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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/77/EG 
tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa 
van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het 
Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal
(COM(2020)0321 – C9-0216/2021 – 2020/0143(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0321), 

 gezien Protocol nr. 37 betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het 
EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie1, en met name artikel 2, tweede alinea (C9-0216/2021), 

 gezien artikel 82 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0000/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het 
Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de 
Raad en de Commissie.

TOELICHTING

In Beschikking 2003/77/EG van de Raad is vastgesteld dat de Commissie de activa van de 
EGKS in liquidatie zo beheert “dat de middelen indien nodig beschikbaar zijn, terwijl een zo 
hoog mogelijk rendement wordt verkregen en een hoge mate van veiligheid en stabiliteit op 
de lange termijn wordt gehandhaafd”.
Met de opbrengsten van de EGKS in liquidatie steunt de Europese Commissie 

1 Protocol nr. 37 betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het 
Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 327).
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onderzoeksprojecten in de kolen- en staalsector. Door de langdurige daling van de 
opbrengsten uit de financiële markt is het de voorbije jaren evenwel steeds moeilijker 
geworden om met de portefeuille voldoende rendement te genereren voor de financiering van 
een zinvol onderzoeksprogramma.
Het onderhavige voorstel is bedoeld om de EGKS-portefeuille beter bestand te maken tegen 
deze uitdagingen, door de mogelijkheden voor belegging in andere activaklassen te verruimen 
en gebruik te maken van andere beleggingstechnieken om de portefeuille te beschermen tegen 
volledige afhankelijkheid van vastrentende waardepapieren.
Twee belangrijke wijzigingen worden voorgesteld:

 Toestaan dat, in overeenstemming met het voorstel tot wijziging van 
Beschikking 2003/76/EG, de in portefeuille gehouden middelen zo nodig 
kunnen worden verkocht om de betalingen in verband met een jaarlijkse 
toewijzing van [111 miljoen] EUR tot en met 2027 mogelijk te maken. 
Afhankelijk van het beleggingsklimaat en de ontwikkeling van de omvang van 
de portefeuille zal dit een geleidelijke afbouw van het volume beheerde activa 
met zich meebrengen.

 De in aanmerking komende beleggingen in de portefeuille diversifiëren om de 
verhouding risico/rendement te verbeteren. Voorgesteld wordt het spectrum van 
in aanmerking komende activa uit te breiden om het verwachte rendement voor 
een bepaald risiconiveau te verhogen. Van oudsher worden de activa van de 
EGKS hoofdzakelijk belegd in in euro luidende staatsschuld en supranationale 
schuld. Met dit beleggingsspectrum zijn stabiele, positieve rendementen behaald 
en is tegelijkertijd het portefeuillerisico laag gehouden. De afgelopen jaren zijn 
de economische en marktomstandigheden aanhoudend zodanig veranderd dat er 
minder mogelijkheden zijn om rendement te behalen op beleggingen in 
staatsschuld en supranationale schuld. Ook in de toekomst zal de situatie op de 
financiële markten in het algemeen, en op de euro-obligatiemarkten in het 
bijzonder, moeilijk blijven vanwege de zeer lage/negatieve rendementen (met 
name op effecten van emittenten met de hoogste kredietwaardigheid) en een 
verminderde liquiditeit, onder meer als gevolg van het accommoderende 
monetaire beleid van de ECB en haar opkoopprogramma’s voor obligaties. 
Eventuele verhogingen van de rentetarieven vanaf dit lage basisniveau zullen 
leiden tot een neerwaartse herwaardering van de bestaande activa, met het risico 
van zeer lage of negatieve rendementen totdat het aanvankelijke 
herwaarderingseffect geleidelijk wordt gecompenseerd door herbeleggingen met 
een hoger rendement.

De Commissie heeft duidelijk gemaakt dat de veranderingen niet voorzien in het automatische 
gebruik van deze activa of instrumenten. Het zou de Commissie louter toestaan dergelijke 
beleggingen te doen als de marktomstandigheden gunstig zijn en die beleggingen in 
overeenstemming zijn met de beleggingshorizon, rekening houdend met de betalingen in 
verband met de jaarlijkse toewijzing tot 2027. De Commissie benadrukte dat ze zorgvuldig en 
omzichtig gebruik zal maken van deze uitgebreidere beleggingsmogelijkheden om de kans op 
positieve resultaten te maximaliseren. Wanneer de Commissie deze bevoegdheden gebruikt, 
brengt zij hierover verslag uit in haar jaarverslagen, waarin wordt toegelicht waarom het 
beleggingsspectrum werd uitgebreid en over de waargenomen resultaten wordt gerapporteerd 
zodra de prestatiegegevens beschikbaar zijn.
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Het voorstel creëert geen nieuwe verplichtingen ten laste van de algemene begroting binnen 
het meerjarig financieel kader.
 
Uw rapporteur begrijpt de redenering achter de voorgestelde wijzigingen. Volgens de meest 
recente informatie is het voorstel positief beoordeeld door de Raad, die slechts kleine 
technische wijzigingen heeft aangebracht die het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
niet wijzigen.
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