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Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 196 (Alm. del) af 16. april 

2020 stillet efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V)  

Spørgsmål 

Ifølge Finansministeriet forventes genopretningsfonden at omfatte alle medlems-
landene, men kan finansieringen stadig blive baseret på en form for fælles gældsud-
stedelse, og hvordan vil regeringen i givent fald forholde sig til det? 

Svar 

Rapporten af 9. april 2020 fra EU’s finansministre (udvidet eurogruppe) til EU’s 
stats- og regeringschefer anfører, at man er enige om at arbejde på en genopret-
ningsfond (Recovery Fund), der skal understøtte økonomien. En sådan fond skal 
være midlertidig og målrettet og stå mål med de ekstraordinære omkostninger ved 
den aktuelle krise og hjælpe med at sprede omkostningerne over tid gennem pas-
sende finansiering. Afhængig af retningslinjer fra EU’s stats- regeringschefer, vil 
diskussioner af de juridiske og praktiske aspekter af en sådan fond, herunder dens 
relation til EU-budgettet og dens finansieringskilder og af innovative finansielle in-
strumenter, der er konsistente med EU’s traktater, forberede grundlaget for en be-
slutning. 

Rapporten fra EU’s finansministre tager således ikke stilling til finansieringen af 
genopretningsfonden, herunder om den kan blive baseret på en form for fælles 
gældsudstedelse.     

Den konkrete udformning af genopretningsfonden, herunder finansieringen, vil af-
hænge af retningslinjer fra EU’s stats- regeringschefer, konkrete forslag fra Kom-
missionen og efterfølgende forhandlinger.  

Nogle EU-lande støtter en genopretningsfond baseret på fælles gældsudstedelse 
blandt landene, mens andre foretrækker alternative løsninger, særligt i kontekst af 
den kommende flerårige finansielle ramme 2021-27 (MFF), jf. brev fra eurogrup-
pens formand, Centeno, til formanden for Det Europæiske Råd, Michel1.  

Regeringen arbejder for, at en genopretningsfond udformes på en hensigtsmæssig 
måde. Regeringen er generelt særdeles skeptisk over for fælles gæld og overførsler 

 

1 https://www.consilium.europa.eu/media/43300/200410_peg-centeno-letter-to-pec-michel_covid.pdf 
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mellem EU-landene, herunder fordi det kan svække landenes tilskyndelse til at føre 
sund og holdbar national finanspolitik. Regeringen vil tage stilling til konkrete for-
slag i takt med, at de måtte blive fremlagt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Nicolai Wammen 
Finansminister 
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