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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af 
de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under 
afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver
(COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0321),

– der henviser til protokol nr. 37 om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-
traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om 
Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde1, 
navnlig artikel 2, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-
0216/2020), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 82,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0228/2021),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 
godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

1 Protokol nr. 37 om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og 
Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 327).
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BEGRUNDELSE

I henhold til Rådets beslutning 2003/77/EF forvalter Kommissionen aktiverne i EKSF under 
afvikling, således at det sikres, "at der er midler til rådighed, når der er behov herfor, og 
således, at der opnås det størst mulige afkast, samtidig med at der fastholdes en høj grad af 
sikkerhed og stabilitet på lang sigt".

Europa-Kommissionen anvender afkastet af EKSF under afvikling til at støtte 
forskningsprojekter inden for stål- og kulsektoren. Porteføljens kapacitet til at generere et 
tilstrækkeligt afkast til finansiering af et meningsfyldt forskningsprogram er imidlertid 
kommet under pres i de seneste år som følge af det sekulære fald i afkastet på de finansielle 
markeder.

Med dette forslag skal EKSF-porteføljen gøres mere modstandsdygtig over for disse 
udfordringer ved at øge investeringerne i andre aktivklasser og ved at anvende andre 
investeringsteknikker for at beskytte porteføljen mod den eksklusive afhængighed af 
værdipapirer med fast afkast.

Dette forslag indeholder to væsentlige ændringer:

 i overensstemmelse med forslaget om ændring af beslutning 2003/76/EF at gøre det 
muligt at afsætte ressourcerne i porteføljen, hvor det er nødvendigt, for at muliggøre 
udbetalinger i forbindelse med en årlig tildeling på [111 mio.] EUR frem til 2027. 
Afhængigt af investeringsvilkårene og udviklingen i porteføljens størrelse vil der ske 
en gradvis reduktion af omfanget af de forvaltede aktiver

 at diversificere de investerbare aktiver i porteføljen med henblik på at styrke 
risiko/afkastforholdet. Det foreslås at udvide populationen af investerbare aktiver for 
at øge det forventede afkast for et givet risikoniveau. EKSF-aktiverne er typisk 
traditionelt blevet investeret i statsgæld og overstatslig gæld domineret i euro. Denne 
investeringspopulation har været i stand til at generere et vedvarende positivt afkast og 
samtidig fastholde porteføljerisikoen på et lavt niveau. De seneste år har de 
økonomiske og markedsmæssige vilkår ændret sig på en sådan måde, at mulighederne 
for at opnå afkast af investeringer i statsgæld og overstatslig gæld er blevet varigt 
begrænsede. De finansielle markeder generelt og eurobondmarkederne i særdeleshed 
vil fremadrettet fortsat være præget af udfordringer på grund af et yderst lavt/negativt 
afkast (især for værdipapirer fra udstedere med højeste kreditkvalitet) og mindre 
likviditet, der bl.a. skyldes ECB's lempelige pengepolitik og 
obligationskøbsprogrammer. Eventuelle rentestigninger fra dette lave udgangspunkt 
vil føre til en revaluering af eksisterende aktiver, hvilket indebærer en risiko for meget 
lave eller negative afkast, indtil reinvesteringerne med højere afkast igen gradvist kan 
opveje den oprindelige revalueringseffekt.

Kommissionen har gjort klart, at ændringerne ikke medfører automatisk anvendelse af disse 
aktiver eller instrumenter. I stedet giver afgørelsen Kommissionen bemyndigelse til at 
foretage sådanne investeringer, når markedsvilkårene er gunstige, og hvis disse investeringer 
er i overensstemmelse med investeringernes investeringshorisont, idet der tages hensyn til 
udbetalingerne i forbindelse med den årlige tildeling frem til 2027. Kommissionen 
understreger, at den vil udvise forsigtighed og due diligence ved at udnytte disse udvidede 
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investeringsmuligheder for at maksimere sandsynligheden for positive resultater. Den 
aflægger rapport om afgørelsen om at udnytte disse beføjelser i sine årsrapporter og redegør 
for årsagerne til udvidelsen af investeringspopulationen og rapporterer om observerede 
resultater, når data om resultaterne muliggør dette.

Forslaget skaber ikke nye forpligtelser, der skal ydes over det almindelige budget i den 
flerårige finansielle ramme.

Ordføreren forstår begrundelsen for de foreslåede ændringer. Ifølge de seneste oplysninger er 
forslaget blevet positivt vurderet af Rådet, hvor der kun er foretaget mindre, tekniske 
ændringer, som ikke ændrer Kommissionens oprindelige forslag.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
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Stålforskningsfondens aktiver
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