
 

 

Ställningstagande 24.6.2020 

React-EU-medlen bör riktas effektivt och ändamålsenligt 

De ekonomiska effekterna av coronaviruset är kraftiga i hela Finland. Västra Finland, som är ett 

område med stark export, kommer att lida extra mycket av krisen. Samtidigt har Västra Finland en 

central roll i hela landets återhämtning. Nu behövs snabba, förnuftiga och riktade åtgärder för att 

få fart på återupplivningen av ekonomin.  

EU-kommissionen har gjort en prognos (bilaga 1), som visar att Västra Finland är en av de 

regioner i Europa som är värst drabbade av coronakrisen, mätt i BNP. Det beror på vår regions 

starka exportindustri, som riktar sig både till EU och utanför unionen. För att vi ska få igång en 

nationell återhämtning är det av största vikt att sätta fart på den exportdrivna ekonomin i Västra 

Finland igen. Västra Finland är en region med tillväxtpotential, och utvecklingspengar som 

investeras här ger snabbt nytta för samhällsekonomin. 

Kommissionens förslag den 27 maj 2020 innebär att React-EU-medlen (55 miljarder euro) riktas till 

medlemsstaterna för att hjälpa dem att återhämta sig från coronavirusets verkningar. Andelen 

som riktas till Finland (150 miljoner euro) verkar ändå rätt liten jämfört med den totala summan. 

Finland bör se till att kriterierna viktas på ett sätt som säkerställer att vårt land får en rättvis andel 

av den här finansieringen. 

Vi landskapsdirektörer i Västra Finland anser att det är särskilt viktigt att de ekonomiska 

effekterna av coronaepidemin beaktas när React-EU-medlen allokeras nationellt. I Västra Finland 

finns drivkraft för framtida tillväxt. En stark export kan ge ny tillväxt i Finland och därigenom också 

lindra krisen i den offentliga ekonomin. Det är förnuftigt att sätta in utvecklingssatsningar där 

tillväxtpotentialen och nyttan för nationalekonomin är så stora som möjligt.  
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Bilaga 1. 

   

Källa: Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation  

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

