
 

 

 

 

Budgetförhandlingarna den 16 september 2020 

Regeringens riktlinjer för fortsatt beredning av prioriteringarna och 

principerna för programmet för hållbar tillväxt i Finland 

 

Regeringen godkände vid sina förhandlingar om statsbudgeten för 2021 följande riktlinjer för den 

fortsatta beredningen av användningen av medel från EU:s återhämtningsinstrument: 

 

1. I den fortsatta beredningen, som samordnas av en arbetsgrupp som tillsattes den 4 september 

2020, riktas finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens preliminärt till sex 

prioriteringsområden som ger snabba effekter och som överensstämmer med 

rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen, enligt följande (md euro 2020–

2023 sammanlagt): Prioriteringarna är delvis överlappande, och en åtgärd kan stödja flera 

prioriteringar. Allokeringen av medel för olika prioriteringar preciseras under beredningens 

gång. 

 

  Md euro 

1. Genom utbildning och forsknings- och innovationsverksamhet når 

Finland åter hållbar tillväxt 

0,4-0,5  

 

2. Den gröna omställningen stöder en strukturomvandling inom ekonomin 0,9-1,2 

 

3. Finlands internationella konkurrenskraft tryggas 

 

0,15-0,3 

 

4. Ytterligare satsningar på hållbar infrastruktur och digitalisering 0,2-0,4 

 

5. Arbetsmarknadens funktion, tjänster riktade till arbetslösa och 

utveckling av arbetslivet 

0,15-0,3 

 

6. Åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och 

ökar kostnadseffektiviteten 

0,3-0,4        

Totalt  2,33* 

 

*Aktuell uppskattning av Finlands maximala tilldelning 2021–2023 sammanlagt. Uppskattningen är 

approximativ. Den baserar sig delvis på prognoser och är därför förknippad med osäkerhetsfaktorer. 

Finlands tilldelning är uppdelad i två poster, varav beloppet av den senare fastställs först sommaren 

2022. 

 

2. De strukturella reformerna och de investeringsprojekt och andra projekt som stöder dem 

utgör enhetliga helheter inom varje prioritering. Vid bildandet av helheter betonas följande 

horisontella kriterier: 

 långsiktiga positiva effekter 

 åtgärder som ökar tillväxtpotentialen samt den ekonomiska och sociala 

hållbarheten och sammanhållningen 

 åtgärder som stöder den gröna omställningen och digitaliseringen och ökar 

produktiviteten i hela landet 

 tillfällig finansiering.  
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3. I samband med investeringarna och reformerna presenteras en specificering av de 

uppskattade kostnaderna och en redogörelse för investeringarnas och reformernas 

kostnadseffektivitet samt en plan för avancerande och etappmål. 

 

4. Förhandsfinansieringen på 10 procent inom ramen för faciliteten för återhämtning och 

resiliens utnyttjas till fullt belopp för inledande av projekt med snabb effekt. 

 

5. Av finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens används en del till att täcka 

de anslag som redan beviljats i tilläggsbudgeten för 2020 och som föranleder utgifter åren 

2021–2023 i enlighet med ovannämnda prioriteringar och kriterier.  

 

6. Den ytterligare finansiering från EU:s återhämtningsinstrument på cirka 0,7 miljarder euro 

som kanaliseras via andra EU-program riktas i enlighet med principerna för dessa program 

och sammanjämkas med finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens. Den 

nationella medfinansieringen i dessa program genomförs i form av finansiering från den 

privata sektorn, kommunerna och staten. I den medfinansiering som staten beviljar 

reserveras högst 0,5 miljarder euro av de medel som reserverats för genomförandet av den 

andra korgen i regeringsprogrammet och av andra ofördelade medel, förutsatt att villkoren 

för den andra korgen uppfyllts.  

 

7. Statsrådet lämnar under höstsessionen en redogörelse till riksdagen om den planerade 

användningen av medel från återhämtningsinstrumentet, inbegripet den preliminära 

nationella planen för återhämtning och resiliens och den andra korgen i 

regeringsprogrammet.  

 

8. En officiell plan för återhämtning och resiliens lämnas till kommissionen under första 

halvåret 2021. Utbetalningen av understöd från faciliteten för återhämtning och resiliens 

förutsätter att målen för investeringar och reformer uppnås. Etappmålen och avancerandet 

följs regelbundet i samband med reformerna och investeringarna och dessa rapporteras även 

till kommissionen.  

 

9. Inkomstposterna och anslagen i samband med återhämtningsinstrumentet tas in i den första 

tilläggsbudgetpropositionen för 2021, i planen för de offentliga finanserna för 2022–2025 

och i statsbudgetarna för 2022 och 2023. 

 

 

 

 

 


