22%

Source:  Report: "EU and the Paris Climate Agreement: Taking stock of progress at Katowice COP”, 26.10.2018, COM(2018) 716 final, European Commission
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Gröna Given

• Klimatneutralt 2050
• Höjd ambition – 2030 målet - minst minus 55%
• Klimatlag
• Gränsmekanism för koldioxid
• Biologisk mångfald
• Cirkulär ekonomi
• Industristrategi
• Jord till Bord



Digitalisering



Digital decade

• Minst 20% av återhämtningspaketet till digitalisering 
• Artificiell intelligens
• Säkra och öppna dataflöden
• Europeiskt e-ID
• 5G – bygga ut
• GDPR 
• Kontroversiellt - Digital skatt och digital autonomi…





”Minimilöner fungerar – och det är 
dags att det lönar sig att jobba.”

• Ett lagförslag som ska stödja medlemsländerna 
med inrättade av ett ramverk för minimilöner

• Respektera nationella traditioner, inkl
kollektivavtal



Migrationspakten

• Effektivare och snabbare hantering

• Ansvar och solidaritet

• Samverkan med länder utanför EU

• Gemensamma system

- återvändande

- gränskontroller

- laglig migration, ”talent partnerships”

- Action Plan för integration (2021-2024)



Och dessutom…

• EU:s roll i världen– Belarus, Turkiet, Ryssland, 
Kina, val i USA, frihandel

• Brexit

• Värderingar – rättsstatsprincipen, 

anti-rasism, HBTQI+..


