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Spørgsmål 

Vil ministeren uddybe hvilke erhverv, hvor beskæftigelsen vil blive øget i 

Danmark som følge af EU-landenes genopretningsplaner? 

 

Svar 

Kommissionen skønner, at den danske genopretningsplan sammen med øvrige til-
tag i genopretningsinstrumentet NGEU1 kan øge beskæftigelsen i Danmark med 
8.000 personer2. Kommissionen har ikke uddybet hvilke erhverv i Danmark, der 
potentielt kunne se en stigning i beskæftigelsen som følge af NGEU, herunder de 
øvrige EU-landes genopretningsplaner. Forventeligt vil beskæftigelseseffekterne 
være størst inden for erhverv, der har grønne eller digitale kerneprodukter, men 
afledte effekter vil kunne smitte af på beskæftigelsen på tværs af økonomien.  

Genopretningsplanerne fra andre EU-lande rummer et stort potentiale til at løfte 

dansk eksport og dermed bidrage til at øge vækst og beskæftigelse i Danmark. Det 

skyldes ikke mindst, at en betydelig del af midlerne skal udmøntes inden for områ-

der som grøn og digital omstilling, hvor danske virksomheder og arbejdspladser er 

blandt de førende. Dansk Industri har estimeret, at potentialet kan resultere i øget 

eksport på 11 milliarder kroner årligt i seks år – samlet 66 milliarder kroner.3 

Jeg ved, at danske virksomheder er bevidste om potentialet og klar til at gribe mu-

lighederne. Regeringen har derfor i partnerskab med erhvervslivet igangsat en mål-

rettet indsats for at sikre danske virksomheder de bedste vilkår for at få del i ud-

møntningen af genopretningsmidlerne i andre EU-lande og samtidig bidrage til 

EU’s grønne og digitale omstilling. 

 

1 Genopretningsfaciliteten, som yder finansiering til EU-landenes genopretningsplaner, udgør ca. 90 pct. af 
NGEU, som også omfatter andre EU-tiltag, herunder ReactEU, Horisont, InvestEU, Fonden for Retfærdig 
omstilling, Udvikling af landdistrikterne og RescEU. 
2 Kommissionens arbejdsdokument til forslaget til rådsbeslutning om den danske genopretningsplan, s. 37.  
3 Beregningen er baseret på en antagelse om, at de danske markedsandele inden for de berørte sektorer fast-
holdes.  
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Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 
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