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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/77/WE 
ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS 
w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla 
i Stali
(COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0321), 

 uwzględniając Protokół nr 37 w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu 
EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali, załączony do Traktatu 
o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1, w szczególności 
jego art. 2 akapit drugi, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-
0216/2020), 

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0228/2021),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu 
Radzie i Komisji.

1 Protokół nr 37 w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie 
Funduszu Badawczego Węgla i Stali, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 327).
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UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Rady 2003/77/WE Komisja ma zarządzać aktywami EWWiS w likwidacji 
„w sposób zapewniający, aby fundusze były dostępne w razie potrzeby, a jednocześnie 
przynosiły nadal możliwie największy dochód, zgodnie z zasadą utrzymania wysokiego 
stopnia bezpieczeństwa i stabilności w długim okresie”.
Komisja Europejska wykorzystuje zwroty z EWWiS w likwidacji w celu wsparcia projektów 
badawczych w sektorach stali i węgla. W ostatnich latach zdolność portfela do generowania 
wystarczających zwrotów w celu sfinansowania istotnego programu badawczego została 
zagrożona wskutek długookresowego spadku rentowności na rynkach finansowych.
Celem niniejszego wniosku jest zwiększenie odporności portfela EWWiS na te wyzwania 
poprzez zwiększenie możliwości inwestowania w inne klasy aktywów i wykorzystanie innych 
technik inwestycyjnych w celu ochrony portfela przed wyłączną zależnością od papierów 
wartościowych o stałej kwocie dochodu.
W niniejszym wniosku zaproponowano dwie główne zmiany:

 zgodnie z wnioskiem dotyczącym zmiany decyzji 2003/76/WE – umożliwienie 
w razie konieczności sprzedaży zasobów portfela, tak aby umożliwić płatności 
związane z rocznym przydziałem w wysokości [111 mln EUR] do 2027 r. 
W zależności od warunków inwestycyjnych i zmian wielkości portfela 
spowoduje to stopniową redukcję wolumenu zarządzanych aktywów;

 zdywersyfikowanie kwalifikowalnych inwestycji portfela w celu wzmocnienia 
jego wyników pod względem stosunku ryzyka do zwrotu. Proponuje się 
rozszerzenie gamy kwalifikowalnych aktywów w celu zwiększenia oczekiwanej 
stopy zwrotu w odniesieniu do danego poziomu ryzyka. Aktywa EWWiS 
tradycyjnie inwestowane są głównie w denominowany w euro dług państwowy 
i ponadnarodowy. Takie spektrum inwestycji było w stanie zapewnić stałe 
dodatnie zwroty przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka portfela na niższych 
poziomach. W ostatnich latach warunki gospodarcze i rynkowe uległy zmianie 
w sposób, który trwale ogranicza możliwości uzyskania zwrotów z inwestycji 
w dług państwowy i ponadnarodowy. W przyszłości rynki finansowe, 
a w szczególności rynki euroobligacji, będą nadal stanowiły wyzwanie ze 
względu na bardzo niskie lub ujemne stopy zwrotu (w szczególności 
w przypadku papierów wartościowych emitowanych przez emitentów 
o najwyższej jakości kredytowej) oraz ograniczoną płynność, co wynika między 
innymi z akomodacyjnej polityki pieniężnej EBC i jego programów zakupu 
obligacji. Jakiekolwiek wzrosty stóp procentowych z tej niskiej podstawy 
doprowadzą do rewaluacji w dół istniejących aktywów, co oznacza ryzyko 
bardzo niskich lub ujemnych zwrotów do czasu, gdy reinwestycje o wyższych 
dochodach stopniowo zrekompensują początkowy efekt rewaluacji.

Komisja wyraźnie stwierdziła, że zmiany nie pociągałyby za sobą automatycznego 
korzystania z tych aktywów lub instrumentów. Zamiast tego decyzja ta zezwalałaby jedynie 
Komisji na dokonywanie takich inwestycji w sprzyjających warunkach rynkowych i jeżeli 
inwestycje takie byłyby zgodne z horyzontem inwestycyjnym, biorąc pod uwagę płatności 
związane z rocznym przydziałem do 2027 r. Komisja podkreśliła, że zachowa ostrożność 
i należytą staranność przy korzystaniu z tych zwiększonych możliwości inwestycyjnych, aby 
zmaksymalizować prawdopodobieństwo pozytywnych wyników. Komisja przedstawi 
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informacje na temat decyzji w sprawie wykorzystania tych uprawnień w swoich 
sprawozdaniach rocznych, wyjaśniając powody rozszerzenia spektrum inwestycji, oraz 
przedłoży sprawozdania na temat uzyskanych wyników, gdy tylko będą dostępne 
odpowiednie dane.

Wniosek nie tworzy żadnych nowych zobowiązań, które miałyby obciążyć budżet ogólny 
w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych.
 

Sprawozdawca rozumie uzasadnienie proponowanych zmian. Zgodnie z najnowszymi 
otrzymanymi informacjami wniosek został pozytywnie oceniony przez Radę, gdzie 
wprowadzono jedynie niewielkie zmiany techniczne, które nie zmieniają pierwotnego 
wniosku Komisji.
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
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