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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a felszámolás alatt álló ESZAK eszközeinek, valamint a felszámolást követően a Szén- és 
Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelésére vonatkozó többéves pénzügyi 
iránymutatások megállapításáról szóló 2003/77/EK határozat módosításáról szóló 
tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0321), 

 tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi 
következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló 37. jegyzőkönyvre1 és 
különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C9-0216/2020), 

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0228/2021),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

INDOKOLÁS

A 2003/77/EK tanácsi határozat értelmében a Bizottság úgy fekteti be a felszámolás alatt álló 
ESZAK eszközeit, hogy „a megfelelő pénzeszközök szükség szerint időben rendelkezésre 
álljanak, és hogy a lehető legnagyobb hozamot biztosítsák, hosszú távon a nagy fokú 
biztonság és stabilitás fenntartásával”.
Az Európai Bizottság a felszámolás alatt álló ESZAK hozamait az acél- és szénágazat kutatási 

1 Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 
37. jegyzőkönyv az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási 
Alapról (HL C 202., 2016.6.7., 327. o.).
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projektjeinek támogatására használja fel. A pénzügyi piaci hozamok tartós csökkenése miatt 
azonban az elmúlt években a portfólió egyre kevésbé volt képes elegendő hozamot termelni 
egy érdemi kutatási program finanszírozásához.
E javaslat célja, hogy az ESZAK portfólióját ellenállóbbá tegye e kihívásokkal szemben 
azáltal, hogy bővíti a más eszközosztályokba való befektetések lehetőségeit, és más 
befektetési technikákat alkalmaz annak érdekében, hogy megvédje a portfóliót a rögzített 
hozamú értékpapíroktól való kizárólagos függőségtől.
Ez a javaslat két fő változtatást javasol:

 A 2003/76/EK határozat módosítására irányuló javaslattal összhangban lehetővé 
kell tenni a portfólió forrásainak szükség szerinti értékesítését annak érdekében, 
hogy 2027-ig [111 millió] EUR összegű éves allokációhoz kapcsolódó 
kifizetéseket lehessen teljesíteni. A befektetési feltételektől és a portfólió 
méretének alakulásától függően ez a kezelt eszközök volumenének fokozatos 
csökkenését vonja maga után;

 Diverzifikálni kell a portfólió támogatható befektetéseit a kockázat-/nyereség-
teljesítményének megerősítése érdekében. A Bizottság javasolja az elfogadható 
eszközök körének bővítését annak érdekében, hogy javuljon az adott kockázati 
szinten várható hozam. Az ESZAK eszközeit hagyományosan elsősorban 
euróban denominált állampapírokba és szupranacionális 
adósságinstrumentumokba fektették be. Ez a befektetésállomány stabilan pozitív 
hozamot tudott elérni, miközben a portfóliókockázatot csökkentett szinten tudta 
tartani. Az elmúlt években a gazdasági és piaci feltételek oly módon változtak, 
hogy tartósan csökkentek az állampapírokba és szupranacionális 
adósságinstrumentumokba történő befektetések megtérülésének lehetőségei. A 
jövőre nézve általában a pénzügyi piacok és különösen az eurókötvény-piacok 
továbbra is nagy kihívást jelentenek a rendkívül alacsony/negatív hozamok 
(különösen a legmagasabb hitelminősítésű kibocsátók által kibocsátott 
értékpapírok) és többek között az EKB laza monetáris politikája és 
kötvényvásárlási programjai miatt kialakult, csökkent likviditás miatt. A 
kamatlábaknak erről az alacsony alapról történő bármilyen emelkedése a 
meglévő eszközök lefelé történő átértékeléséhez vezet, ami azzal a kockázattal 
jár, hogy nagyon alacsony vagy negatív hozamok jelentkeznek mindaddig, amíg 
a magasabb hozamú újrabefektetések fokozatosan ellensúlyozzák a kezdeti 
átértékelési hatást.

A Bizottság egyértelművé tette, hogy a változtatások nem vonnák maguk után ezen eszközök 
vagy pénzügyi instrumentumok automatikus igénybevételét. Ehelyett a határozat csupán 
felhatalmazná a Bizottságot arra, hogy ilyen befektetéseket hajtson végre, ha a piaci feltételek 
kedvezőek, és ha az ilyen befektetések összhangban vannak a befektetések befektetési 
időtávjával, figyelembe véve az éves allokációhoz kapcsolódó kifizetéseket 2027-ig. A 
Bizottság hangsúlyozta, hogy körültekintően és kellő gondossággal fogja kihasználni ezeket a 
kibővített befektetési lehetőségeket, hogy maximalizálja a pozitív eredmények valószínűségét. 
Éves jelentéseiben be fog számolni arról a döntésről, hogy éljen ezekkel a hatáskörökkel, 
kifejtve a befektetési eszközállomány bővítésének és a megfigyelt eredményekről való 
jelentéstételnek az okait, amint a teljesítményadatok ezt lehetővé teszik.

A javaslat nem hoz létre olyan új kötelezettségeket, amelyek a többéves pénzügyi keretben az 
általános költségvetést terhelnék.
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Az előadó érti a javasolt változtatások indokait. A beérkezett legfrissebb információk szerint a 
Tanács pozitívan értékelte a javaslatot, amely csak kisebb, technikai jellegű változtatásokat 
vezetett be, amelyek nem változtatják meg az eredeti bizottsági javaslatot.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím a felszámolás alatt álló ESZAK, valamint a felszámolást követően a 
Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelésére vonatkozó 
többéves pénzügyi iránymutatások megállapításáról szóló 2003/77/EK 
határozat módosításáról
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