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“Next Generation EU”: 
Den europæiske fond for genopretning 
og resiliens – kriterier og betingelser
Den 27. maj 2020 fremlagde Europa-Kommissionen sit opdaterede forslag til et langsigtet EU-budget for 2021-
2027 samt en genopretningsplan under navnet Next Generation EU. Forslagene kom som reaktion på den alvorlige 
økonomiske og sociale krise, der fulgte i kølvandet på covid-19-pandemiens udbrud i EU. Next Generation EU består af 
en genopretningsfond på sammenlagt EUR 750 milliarder, som skal kanaliseres via medlemsstaterne i form af både lån og 
tilskud. For at få del i midlerne skal medlemsstaterne udarbejde investerings- og reformplaner, som vil blive vurderet ud fra, 
i hvilket omfang de stemmer overens med de politiske prioriteter, bidrager til vækst og økonomisk modstandsdygtighed 
samt fremmer den grønne og digitale omstilling.

Next Generation EU – de 
vigtigste instrumenter
De nye midler for perioden 2021-2024 skal rejses på finansmarkeder-
ne. De EUR 750 milliarder skal kanaliseres via medlemsstaterne. Heraf 
skal EUR 500 milliarder uddeles i form af tilskud, og EUR 250 milliar-
der i form af lån.

— EUR 250 milliarder i lån

—  EUR 500 milliarder i tilskud (EU-obligationer fra 
finansmarkederne til tilbagebetaling gennem EU-budgettet).

Størstedelen af pengene (EUR 560 milliarder) skal gå til den nye gen-
opretnings- og resiliensfacilitet, som skal yde massiv finansiel støtte 
til offentlige investeringer og reformer i medlemsstaterne med det 
formål at mindske de økonomiske og sociale konsekvenser af krisen 
og samtidig håndtere mere langsigtede udfordringer. Øvrige pro-
grammer og instrumenter som ReactEU og Fonden for Retfærdig 
Omstilling (Just Transition Fund) skal bidrage til at støtte op om gen-
opretning og reformer.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten EUR 560 milliarder i 
investeringer

— EUR 250 milliarder i lån

— EUR 310 milliarder som EU-udgifter i form af tilskud

Øvrige instrumenter og programmer EUR 190 milliarder:

—  EUR 67 milliarder Den Europæiske Investeringsbank / Den 
Europæiske Investeringsfond

— EUR 50 milliarder ReactEU

— EUR 30 milliarder Fonden for Retfærdig Omstilling

— EUR 43 milliarder Andet
€43 mia. Andet

€30 mia. Fonden for Retfærdig Omstilling

I alt 

€750 mia. 

€250 mia. Lån 

€250 mia. 
Genopretnings-  

og resiliensfaciliteten

€310 mia. 

€67 mia. 

€50 mia. 

Genopretnings-  
og resiliensfaciliteten

Tilskud 

€500 mia. 

ReactEU

Den Europæiske Investeringsbank 
Den Europæiske Investeringsfond

Tilskud og lån vil blive kanaliseret gennem nye 
og eksisterende EU-programmer

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2020.2139_da_04.pdf


Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten – kriterier 
og størrelse
Europa-Kommissionen foreslår, at fordelingen af midler under fon-
den for genopretning og resiliens skal bygge på tre økonomiske 
hovedkriterier: landets bruttonationalprodukt (BNP); landets BNP pr. 
indbygger; og den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i perio-
den 2015-2019. 

Tilskud

Det maksimale tilskud, som en EU-medlemsstat kan modtage, af-
gøres af en på forhånd defineret fordelingsnøgle, som bygger på 
befolkningstal, BNP pr. indbygger og arbejdsløshedsprocent.

Lån

Medlemsstaterne kan søge om lån til at gennemføre reformer og 
offentlige investeringer. Lånene skal begrundes af de højere om-
kostninger, der er forbundet med de planer for genopretning og 
resiliens, som den pågældende medlemsstat opstiller.

Det maksimale lånebeløb for hver medlemsstat må ikke overstige 
4,7 % af dens bruttonationalindkomst. En overskridelse af dette kan 
dog komme på tale under særlige omstændigheder, såfremt der er 
midler til det.

Hvornår

Mindst 60 % af tilskuddene skal forpligtes juridisk senest med udgan-
gen af 2022. De øvrige midler inden udgangen af 2024. Seneste frist 
for låneansøgninger er udgangen af 2024.

Planer for genopretning og 
resiliens – betingelser for 
investeringer
Medlemsstaterne skal fremlægge deres prioriteter i et udkast til en 
genopretnings- og resiliensplan. Disse skal tage udgangspunkt i en 
række bedømmelseskriterier, som tager højde for konklusionerne 
fra Det Europæiske Semester, de nationale energi- og klimaplaner, 
planer for retfærdig omstilling samt planer for digital omstilling.

Hvis bedømmelseskriterierne er opfyldt, vedtager Kommissionen 
en afgørelse om de finansielle midler, som den pågældende med-
lemsstat får stillet til rådighed (i form af tilskud og, hvis der er ansøgt 
om det, lån). Afgørelsen indeholder også milepæle og en tidsplan for 
gennemførelsen.

Genopretningsfonden lægger afgørende vægt på nationale reform-
planer. Formålet er, at medlemsstaterne selv tager ejerskab over at 
styrke vækst og social samhørighed og gøre deres planer kompati-
ble med EU’s bredere politiske prioriteter, især den grønne og den 
digitale omstilling.

Europa-Parlamentet kræver, at der opstilles garantier for fuld parla-
mentarisk inddragelse og kontrol med genopretningsinstrumentet, 
så der sikres fuld gennemsigtighed og demokratisk ansvar.
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Kilde:

Europa-Kommissionen - The Pillars of Next Generation EU:
> https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3pillars_factsheet_0.pdf

Get a quick overview of the EC’s priorities in 
the factsheet of the European Semester

Medlemsstaterne udarbejder planer for genopretning og 
resiliens med fokus på investeringer og reformer, som skal 

finansieres under fonden for genopretning og resiliens

Europa-Kommissionen gennemgår planerne 
ud fra tre kriterier: 

1. Efterlevelse af Det Europæiske Semester
2. Styrkelse af vækstpotentiale og økonomisk 

modstandsdygtighed
3. Støtte til grøn og digital omstilling

Europa-Kommissionen afgør, om hele det ansøgte 
beløb kan bevilges
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_901
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3pillars_factsheet_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-factsheet_en_0.pdf

