
 

Covid-19: 10 saker EU gör för den ekonomiska
återhämtningen
 
Ta reda på vad EU gör för att hjälpa Europa att komma tillbaka på fötterna efter den
förödande ekonomiska påverkan som orsakats av covid-19-pandemin.
 

Läs vår  tidslinje med EU-åtgärder mot coronaviruset för att få en översikt över allt EU gör för att
hjälpa Europa att hantera krisen.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200424STO77802/coronaviruset-tidslinje-over-eu-s-insatser


1. Ge massiv ekonomisk stimulans
 
För att hjälpa Europa att återhämta sig från de förödande ekonomiska följderna på grund av
coronapandemin har kommissionen föreslagit en stimulansplan på 750 miljarder euro, i
kombination med ett reviderat förslag till EU:s nästa långtidsbudget (2021-2027). I planen Next
generation EU föreslog kommissionen att man lånar pengar på finansmarknaderna och
använder sitt höga kreditbetyg för att säkerställa låga lånekostnader. Europaparlamentet har
gett återhämtningsplanen sitt stöd men kräver att den gröna given är i återhämtningspaketets
kärna och vill undvika att belasta kommande generationer.
 
 
EU-ledarna nådde en överenskommelse om budgeten och återhämtningsplanen i mitten av juli.
Även om parlamentsledamöterna välkomnade avtalet om återhämtningspaketet beklagade de
minskningen av bidrag. Parlamentet sa att avtalet om långtidsbudgeten satte EU:s prioriteringar
– som den gröna given och den digitala agendan – i fara och att de är beredda att inte ge sitt
stöd om inte avtalet förbättras
 
 
 
2. Stödja EU:s hälsosystem och infrastrukturer
 
Det är viktigt att stärka EU:s svarskapacitet på hälsokriser, och för att hjälpa Europa att hantera
det nuvarande och framtida utbrott lanserade EU det nya programmet EU för hälsa som
kommer att stärka medlemsländernas hälsovårdssystem, samt främja innovation och
investeringar i sektorn. EU för hälsa är en del av EU:s återhämtningsplan. Europaparlamentet
har insisterat på att inrätta ett nytt fristående europeiskt hälsoprogram.
 
 
 
3. Skydda små och medelstora företag
 
Små och medelstora företag representerar 99 procent av alla företag i EU, vilket gör deras
överlevnad avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning. EU låste upp en miljard euro från
Europeiska fonden för strategiska investeringar för att stimulera banker och långivare att ge
likviditet till över 100 000 europeiska små och medelstora företag.
 
4. Dämpa arbetslösheten
 
Jobben har drabbats hårt av pandemin och antalet arbetslösa har ökat dramatiskt. För att skapa
jobb och hjälpa arbetstagare, inklusive unga, i kölvattnet av covid-19-krisen kommer EU:s
stödåtgärder för att minska arbetslöshetsriskerna (SURE) att ge ekonomiskt stöd på upp till 100
miljarder euro till medlemsstaterna i form av lån (beviljade på gynnsamma villkor), för att hjälpa
till att täcka kostnaderna för nationella korttidsarbeten.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-eu-s-plan-for-ekonomisk-aterhamtning
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_940
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200618STO81513/den-grona-given-nyckeln-till-ett-klimatneutralt-och-hallbart-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200618STO81513/den-grona-given-nyckeln-till-ett-klimatneutralt-och-hallbart-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20200611STO81008/sassoli-om-eu-s-aterhamtning-vara-medborgare-forvantar-sig-djarva-atgarder
https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200604STO80507/starkt-eu-beredskap-och-krishantering-for-framtida-halsohot
https://eu4health.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200513STO79012/covid-19-eu-s-plan-for-ekonomisk-aterhamtning
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200512IPR78912/covid-19-eu-behover-ett-aterhamtningspaket-vart-tva-biljoner-euro
https://ec.europa.eu/growth/smes_sv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_569
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_569
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200709STO83004/covid-19-how-the-eu-fights-youth-unemployment
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_582
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200416STO77205/covid-19-s-economic-impact-EU100-billion-to-keep-people-in-jobs
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200416STO77205/covid-19-s-economic-impact-EU100-billion-to-keep-people-in-jobs


5. Stödja turism- och kultursektorn 
 
En annan sektor som drabbats hårt av pandemin är turism. Europa är världens främsta
turistdestination, och EU införde en rad åtgärder för att hjälpa industrin att hantera krisen, liksom
ett paket för att starta om Europas turism. Hjälpmedel för transportsektorn infördes också för att
minimera effekterna för flygbolag, järnvägar, vägtransporter och rederier. 
 
Kultursektorn har mer eller mindre helt stannat av genom de åtgärder som vidtagits runt om i
Europa för att hejda pandemin, och Europaparlamentet vill ha riktade åtgärder för att rädda
sektorn. 
 
6. Bankpaket för att stödja hushåll och företag
 
För att säkerställa att bankerna fortsätter att ge lån till företag och hushåll för att mildra det
ekonomiska fallet från krisen godkände Europaparlamentet en tillfällig lättnad av tillsynsreglerna
för europeiska banker. Ändringar av kapitalkravsförordningen (CRR) möjliggör för pensionärer
eller anställda med ett permanent kontrakt att ta lån under gynnsammare förhållanden,
säkerställa kreditflöden till små och medelstora företag och stödja investeringar i infrastruktur.
 
7. Stödja jordbruk och fiske
 
För att undvika störningar i livsmedelsförsörjningen och undvika livsmedelsbrist godkände
Europaparlamentet nödåtgärder för att hjälpa jordbrukare och fiskare som drabbats av covid-19-
pandemin. Åtgärderna inkluderar stöd till fiskare och vattenbrukare som har varit tvungna att
stoppa sin verksamhet under krisen och en ökning av EU:s stöd till små och medelstora företag
som hanterar livsmedel från jordbruk. Exceptionella marknadsåtgärder infördes också för att
stödja EU:s vin-, frukt- och grönsaksproducenter.
 
8. Hjälp länder att finansiera sitt krissvar
 
För att hjälpa medlemsländerna att finansiera sina insatser som svar på coronaviruset
lanserade EU det nya investeringsinitiativet mot coronaeffekter. Det kommer att kanalisera cirka
37 miljarder euro från EU:s strukturfonder för att ge omedelbart ekonomiskt stöd till europeiska
länder som försöker hjälpa sina medborgare och regioner att möta den nuvarande krisen.
 
9. Regler för avslappnande statligt stöd
 
När pandemin började spridas över hela Europa lanserade EU tillfälliga statsstödsregler för att
säkerställa tillräcklig likviditet för företag och för att upprätthålla ekonomisk aktivitet under och
efter covid-19-utbrottet. Medlemsstaterna kommer att kunna bevilja upp till 800 000 euro till ett
företag för att tillgodose akuta likviditetsbehov eller bevilja lån med gynnsamma räntor.
 
10. Att skydda försvagade europeiska företag från
utländska konkurrenter
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200429STO78175/covid-19-eu-stod-till-turistnaringen
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200512IPR78908/tourism-and-travel-committee-welcomes-commission-s-package-to-overcome-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200507IPR78616/response-to-pandemic-is-vital-for-the-sustainable-future-of-the-transport-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200910STO86854/covid-19-meps-insist-on-targeted-support-for-culture
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200910STO86854/covid-19-meps-insist-on-targeted-support-for-culture
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook/504
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-krisatgarder-ska-hjalpa-eu-s-bonder-och-fiskare
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-krisatgarder-ska-hjalpa-eu-s-bonder-och-fiskare
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200415IPR77116/covid-19-meps-endorse-enhanced-support-to-eu-fisheries-and-aquaculture
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200415IPR77116/covid-19-meps-endorse-enhanced-support-to-eu-fisheries-and-aquaculture
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200615IPR81231/covid-19-boosting-aid-for-farmers-from-the-eu-rural-development-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200618IPR81503/covid-19-meps-approve-part-of-aid-package-for-wine-fruit-and-vegetable-growers
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_496


De ekonomiska effekterna av coronapandemin har lämnat många europeiska företag sårbara
för subventionerade utländska konkurrenter. För att skydda företagen uppmanade
Europaparlamentet till lika villkor för alla företag för att undvika en snedvridning av den inre
marknaden till följd av orättvis konkurrens från utländska företag. Parallellt gav EU riktlinjer för
medlemsstaterna om utländska direktinvesteringar och uppmanade dem att noggrant granska
investeringar utanför EU för att undvika risker för EU:s säkerhet och allmän ordning.
 
 
Läs mer: 10 saker EU för att bekämpa coronaviruset
 
Mer information
Coronaviruset – vad gör EU?
Sysselsättning och ekonomi under coronapandemin
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20200618STO81512/utlandska-overtaganden-efter-covid-19-ledamoter-stravar-efter-rattvisa-villkor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_528
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200327STO76004/10-saker-eu-gor-for-att-bekampa-coronaviruset
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_sv

