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Abstract:
In addition to its social impacts and the humanitarian dimension, the Covid-19 pandemic is also
a significant economic shock for the EU and requires coordinated economic measures. Member
States have taken or continue to take various economic and financial measures to increase health
systems' capacities and provide assistance to citizens and sectors significantly affected by the
epidemic. However, besides the member states' national efforts, the financial support provided
by the Union is also of great importance. The EU is working with the member states to contain
the crisis created by the pandemic. These studies have significantly accelerated in the recent
period. In addition to the support provided from the EU budget, temporary financial supports
were also put into practice to accelerate economic recovery in the member countries. The
Multi-Annual Financial Framework covering the years 2021-2027 was adopted on 17
December 2020. The Multi-Annual Financial Framework focused on the uncertainties about
the future created by the pandemic. The EU Budget is at the center of Europe's recovery plan.
However, it was planned with a new understanding, and it has significant differences from
previous Plans. To accelerate recovery, the Next Generation EU Rescue Plan has also been
adopted with the EU's long-term budget. The Next Generation EU Rescue Plan is the temporary
financial support of 750 billion Euros. Under the EU Budget and the Next Generation EU
Rescue Plan, a total of 1.8 trillion Euros has been allocated to rebuild Europe. This study will
focus on the renewed EU The Multi-Annual Financial Framework (2021-2027) to facilitate the
exit from the economic crisis and the Next Generation EU Rescue Plan created to build a new
Europe. In this study, Europe's effort to overcome the crisis will be evaluated by focusing on
the Financial Plan's changes and priorities. The Next Generation EU Rescue Plan, an additional
and extraordinary resource, will also be examined in terms of financing structure and support
types.
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COVİD-19 İLE MÜCADELEDE YENİ NESİL AB BÜTÇESİ:
AVRUPA İÇİN KURTARMA PLANI
Özet:
Sosyal etkilerine ve insani boyutuna ek olarak, Covid-19 salgını AB için aynı zamanda önemli
bir ekonomik şoktur ve koordineli ekonomik önlemleri gerektirmektedir. Üye Devletler, sağlık
sistemlerinin kapasitelerini artırmak ve özellikle salgından etkilenen vatandaşlara ve sektörlere
yardım sağlamak için çeşitli ekonomik ve mali önlemleri almıştır veya almaya devam
etmektedir. Ancak üye devletlerin ulusal çabalarının yanında Birliğin sağladığı mali desteğin
önemi de büyüktür. AB, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için üye ülkelerle birlikte
çalışmaktadır. Bu çalışmalar son dönemde özellikle hız kazanmıştır. Üye ülkelerde ekonomik
canlanmayı hızlandırmak için AB bütçesinden sağlanan desteklerin yanında geçici mali
destekler de uygulamaya konulmuştur. 17 Aralık 2020 tarihinde 2021-2027 yıllarını kapsayan
Çok Yıllı Mali Plan kabul edilmiştir. Çok Yıllı Mali Planda pandeminin yarattığı gelecekle
ilgili belirsizliklere odaklanılmıştır. Toparlanmayı hızlandırmak için Yeni Nesil AB Kurtarma
Planı da AB’nin uzun vadeli bütçesi ile kabul edilmiştir. AB Bütçesi Avrupa’nın toparlanma
planının merkezindedir. Ancak yeni bir anlayışla planlanmıştır ve önceki Planlardan önemli
farkları bulunmaktadır. Yeni Nesil AB Kurtarma Planı ise bütçeye ilave olarak 750 milyar
Euroluk geçici bir mali destektir. AB Bütçesi ve Yeni Nesil AB Kurtarma Planı altında toplam
1,8 trilyon Euro Avrupa'nın yeniden inşasına yardımcı olmak üzere ayrılmıştır. Bu çalışmada
ekonomik krizden çıkışı kolaylaştırmak için yenilenmiş AB Çok Yıllı Mali Planı (2021-2027)
ve yeni bir Avrupa inşa etmek için oluşturulmuş Yeni Nesil AB Kurtarma Planı ele alınacaktır.
Çalışmada Mali Plandaki değişiklikler ve önceliklere odaklanarak Avrupa’nın krizden kurtulma
çabası değerlendirilecektir. İlave ve olağanüstü bir kaynak olan Yeni Nesil AB Kurtarma Planı
da finansman yapısı ve destek türleri açısından incelenecektir.
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