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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0360/2020 af Renato Lelli, italiensk statsborger, om 
udstedelse af "coronaobligationer" til at redde Den Europæiske Union

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til hurtig udstedelse af "coronaobligationer" for at redde Den Europæiske 
Union fra en krigslignende fjende som covid-19, der truer selve EU's eksistens.
I denne forbindelse opfordrer han til solidaritet fra alle medlemsstater, navnlig Tyskland, og 
minder om, at mange europæiske lande besluttede at give afkald på krigsskadeerstatning fra 
Tyskland efter Anden Verdenskrig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens bemærkninger

Andrageren mener, at Den Europæiske Union bør udstede "coronaobligationer"-obligationer, 
der er garanteret af Den Europæiske Union og ikke af de enkelte medlemsstater. Andrageren 
opfordrer til solidaritet mellem medlemsstaterne.

Den 27. maj 2020 foreslog Kommissionen en genopretningsplan, der består af instrumentet 
Next Generation EU1 og beløber sig til 750 mia. EUR, og en målrettet styrkelse af EU's flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-20272. Det Europæiske Råd nåede på sit møde den 17.-21. 

1 COM(2020)0441.
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_940

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_940
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juli 2020 til enighed om Next Generation EU og den fremtidige FFR efter intense forhandlinger. 
Kommissionens ambitionsniveau og den foreslåede arkitektur for Next Generation EU er 
rygraden i aftalen, som også baner vejen for indførelse af nye egne indtægter i den næste FFR.

Det nye kriseinstrument Next Generation EU er midlertidigt og ekstraordinært; men dette er 
ikke en mekanisme til indførelse af eurobonds. Instrumentet vil øge EU-budgettets finansielle 
slagkraft med midler, der rejses på de finansielle markeder. Indtægterne vil blive kanaliseret 
via EU-programmer til finansiering af fælles EU-politikker ved hjælp af lån og 
ikketilbagebetalingspligtige instrumenter. For så vidt angår lånene vil midlerne blive udlånt til 
de medlemsstater, der har behov for det, på samme betingelser som ved den oprindelige 
emission (samme kupon, løbetid og samme nominelle beløb). På denne måde vil 
medlemsstaterne indirekte låne på meget gode betingelser, idet de nyder godt af EU's høje 
kreditrating og relativt lave lånerenter sammenlignet med en række medlemsstater.

De midler, der tilvejebringes på de finansielle markeder, vil blive tilbagebetalt fra EU's 
fremtidige budget senest i 2058. Lånene vil blive tilbagebetalt af de låntagende medlemsstater. 

Genopretningsplanen vil give EU's budget den fornødne slagkraft til at kickstarte økonomien 
og vise solidaritet mellem medlemsstaterne.

For en række af de foreslåede instrumenter gælder, at man har koncentreret støtten til lande og 
sektorer med de største behov for resiliens og genopretning. Dette omfatter f.eks. den foreslåede 
facilitet for genopretning og resiliens3. For at sikre, at tildelingen af ressourcer er i god 
overensstemmelse med facilitetens mål, vil støtte, der ikke skal tilbagebetales, være særlig 
gunstig for de lande, der har en lavere indkomst pr. indbygger, og der har en høj 
arbejdsløshedsprocent, for således at afspejle de store økonomiske og sociale udfordringer, som 
disse lande står over for. Midler fra det foreslåede initiativ REACT-EU4 vil blive tildelt ud fra, 
hvor alvorlige krisens økonomiske og sociale konsekvenser er, herunder graden af 
ungdomsarbejdsløshed og medlemsstaternes relative velstand.

De endelige programmer, deres struktur og budgetrammer afhænger af det endelige resultat af 
drøftelserne mellem Europa-Parlamentet og Rådet om de elementer, der indgår i 
genopretningspakken, i overensstemmelse med den respektive vedtagelsesprocedure (navnlig 
afgørelsen om egne indtægter5, FFR-forordningen6, den interinstitutionelle aftale7 og 
sektorspecifik lovgivning).

Konklusion

Kommissionen oplyser andrageren om, hvad EU har foreslået som reaktion på covid-19-krisen.

3 COM(2020)0408.
4 COM(2020)0451.
5 COM(2020)0445.
6 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020, EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884-891.
7 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen 
om bedre lovgivning, EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1-14.


