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* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/77/ES o določitvi večletnih 
finančnih smernic za upravljanje sredstev ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji za 
upravljanje sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo
(COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2020)0321),

 ob upoštevanju Protokola št. 37 o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za premog in jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, 
ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije1, zlasti 
njegovega člena 2(2), v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-
0216/2020),

– ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0228/2021),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno 
spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

1 Protokol št. 37 o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in 
jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 327).
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OBRAZLOŽITEV

Odločba Sveta 2003/77/ES določa, da Komisija upravlja sredstva ESPJ v likvidaciji, pri 
čemer „zagotavlja, da je po potrebi vedno na voljo njihova zadostna količina, pri čemer pa je 
treba dolgoročno še vedno poskrbeti za čim večjo donosnost ob visoki stopnji varnosti in 
stabilnosti“.
Evropska komisija donose od ESPJ v likvidaciji uporablja za raziskovalne projekte v 
jeklarstvu in premogovništvu. Vendar je zmožnost portfelja, da ustvari zadostne donose za 
financiranje pomembnih raziskovalnih programov, v zadnjih letih zaradi dolgoročnega upada 
donosov na finančnih trgih pod pritiskom.
Namen tega predloga je povečati odpornost portfelja ESPJ na te izzive z razširitvijo področja 
za naložbe v druge razrede sredstev in z uporabo drugih naložbenih tehnik za zaščito portfelja 
pred izključno odvisnostjo od vrednostnih papirjev s stalnim donosom.
Predlog navaja dve glavni spremembi:

 da se v skladu s predlogom spremembe Odločbe 2003/76/ES omogoči prodaja 
sredstev portfelja, kjer je to potrebno, da se do leta 2027 omogočijo plačila iz 
letno dodeljenega zneska [111 milijonov] EUR. Odvisno od naložbenih pogojev 
in gibanja velikosti portfelja bo to pomenilo postopno zmanjšanje upravljanih 
sredstev;

 da se upravičene naložbe v portfelju razpršijo, s čimer bi se povečala njegova 
uspešnost v smislu tveganj in donosa. Predlaga se, da se razširi obseg 
upravičenih sredstev, da se povečajo pričakovani donosi za določeno stopnjo 
tveganja. Sredstva ESPJ so se tradicionalno vlagala predvsem v državne in 
nadnacionalne dolgove, denominirane v evrih. Ta naložbeni spekter je lahko 
zagotovil stalne pozitivne donose in hkrati ohranil tveganje portfelja na nižji 
ravni. V zadnjih letih so se gospodarske in tržne razmere spremenile tako, da so 
trajno zmanjšale možnosti za donose na naložbe v državne in nadnacionalne 
dolgove. Kaže, da bodo finančni trgi na splošno, zlasti pa trgi evroobveznic, 
ostali zahtevni zaradi zelo nizkih/negativnih donosov (zlasti za vrednostne 
papirje izdajateljev z najvišjo kreditno kakovostjo) in zmanjšane likvidnosti, 
med drugim zaradi spodbujevalne denarne politike ECB in njenih programov 
nakupa obveznic. Vsako povišanje obrestnih mer s te nizke osnove bo povzročilo 
prevrednotenje obstoječih sredstev navzdol, kar predstavlja tveganje za zelo 
nizke ali negativne donose, dokler ponovno vlaganje z višjimi donosi postopoma 
ne nadomesti začetnega učinka prevrednotenja.

Komisija je pojasnila, da spremembe ne bi pomenile samodejne uporabe teh sredstev ali 
instrumentov. Sklep bi Komisiji zgolj dovolil, da izvede take naložbe, ko so tržne razmere 
ugodne in če so skladne z naložbenim obdobjem naložb, pri čemer se upoštevajo plačila, 
povezana z letnimi dodelitvami do leta 2027. Komisija je poudarila, da bo te razširjene 
naložbene možnosti uporabljala pazljivo in skrbno, da bi čim bolj povečala verjetnost 
pozitivnih rezultatov. O odločitvi o uporabi teh pooblastil bo poročala v svojih letnih 
poročilih, pri čemer bo pojasnila razloge za razširitev naložbenega spektra, in ko bodo podatki 
o uspešnosti to omogočali, pa bo poročala o ugotovljenih rezultatih.

Predlog ne ustvarja novih obveznosti, ki bi bremenile splošni proračun v večletnem 
finančnem okviru.
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Poročevalec razume logiko, ki je botrovala predlaganim spremembam. Glede na najnovejše 
prejete informacije je Svet predlog ocenil pozitivno, saj je predlagal le manjše tehnične 
spremembe, ki pa ne spreminjajo prvotnega predloga Komisije.
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