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1. Conclusies en aanbevelingen
1.1.
Het is een goede zaak dat Beluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad (1) (het eigenmiddelenbesluit) door alle
lidstaten is geratificeerd en bijgevolg op 1 juni 2021 in werking is getreden, zodat de Commissie nu leningen kan aangaan
voor het herstelinstrument. Het EESC roept alle belanghebbenden op de volgende stappen snel af te handelen zodat het geld
vrijkomt.
1.2.
Het vertrouwenstimulerende effect van NextGenerationEU (NGEU) heeft al geholpen om de economieën en de
financieringskosten van de Unie en de lidstaten te stabiliseren. Met de financiering uit NextGenerationEU zal de hoeveelheid
Europese veilige activa worden vergroot en de internationale rol van de euro worden versterkt. Het EESC merkt op dat de
financieringsstrategie van NextGenerationEU gebaseerd is op financiering via de kapitaalmarkten en particuliere
investeringen.
1.3.
Vergeleken met het brede debat over de besteding van de NGEU-middelen wordt de financiering als een technische
kwestie gezien. Een goed werkende financieringsstrategie is echter essentieel voor de uitvoering van NextGenerationEU.
Degelijke financiering, solide risicobeheer, lage financieringskosten en duurzame financiering zijn in het belang van de
burgers, die uiteindelijk de marktrisico’s dragen. Financierings- en schuldbeheer moet gebaseerd zijn op democratische
controle, legitimiteit en transparantie.
1.4.
De financiering van NextGenerationEU vereist een geavanceerde strategie om te waarborgen dat de EU haar
betalingsverplichtingen tijdig en tegen gunstige marktvoorwaarden kan nakomen. Het EESC beklemtoont dat het van het
grootste belang is dat de Commissie de financieringsstrategie rechtstreeks beheert en is ermee ingenomen dat zij in dit
verband over bijkomende personele middelen kan beschikken. Wel dient hierbij het genderevenwicht voor ogen te worden
gehouden. Daarnaast zou een adviesraad moeten worden opgericht, waarin de Commissie, het Europees Parlement, de
Raad, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld zijn vertegenwoordigd.
1.5.
Het is van het grootste belang om de grote kredietwaardigheid en de lage financieringskosten van de EU op peil te
houden om herverdelingseffecten van kredietnemers naar kredietverstrekkers te voorkomen. Dit zal bovendien — samen
met hogere economische groeipercentages — de terugbetaling vergemakkelijken. De kredietwaardigheid zal vooral
afhangen van de economische, politieke en sociale kracht van de EU en kan worden bestendigd door een verdere verdieping
van de EMU. Op crises moet in ieder geval worden geanticipeerd, waarbij de ECB onder meer zou kunnen optreden als
“buyer of last resort”.

(1)

Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese
Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1).
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1.6.
Over het geheel genomen heeft een groot deel van de nieuwe financieringsstrategie betrekking op de relaties met
beleggers. Het EESC is ingenomen met het besluit tot het opnemen van leningen en de financieringsplannen, die
hoofdzakelijk een middel vormen om transparantie te bieden aan de financiële markten. De communicatie met het publiek
en vertegenwoordigers daarvan mag echter nooit een minder belangrijke prioriteit worden. Het moet worden toegejuicht
dat een van de basisvoorwaarden voor deelname aan het netwerk van primary dealers onder meer het toezicht door een
bevoegde autoriteit van de Unie is. Aangezien naleving van de relevante regels uiterst belangrijk is, steunt het EESC de
mogelijke betrokkenheid van OLAF bij dit toezicht en is het ingenomen met het feit dat ook andere overheidsinstanties
kunnen worden aangewezen om de naleving van de in het besluit vastgestelde regels door het netwerk van primary dealers
te controleren.

1.7.
Het massale beroep op kapitaalmarkten zal gepaard gaan met een breed scala aan risico’s. Het EESC steunt de
oprichting van solide risicomanagementsystemen en het aanhouden van een NextGenerationEU-rekening bij de Europese
Centrale Bank. Gelet op het publieke belang van degelijk risicobeheer moet de Chief Risk Officer (CRO) het Europees
Parlement en de Raad raadplegen bij het opstellen van de High-Level Risk and Compliance Policy. Tot slot verzoekt het EESC
de Commissie om zodra het opnemen van de leningen in het kader van NextGenerationEU begint, zorg te dragen voor een
goede verantwoording, transparantie en gezond financieel beheer. Ook waarschuwt het voor overmatig lenen bij beleggers
buiten de EU en pleit het voor de invoering van nieuwe eigen middelen.

1.8.
In algemene zin is het EESC ingenomen met de aspecten van NextGenerationEU die gericht zijn op een betere
risicodeling, maar het Comité wijst ook op het belang van risicovermindering om de stabiliteit van financiële markten te
waarborgen en de financiële belangen van de Unie naar behoren te beschermen. Met het oog op de gepaste behartiging van
maatschappelijke belangen is het EESC ingenomen met het geplande “raamwerk groene NextGenerationEU-obligaties” en
stelt het voor om ook de uitgifte van sociale NextGenerationEU-obligaties te overwegen.

2. Achtergrond van het advies
2.1.
NextGenerationEU (NGEU) zal 806 miljard EUR (5 % van het EU-bbp) in de EU-economie injecteren in de vorm van
uitgaven en leningen. Namens de EU zal de Commissie dit geld lenen door middel van financieringstransacties op
internationale kapitaalmarkten. NextGenerationEU is bedoeld als tijdelijk instrument. De leningen zullen worden
opgenomen tussen medio 2021 en 2026. In deze periode zal de Commissie financieringstransaties uitvoeren ter waarde
van 150 tot 200 miljard EUR per jaar. De financiering die de EU zo zal aantrekken, zal tegen uiterlijk december 2058 hetzij
rechtstreeks door de lidstaten moeten worden terugbetaald (voor leningen), hetzij uit de EU-begroting (voor de
niet-terugbetaalbare steun).

2.2.
De mededeling betreffende een nieuwe financieringsstrategie voor de financiering van NextGenerationEU (2) is
vastgesteld op grond van artikel 5, lid 3, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad, dat de Commissie vraagt om de
noodzakelijke regelingen te treffen voor het beheer van de transacties tot het opnemen van leningen en om het Europees
Parlement en de Raad regelmatig te informeren over alle aspecten van haar strategie voor schuldmanagement. Nu het
eigenmiddelenbesluit door alle lidstaten is goedgekeurd zal de Commissie een financieringsstrategie ten uitvoer leggen, zoals
beschreven in de mededeling en gespecificeerd in drie besluiten (3). Als financieringsinstrumenten dienen onder meer
EU-obligaties en kortlopend EU-schuldpapier. De gehanteerde financieringstechnieken zijn syndicaatvorming en veilingen.
Jaarlijks worden bij een besluit de maximaal te lenen bedragen en de halfjaarlijkse financieringsplannen vastgesteld. De
Commissie zal haar structuren versterken en een pan-Europees netwerk van primary dealers opzetten.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het EESC heeft NextGenerationEU van meet af aan gesteund en herhaaldelijk zijn steun uitgesproken (4). In zijn
advies over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (5) bevestigde het EESC dat “NextGenerationEU in de juiste
vorm en op het juiste moment is ontwikkeld en goedgekeurd”. Dankzij het stimulerende effect van NextGenerationEU op
het vertrouwen heeft het initiatief al een positieve invloed op de Europese economie en is de kans op een diepe crisis in
sommige landen afgenomen. Op de lange termijn zal NextGenerationEU de economische productie van de EU naar
verwachting aanzienlijk doen toenemen, wat betekent dat uiteindelijk waarschijnlijk alle lidstaten nettobegunstigden zullen
zijn (6). Het is een goede zaak dat het eigenmiddelenbesluit door alle lidstaten is geratificeerd, zodat nu leningen kunnen
worden aangegaan. Het EESC roept alle belanghebbenden op de volgende stappen snel af te handelen zodat het geld
vrijkomt.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

COM(2021) 250 final.
C(2021) 2500 final (PB L 131 van 16.4.2021, blz. 170), C(2021) 2501 final en C(2021) 2502 final.
PB C 364 van 28.10.2020, blz. 124.
PB C 155 van 30.4.2021, blz. 45.
The nonsense of Next Generation EU net balance calculations | Bruegel.
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3.2.
Er wordt terecht een brede discussie gevoerd over de besteding van de NGEU-middelen en, in mindere mate, over
nieuwe eigen middelen. Daarbij vergeleken is er weinig aandacht geweest voor de financiering van NextGenerationEU, die
meer als een technische dan als een politieke kwestie wordt beschouwd. De in het kader van NextGenerationEU geleende
bedragen zullen de financiële verplichtingen van de Unie echter onmiskenbaar doen toenemen; het opnemen van de
leningen moet dan ook plaatsvinden met democratische controle, legitimiteit en transparantie. Het EESC benadrukt dat
goede, duurzame financiering, solide risicobeheer en lage financieringskosten in het algemeen belang zijn. In laatste
instantie zijn de Europese burgers aansprakelijk voor de aangegane schulden; hogere financieringskosten hebben
herverdelingseffecten van kredietnemers naar kredietverstrekkers. Een goed werkende financieringsstrategie is ook essentieel
voor de soepele uitvoering van NextGenerationEU.

3.3.
Het EESC constateert dat de voorgestelde strategie gebaseerd is op financiering via internationale kapitaalmarkten.
Er zijn geen kapitaalbuffers voorzien zoals bij het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), noch zijn er plannen om de
schulden door te rollen tot na 2058. Ook andere benaderingen zijn echter publiekelijk besproken, zoals eeuwigdurende
obligaties die gezamenlijk worden gewaarborgd en uitgegeven door de ECB (7). Op de lange termijn, en met name in het
geval van permanente gemeenschappelijke schuldemissies, zou moeten worden overwogen de ECB de rol van
kredietverstrekker in laatste instantie toe te kennen.

3.4.
Gegeven de grote financieringsbehoefte die NextGenerationEU met zich meebrengt, het complexe en mogelijk
onzekere uitbetalingsschema en de nog niet exact bekende budgetten, is er een geavanceerde financieringsstrategie nodig
om de leningen op de markten op te nemen. Er moet worden geanticipeerd op de ontwikkelingen op financiële markten om
ervoor te zorgen dat de Unie tijdig aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen zonder te worden gedwongen om kapitaal
op te halen onder ongunstige marktomstandigheden. Dit vergt kennis van de markt en flexibiliteit bij het nemen van
besluiten over het moment waarop financieringstransacties moeten worden uitgevoerd en welke financieringstechnieken
moeten worden gebruikt, zodat de laagst mogelijke uitvoeringsrisico’s en financieringskosten kunnen worden gewaarborgd.
Het beklemtoont dat het van het grootste belang is dat de Commissie de financieringsstrategie niet uitbesteedt maar
rechtstreeks beheert. Hiervoor moeten nieuwe operationele capaciteiten worden gecreëerd; de Commissie is dan ook terecht
haar personele middelen en bevoegdheden aan het uitbreiden. Het EESC verzoekt de Commissie daarbij een
genderevenwichtige aanpak te hanteren.

3.5.
Voorts merkt het EESC op dat de financieringsstrategie voor NextGenerationEU gepaard gaat met een verruiming
van de verantwoordelijkheden van de Commissie en is het ingenomen met de verplichting om het Europees Parlement en de
Raad regelmatig op de hoogte te stellen van alle aspecten van de strategie voor schuldbeheer, in aanvulling op de bepalingen
van het Interinstitutioneel Akkoord (8). De jaarlijkse actualiseringen vangen aan in het derde kwartaal van 2021. Gelet op
het grote publieke belang van een solide financiering van NextGenerationEU mag dit als de minimale mate van
betrokkenheid worden beschouwd. Het EESC stelt voor een adviesraad voor de financiering van NextGenerationEU op te
zetten. De leden van het Risk & Compliance-comité van NextGenerationEU moeten halfjaarlijks vergaderen met
geselecteerde vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad, de sociale partners en het maatschappelijk
middenveld met kennis van de financiële markten.

3.6.
Dankzij de grote kredietwaardigheid en de stabiele vooruitzichten van de EU zal de Commissie op gunstige
financiële voorwaarden leningen kunnen aangaan en de voordelen ten goede kunnen laten komen aan de lidstaten. Het
EESC wijst erop dat het belangrijk is om de financieringskosten gedurende de gehele financieringsperiode laag te houden.
Samen met de verwachte verbetering van de economische groeipercentages zal dit de terugbetaling aanzienlijk makkelijker
maken. De kredietwaardigheid van de EU zal vooral afhangen van haar economische, politieke en sociale kracht; deze kan
worden bestendigd door een verdere verdieping van de EMU. Centrifugale krachten en hardnekkige conflicten tussen
lidstaten kunnen de kredietwaardigheid echter aantasten, terwijl de toepassing van garanties (9) ten koste van bepaalde
lidstaten zou kunnen leiden tot ernstige politieke wrijvingen (10). Daarnaast moet worden geanticipeerd op crises van
economische aard of crises die verband houden met de financiële markten, de volksgezondheid of andere aspecten. Daarom
is het van vitaal belang om de financieringsstrategie van zo veerkrachtig en duurzaam mogelijke fundamenten te voorzien,
wat mede kan betekenen dat de ECB als kredietverstrekker in laatste instantie optreedt.

3.7.
Hoewel de financieringsactiviteiten in het kader van NextGenerationEU al van start zijn gegaan, is er veel minder
duidelijkheid over de invoering van nieuwe eigen middelen. De Commissie zal medio 2021 nieuwe eigen middelen
voorstellen die gebaseerd zijn op een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie, het emissiehandelssysteem en een digitale
heffing. In 2024 volgen mogelijk verdere voorstellen voor een belasting op financiële transacties of een financiële bijdrage
van het bedrijfsleven. Mochten er vóór januari 2028 nieuwe eigen middelen beschikbaar komen, dan zullen deze worden

(7)
(8)
(9)
(10)

Covid Perpetual Eurobonds: Jointly guaranteed and supported by the ECB.
Interinstitutioneel Akkoord van 16.12.2020 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
Ten gevolge van de vaststelling van het eigenmiddelenbesluit.
Zie artikel 9, lid 5, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053.
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gebruikt om vroeger te beginnen met de terugbetalingen. Het EESC roept de Commissie op de voor 2024 geplande
voorstellen naar voren te halen en pleit voor de snelle invoering van nieuwe eigen middelen. Als deze goed worden
uitgevoerd, kunnen deze ter compensatie dienen wanneer belastingen op nationaal niveau niet effectief kunnen worden
geheven vanwege belastingconcurrentie, maar ook bijdragen aan een billijke terugbetalingsregeling en de bestrijding van de
klimaatverandering. Hiermee kan ook worden voorkomen dat de nationale bijdragen moeten worden verhoogd of de
uitgaven uit de EU-begroting moeten worden beperkt.
3.8.
Met de NextGenerationEU-leningen van circa 800 miljard EUR zullen de totale in euro luidende veilige activa
toenemen tot circa 2 biljoen EUR, met inbegrip van SURE (11) en een verdere 800 miljard EUR aan activa die al voor de
pandemie via het ESM/ESFS en de EIB werd uitgegeven (12). Met de uitbreiding van de Europese veilige activa, met inbegrip
van alle looptijden tot 30 jaar, worden nieuwe veilige instrumenten voor beleggers geboden, worden banken geholpen om
hun portefeuilles met overheidsobligaties te diversifiëren, wordt de aantrekkelijkheid van de eurozone vergroot en de
internationale rol van de euro versterkt. Doordat NextGenerationEU een positief effect heeft op het vertrouwen zullen de
financieringskosten voor overheden en de particuliere sector waarschijnlijk ook dalen, met name in landen in de eurozone
met grote spreads vergeleken met Duitsland. De NGEU-leningen bieden de lidstaten ook alternatieven in geval van
marktturbulentie die gevolgen heeft voor de uitgifte van nationale obligaties. Het EESC is ingenomen met de aspecten van
NextGenerationEU die gericht zijn op een betere risicodeling, maar het Comité wijst ook op het belang van
risicovermindering door te zorgen voor een degelijke regulering van de financiële markten en convergentie van het toezicht.

4. Specifieke opmerkingen
4.1.
Het EESC is ingenomen met het feit dat in het jaarlijkse kaderbesluit voor het opnemen van leningen
maximumlimieten worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor lange- en kortetermijnfinanciering, en dat de leningen zullen
plaatsvinden op basis van halfjaarlijkse financieringsplannen die gebaseerd zijn op informatie over betalingen die er staan
aan te komen. Deze zijn kennelijk bedoeld om markten transparantie te bieden door de voorspelbaarheid van uitgiften voor
beleggers te vergroten en de coördinatie met andere emittenten te vergemakkelijken, maar dienen ook als basis voor de
informatievoorziening aan het Europees Parlement en de Raad. Het EESC is zich ten volle bewust van het belang van de
betrekkingen tussen beleggers en emittenten, maar benadrukt dat de communicatie met het publiek en de
vertegenwoordigers daarvan nooit een minder belangrijke prioriteit mag zijn en dat de financiële belangen van de Unie
zorgvuldig moeten worden beschermd.
4.2.
Met een doorlopende liquiditeitsplanning wordt ervoor gezorgd dat de liquiditeitsbuffers voldoende zijn om
liquiditeitskraptes te vermijden, terwijl onnodig hoge kassaldo’s daarbij toch worden voorkomen. Gelet op het feit dat het
absorptievermogen van kapitaalmarkten beperkt is en liquiditeitskraptes de uitvoering van NextGenerationEU kunnen
verstoren, pleit het EESC ervoor meer prioriteit te geven aan solide risicobuffers dan aan een bovenmatige beperking van de
kosten. Ook spreekt het uitdrukkelijk zijn steun uit voor het aanhouden van liquiditeitsbuffers op een speciale rekening bij
de ECB om te voorkomen dat deze worden blootgesteld aan tegenpartijrisico’s.
4.3.
Financiële instellingen die deel uitmaken van het netwerk van primary dealers hebben het recht deel te nemen aan
veilingen, bevorderen de marktliquiditeit en verstrekken eerlijk advies en marktinformatie aan de Commissie. Ook hebben
zij koop- en rapportageverplichtingen. Het EESC is ingenomen met het feit dat aanvragers al een actief lid moeten zijn van
een netwerk van primary dealers in de EU en onder toezicht moeten staan van een bevoegde autoriteit van de Unie. Primary
dealers zullen een belangrijke rol spelen bij de financiering van NextGenerationEU; verzuim of wangedrag van hun kant kan
leiden tot hogere financieringskosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met tegenpartijrisico’s, alsook met de
marktmacht en systeemrelevantie van primary dealers.
4.3.1.
Vanwege de aanzienlijke verantwoordelijkheden van de leden van het netwerk van primary dealers is het van
groot belang dat zij de relevante regels naleven. Het toezicht op de naleving op de voorschriften die in het besluit (13) zijn
vastgesteld, berust in belangrijke mate op de rapportageverplichtingen van de primary dealers zelf. Het EESC is bovendien
voorstander van de mogelijke betrokkenheid van OLAF bij het toezicht en juicht het toe dat naast de Commissie ook andere
overheidsinstanties als derden kunnen worden aangewezen om de naleving van het besluit door de leden van het netwerk
van primary dealers te controleren.
4.3.2.
De Commissie zal ook een methode vaststellen om te bepalen welke primary dealers in aanmerking komen voor
deelname aan gesyndiceerde transacties, die voor elke leningtransactie worden aangewezen. Bijzonder actieve leden moeten
in aanmerking komen om bij gesyndiceerde transacties als lead en co-lead managers te fungeren en daarvoor een
vergoeding ontvangen. Deze groep moet deelnemen aan market-makingactiviteiten, de uitgiften onder beleggers bevorderen

(11)
(12)
(13)

Instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand.
Klaus Regling, Webinar — Deepening EMU and the role of ESM, 5 mei 2021.
C(2021) 2500 final.
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en eerlijk advies en marktinformatie aan de Commissie verstrekken. Het EESC neemt nota van de bepalende rol van
financiële instellingen bij financieringsactiviteiten en wijst op mogelijke belangenconflicten, met name in verband met hun
adviserende rol. Hoe dan ook is het zeer gewenst dat gewaarborgd wordt dat overheidsinstanties beschikken over
hoogwaardige capaciteiten en kennis met betrekking tot financiële markten.
4.4.
Het massale beroep op kapitaalmarkten zal gepaard gaan met een breed scala aan risico’s, die uiteindelijk gedragen
worden door de Europese burger. Het EESC is het volledig eens met de constatering van de Commissie dat het gelet op de
ongeziene volumes van de transacties en de geavanceerde financieringsstrategie die nodig is, van kapitaal belang is dat er
voor NextGenerationEU-transacties een robuust en onafhankelijk raamwerk voor risicomanagement en compliance is. Er
moet dan ook worden gewaarborgd dat transacties uit hoofde van NextGenerationEU zodanig worden uitgevoerd dat zij
voldoen aan de hoogste normen van integriteit, eerlijkheid en gezond financieel beheer. Het EESC steunt de creatie van
solide governance- en risicomanagementsystemen, waaronder de vaststelling van beginselen en structuren die een robuust
en onafhankelijk toezicht op alle financiële transacties in het kader van NextGenerationEU waarborgen.
4.4.1.
Een centraal element van dit systeem is de Chief Risk Officer (CRO), die bij de uitvoering van zijn/haar taken zal
beschikken over volledige autonomie en onder meer zal rapporteren aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal
Begroting en het lid van de Commissie dat verantwoordelijk is voor de begroting. Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor het
ontwikkelen van een High-Level Risk and Compliance Policy en moet ervoor zorgen dat alle NGEU-transacties daaraan
voldoen. Hij/zij wordt daarbij ondersteund door een Compliance Officer en een Risk & Compliance-comité. Gelet op de
relevantie van degelijk risicobeheer en het publieke belang daarvan moet worden overwogen de CRO te verplichten om het
Europees Parlement en de Raad te raadplegen bij het opstellen van de High-Level Risk and Compliance Policy.
4.4.2.
Nog niet geheel duidelijk is hoe het risicobeheer zal gaan verlopen bij aanvang van de leenactiviteiten, met name
gedurende de periode voorafgaand aan de benoeming van de CRO en de periode van drie maanden die gepland staat voor
het opstellen van de High-Level Risk and Compliance Policy. Om looptijdmismatches tussen leningen en de onderliggende
financieringsinstrumenten te corrigeren, met name in 2021, zal de Commissie een reeks financiële marktinstrumenten
inzetten, waaronder swaps en mogelijk ook handelspapieren, die extra risicovol zijn. Het EESC dringt er bij de Commissie
op aan van meet af aan bij de NGEU-leentransacties zorg te dragen voor een goede verantwoording, transparantie en
gezond financieel beheer.
4.5.
Kennelijk is er een nauwgezet en uitgebreid boekhoudsysteem nodig om de gediversifieerde financieringsstrategie
goed te beheren. Het EESC is ingenomen met de versterking van de backoffice- en boekhoudfuncties van de Commissie.
Daarvoor moet natuurlijk standaard gebruik worden gemaakt van beproefde software. Het EESC neemt nota van de
belangrijke rol van de rekenplichtige van de Commissie bij het waarborgen van de goede boekhoudkundige verwerking van
alle NGEU-transacties en het openen van de “NextGenerationEU-rekening” bij de ECB.
4.6.
Het EESC erkent dat een belangrijk deel van de nieuwe financieringsstrategie bestaat uit de ontwikkeling van een
strategie voor de omgang met beleggers en de bijbehorende hulpmiddelen. Een aspect daarvan zal een nieuwsbrief over
EU-financiering zijn, waarmee de Commissie regelmatig en transparant met de beleggersgemeenschap kan communiceren.
Ook zal de Commissie via een systematisch programma van gestructureerde bezoeken contacten leggen met beleggers
overal ter wereld. Het EESC waarschuwt echter voor overmatig lenen bij beleggers buiten de EU, wat met name in tijden van
crisis extra risico’s met zich mee kan brengen, zoals bijvoorbeeld een plotselinge onderbreking van de kredietactiviteiten.
4.7.
De Commissie zal ernaar streven 30 % van de NextGenerationEU-middelen op te halen door de uitgifte van groene
obligaties, die zou kunnen oplopen tot 250 miljard EUR, hetgeen van de EU een van de grootste emittenten van groene
obligaties ter wereld zou maken en het beleid en marktleiderschap van de EU op het gebied van duurzame financiering zou
versterken. Het EESC is ingenomen met het geplande “raamwerk groene NextGenerationEU-obligaties”, dat voortbouwt op
de verplichting van de lidstaten om te waarborgen dat 37 % van de uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit gefinancierde
uitgaven wordt bestemd voor de bestrijding van de klimaatverandering. Ook de uitgifte van sociale obligaties zou in het
kader van NextGenerationEU kunnen worden opgevoerd, in aanvulling op de 100 miljard EUR die voor SURE is bestemd.
Om steun uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit te ontvangen, worden de EU-lidstaten ook verzocht projecten op te zetten op
gebieden als inclusieve groei en sociale cohesie, hetgeen de basis zou kunnen vormen voor de ontwikkeling van een kader
voor de uitgifte van sociale obligaties. Op deze wijze zouden de belangen van de samenleving geheel in aanmerking kunnen
worden genomen in de financieringsstrategie.
Brussel, 8 juli 2021.
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