
RR\1235716SV.docx PE693.588v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Plenarhandling

A9-0228/2021

1.7.2021

*
BETÄNKANDE
om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2003/77/EG om fleråriga 
ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under 
avveckling och, efter slutförd avveckling, tillgångarna i Kol- och 
stålforskningsfonden 
(COM(2020)0321 – C9-0216/2021 – 2020/0143(NLE))

Budgetutskottet

Föredragande: Johan Van Overtveldt



PE693.588v02-00 2/9 RR\1235716SV.docx

SV

PR_NLE-CN_LegAct_app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2003/77/EG om fleråriga 
ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, 
efter slutförd avveckling, tillgångarna i Kol- och stålforskningsfonden
(COM(2020)0321 – C9-0216/2021 – 2020/0143(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0321), 

 med beaktande av protokoll nr 37 om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget 
upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden, som fogas till fördraget om 
Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt1, i 
synnerhet artikel 2.2, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C9-0216/2021), 

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0228/2021).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen.

FÖRKLARING

I rådets beslut 2003/77/EG föreskrivs att kommissionen ska förvalta tillgångarna i EKSG 
under avveckling ”på ett sådant sätt att dessa medel är tillgängliga vid behov, samtidigt som 
de skall generera högsta möjliga avkastning förenad med en hög grad av säkerhet och 
långsiktig stabilitet”.
Europeiska kommissionen använder avkastningen från EKSG under avveckling för att stödja 
forskningsprojekt inom kol- och stålsektorn. Förmågan att genom portföljen generera 

1 Protokoll nr 37 om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och 
stålforskningsfonden, som fogas till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 327).
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tillräcklig avkastning för att finansiera ett meningsfullt forskningsprogram har hamnat under 
press under senare år till följd av en långvarig minskning av avkastningen från 
finansmarknaden.
Föreliggande förslag avser att göra EKSG:s portfölj mer resilient inför dessa utmaningar 
genom att utvidga tillämpningsområdet för investeringar i andra tillgångar och använda andra 
investeringsmetoder för att skydda portföljen från att enbart vara beroende av värdepapper 
med fast avkastning.
I detta förslag läggs två avgörande ändringar fram:

 I linje med förslaget om en ändring av beslut 2003/76/EG som ska göra det 
möjligt att sälja portföljens tillgångar när så krävs för att kunna göra 
utbetalningar relaterade till ett årligt anslag på [111 miljoner] euro fram till år 
2027. Beroende på investeringsförhållandena och utvecklingen av portföljens 
storlek kommer detta att medföra en gradvis minskning av volymen förvaltade 
tillgångar.

 En diversifiering av godtagbara investeringar i portföljen ska göras för att stärka 
dess resultat vad avser risk i förhållande till avkastning. Det föreslås att de 
godtagbara tillgångarna ska utökas för att höja den förväntade avkastningen 
gentemot en given risknivå. Traditionellt har tillgångarna i EKSG till största 
delen investerats i eurodenominerade utländska och överstatliga obligationer. 
Dessa investeringar har gett en stadig positiv avkastning, samtidigt som låga 
risknivåer har kunnat upprätthållas för portföljen. Under de senaste åren har de 
ekonomiska förhållandena och marknadsvillkoren ändrats på sådant sätt att de 
beständigt minskat möjligheterna att få avkastning på investeringar i utländska 
och överstatliga obligationer. Vid en framåtblick kommer finansmarknaderna 
generellt och eurobondmarknaden i synnerhet att vara problematisk på grund av 
mycket låg eller negativ avkastning (särskilt för värdepapper från emittenter med 
den högsta kreditkvaliteten) och reducerad likviditet som bland annat drivs av 
ECB:s ackommoderande penningpolitik och dess program för köp av 
obligationer. Eventuella räntehöjningar från denna låga nivå leder till 
nedjusterade omvärderingar av befintliga tillgångar, vilket medför risk för 
mycket låg eller negativ avkastning till dess att återinvesteringar med högre 
avkastning gradvis uppväger den ursprungliga omvärderingseffekten.

Kommissionen har klargjort att ändringarna inte skulle medföra någon automatisk tillämpning 
av dessa tillgångar eller instrument. Istället skulle beslutet bemyndiga kommissionen att göra 
sådana investeringar när marknadsvillkoren är gynnsamma och om sådana investeringar 
ligger i linje med investeringarnas tidshorisont med hänsyn tagen till betalningar relaterade till 
det årliga anslaget fram till 2027. Kommissionen betonade att den kommer att tillämpa 
försiktighets- och omsorgsprincipen vid användningen av dessa utvidgade 
investeringsalternativ för att maximera sannolikheten för positiva resultat. Den kommer att 
rapportera om beslutet att använda dessa befogenheter i sina årliga rapporter, förklara 
orsakerna till utvidgningen av investeringarna och rapportering av observerat resultat så snart 
resultatdata gör det möjligt.

Förslaget skapar inga nya skyldigheter som belastar den allmänna budgeten enligt den 
fleråriga budgetramen.

Föredraganden förstår motiveringen till de föreslagna ändringarna. Enligt den senaste 
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informationen har förslaget bedömts positivt av rådet, där endast smärre tekniska ändringar 
har införts som inte ändrar kommissionens ursprungliga förslag.
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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