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KORT BEGRUNDELSE

Som følge af covid-19-pandemien, nedlukningsforanstaltningerne og den overvældende 
økonomiske krise, som denne situation har skabt, har Det Europæiske Råd sammen med 
Europa-Kommissionen besluttet at iværksætte Next Generation EU (NGEU), en europæisk 
genopretningsplan. Denne løsning er i sig selv baseret på et problem: Den finansieres af en 
fælles gæld, idet Kommissionen for første gang vil kunne optage betydelige lån på de 
finansielle markeder. Denne gæld er dog optaget uden en konkret tilbagebetalingsordning. 
FFR er ikke egnet til en sådan finansiel byrde i fremtiden, og der er ikke opnået enighed om 
andre ressourcer til at tilbagebetale denne gæld. Ud fra denne betragtning baseres NGEU på, 
at den tunge byrde og de uløste problemer overføres til den næste generation.

Vores rolle som parlament er nu at sikre, at de beløb, der bliver lånt, i det mindste vil blive 
investeret i at skabe fremtidig værdi og velstand, således at den næste generation får den størst 
mulige løftestangseffekt med hensyn til at tilbagebetale denne gæld. Dette burde ikke være 
nødvendigt for offentlige udgifter generelt og burde heller ikke være et akut anliggende på 
tærsklen til den største økonomiske krise siden Anden Verdenskrig; men i betragtning af 
finansieringsordningen for denne genopretningsplan er det absolut nødvendigt at etablere en 
klar forpligtelse over for de kommende generationer.

Dette er grunden til, at jeg – som ordfører i ITRE-udvalget om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som fastlægger reglerne for anvendelsen af NGEU's midler – har fastlagt 
dette klare princip i selve definitionen af dette værktøj: Genopretnings- og resiliensfaciliteten 
er begrænset til investeringer, der har til formål at generere fremtidige indtægter med henblik 
på at give den fremtidige generation mulighed for at tilbagebetale de lån, der optages. For at 
sikre, at denne finansiering orienteres i retning af relevante investeringer, nævner vores 
betænkning udtrykkeligt dette punkt på alle de områder, der opstiller kriterier for frigørelse af 
midler til fordel for nationale genopretningsprogrammer, samt i det bilag, som fastsætter de 
operationelle retningslinjer for Kommissionen i forbindelse med den konkrete afvikling af 
NGEU. I samme øjemed sikrer vores betænkning, at en eventuel uudnyttet del af midlerne 
fuldt ud rettes mod at nedbringe den globale gæld.

Der nævnes også andre vigtige punkter i dette bidrag. Det er vigtigt at nå til enighed om, hvad 
vi forstår ved "resiliens", da det er formålet med faciliteten. Covid-19-krisen har lært os, hvor 
afhængige vi er af tredjelande, selv på afgørende områder for vores sikkerhed, vores 
suverænitet og vores evne til at overvinde chok og kriser. Jeg foreslår, at definitionen på 
resiliens bør omfatte den europæiske økonomis, industriens og landbrugets kapacitet til at 
producere de varer og tjenesteydelser, der er nødvendige for at sikre stabiliteten i vores 
nationer og samfund. Dette forpligter os til i væsentlig grad at forbedre vores strategiske 
autonomi i Den Europæiske Union. Dette begreb er blevet tilføjet som en væsentlig 
retningslinje for genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

For at undgå enhver form for spild af offentlige udgifter har vi insisteret på at have den 
nødvendige sammenhæng mellem nye programmer og allerede eksisterende centrale EU-
strategier. Midlerne bør desuden anvendes på en sikker måde på grundlag af fuld 
gennemsigtighed hos støttemodtagerne: Denne klare forpligtelse er knyttet til 
demokratiprincippet og er noget, vi skylder borgerne i vores lande.

Endelig har jeg, på grund af den stramme tidsramme, situationens hastende karakter og for at 
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arbejde effektivt sammen med begge ansvarlige udvalg, koncentreret mit arbejde om artikler 
med delt kompetence.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "Resiliens": den europæiske 
økonomis, landbrugets og industriens 
evne til at producere alle nødvendige 
varer på det indre marked for at sikre Den 
Europæiske Unions strategiske autonomi, 
styrke uafhængigheden af tredjelande 
med hensyn til aktiver, som er nødvendige 
for stabiliteten i de europæiske samfund, 
og som er nødvendige for at håndtere 
chok og vedvarende strukturelle 
ændringer med en begrænset indvirkning 
på fremtidige generationer.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til EU's strategiske 
autonomi, økonomisk, social og territorial 
samhørighed, den grønne og den digitale 
omstilling, sundhed, langsigtet 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
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stabilitet. investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eftersom faciliteten finansieres gennem 
lån, der skal tilbagebetales, er 
anvendelsesområdet for genopretnings- 
og resiliensfaciliteten begrænset til 
investeringer, der har til formål at 
generere fremtidige indtægter, således at 
de fremtidige generationer får mulighed 
for at tilbagebetale dem.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
sikre Unionens økonomiske velstand på 
lang sigt, som muliggør en hurtig 
tilbagebetaling af de lån, der optages 
inden for rammerne af NGEU, hvilket 
ikke bør udgøre en økonomisk byrde for 
kommende generationer, fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og langsigtede 
konkurrenceevne ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling, centrale 
strategier, navnlig vedrørende vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse, 
strategien for europæiske SMV'er, 
cirkulær økonomi, forskning og 
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innovation i centrale teknologier, en 
moderne sundhedssektor, forsvar og 
migration, og på den måde medvirke til at 
genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale og fremme jobskabelse 
efter covid-19-krisen, med bæredygtig 
vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den uudnyttede del af midlerne 
rettes fuldt ud mod at reducere den 
fremtidige låntagning inden for 
rammerne af NGEU.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke, der sigter mod samordning og 
synergier mellem forskellige 
finansieringskilder og på tværs af 
medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene22.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling og 
relevante for at styrke EU's strategiske 
autonomi. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal påvise, at de 
investeringer, der foretages med støtte fra 
genopretnings- og resiliensfacilitetens 
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midler, vil skabe værdi i fremtiden, 
således at de næste generationer er i stand 
til at tilbagebetale de lån, som optages 
inden for rammerne af NGEU. Der 
bevilges ikke midler til administrative 
omkostninger eller kortsigtede udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker Unionens strategiske autonomi, 
konkurrenceevne, den berørte 
medlemsstats vækstpotentiale, navnlig for 
SMV'er, jobskabelse og økonomiske og 
sociale resiliens, afbøder krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser og 
medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergens

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage med tilsvarende finansiel støtte til 
den grønne og den digitale omstilling eller 
til håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan planen 
styrker centrale strategier, nemlig 
vedrørende vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse, strategien for 
europæiske SMV'er, cirkulær økonomi, 
forskning og innovation inden for 
centrale teknologier, en moderne 
sundhedssektor, forsvar og migration

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan planen 
er indbyrdes forbundet og i 
overensstemmelse med EU's centrale 
finansieringsprogrammer såsom Horisont 
Europa, programmet for et digitalt 
Europa, Fonden for Retfærdig 
Omstilling, Connecting Europe-
faciliteten, strukturfondene, 
rumprogrammet, Den Europæiske 
Forsvarsfond og InvestEU

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en demonstration af, at de 
investeringer, der foretages inden for 
rammerne af planen, vil være rettet mod 
den kommende økonomiske cyklus og 
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fokusere på de aktiviteter og industrier, 
der vil være mest relevante med hensyn til 
at løse de fremtidige udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en redegørelse for, hvordan de 
investeringer, der foretages i henhold til 
planen, vil sikre langsigtet velstand og 
fremtidig merværdi, således at de næste 
generationer kan tilbagebetale de lån, 
som optages inden for rammerne af 
NGEU, for i videst muligt omfang at 
undgå, at der skabes en økonomisk byrde 
for dem

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) effektive foranstaltninger til at 
sikre synligheden af EU's finansiering og 
gennemsigtighed for støttemodtagerne

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
EU's strategiske autonomi, den grønne og 
den digitale omstilling og til at håndtere de 
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udfordringer dermed forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen bidrager til EU's 
nøglestrategier som anført i artikel 15, 
stk. 3, litra ca) (nyt)

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen indeholder et 
sammenhængende overblik over, hvordan 
den hænger sammen med andre EU-
midler, hvor det er relevant, som anført i 
artikel 15, stk. 3, litra cb) (nyt)

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) om planen vil være rettet mod den 
kommende økonomiske cyklus og 
fokusere på de aktiviteter og industrier, 
der vil være mest relevante med hensyn til 
at løse de fremtidige udfordringer

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) om planen vil sikre langsigtet 
velstand og fremtidig merværdi, således at 
de næste generationer kan tilbagebetale 
de lån, som optages inden for rammerne 
af NGEU, så man i videst muligt omfang 
undgår at skabe en økonomisk byrde for 
dem

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) om planen indeholder passende 
foranstaltninger til at sikre synlighed af 
EU's finansiering og gennemsigtighed for 
støttemodtagerne

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 3 – afsnit 2.2 – punkt 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at nå det 
overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa senest i 2050,

— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at nå det 
overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa senest i 2050. Denne vurdering 
foretages på grundlag af en videnskabelig 
og faktabaseret vurdering, der respekterer 
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den teknologiske neutralitet,
Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 3 – afsnit 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at skabe fremtidig indkomst, 
således at de fremtidige generationer får 
mulighed for at tilbagebetale de lån, der 
optages inden for rammerne af NGEU, 
bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse, EU's strategiske autonomi, 
langsigtet konkurrenceevne og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 3 – nr. 2.4 – afsnit 1 – underafsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges,

— Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet, navnlig for 
SMV'er, i den berørte medlemsstats 
økonomi, stimulere jobskabelse og afbøde 
krisens negative konsekvenser, samtidig 
med at negative følger af disse 
foranstaltninger for klimaet og miljøet 
forebygges,

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 3 – nr. 2.4 – afsnit 1 – underafsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og
– genopretnings- og resiliensplanen 
styrker centrale strategier, forskning og 
innovation i centrale teknologier, er rettet 
mod den kommende økonomiske cyklus 
og fokuserer på de aktiviteter og 
industrier, der vil være mest relevante 
med hensyn til at løse de fremtidige 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 3 – nr. 2.4 – afsnit 1 – underafsnit 1 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og
– genopretnings- og resiliensplanen sikrer 
langsigtet velstand og værdiskabelse, der 
sætter de næste generationer i stand til at 
tilbagebetale de lån, som optages inden 
for rammerne af NGEU, for i videst 
muligt omfang at undgå, at der skabes en 
økonomisk byrde for dem

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 3 – nr. 2.4 – afsnit 1 – underafsnit 1 – led c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og
– genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til at styrke Unionens strategiske 
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autonomi.
Or. en


