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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2003/76/EF om fastsættelse af 
de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser 
af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (COM(2020)0319 – 
C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2020)0319),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 2, 
første afsnit, i protokol nr. 37, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-
traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om 
Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-
0242/2021), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4,

– der henviser til henstilling fra Budgetudvalget (A9-0229/2021),

1. godkender forslaget til Rådets afgørelse;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram er et EU-støttet program, som finansierer 
forskningsprojekter i kul- og stålsektoren. Forskningsprogrammet har sit eget retsgrundlag uden 
for den flerårige finansielle ramme. 

Til dato har aktiverne i EKSF under afvikling været forvaltet ud fra det udgangspunkt, at 
afkastet af de placerede aktiver skulle være det middel, hvormed forskningsprojekterne skulle 
finansieres, ifølge hvilket den "samlede kapital i Kul- og Stålforskningsfondens aktiver (...) bør 
opretholdes i sin helhed".

Som anerkendt1 er der behov for årlig finansiering på mindst 40 mio. EUR for at kunne 
gennemføre forskningsprogrammet for Kul- og Stålforskningsfonden. Men med den nuværende 
rente og i lyset af forbruget af de disponible ressourcer til udjævningsmekanismen og i 
betragtning af Det Forenede Kongeriges udtræden vil det være vanskeligt at generere et 
passende årligt afkast af de investerede aktiver på kort til mellemlangt sigt. 

Kommissionen foreslår ændringer til den nuværende beslutning. Formålet er at sælge en del af 
aktiverne2 i EKSF under afvikling for perioden 2021-2027 med henblik på at give en årlig 
tildeling til Kul- og Stålforskningsfonden på 111 mio. EUR om året. Denne årlige tildeling vil 
fortsat støtte den fælles forskning i sektorer, som er knyttet til kul- og stålindustrien under 
forskningsprogrammet for Kul- og Stålforskningsfonden, ligesom den vil støtte banebrydende 
teknologier, som kan føre til næsten kulstofneutral stålfremstilling i 2030 og 
forskningsprojekter for kulsektoren, der forvalter den retfærdige omstilling af tidligere aktive 
kulminer eller kulminer under nedlukning og dermed forbundet infrastruktur i 
overensstemmelse med mekanismen for retfærdig omstilling og i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 2. 

Forslaget er en del af en lovpakke om revision af forskningsprogrammet for Kul- og 
Stålforskningsfonden. Det er især knyttet til:

Kommissionens forslag om ændring af Rådets beslutning 2008/376/EF om vedtagelse 
af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske 
retningslinjer for dette program.

Kommissionens forslag om ændring af Rådets beslutning 2003/77/EF om fastsættelse 
af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under 
afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver. 
Revisionen af Rådets beslutning 2003/77/EF stemmer ligeledes overens med Den 
Europæiske Revisionsrets analyse fra 2019 om afviklingen af EKSF.

Forslaget lægger ikke op til, at der føjes nogen nye gældsforpligtelser til det almindelige budget 
under den nuværende FFR. Risikoen for udtømning af aktiver, hvis kul- og stålforskningen ikke 
kun finansieres via indtægterne, men også med aktiverne i EKSF under afvikling, er ikke ifølge 

1 Revisionsretten: Analyse nr. 10/2019, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab: Afviklingen 
går efter planen, men finansieringen til forskning er ikke længere holdbar (s. 13).
2 Niveauet af de aktiver, der skal overvejes for beregningen, er niveauet pr. 31. december 2019.
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Kommissionen et problem. På grundlag af det foreliggende forslag fastsættes den faste årlige 
tildeling kun indtil 2027. Med undtagelse af visse fremførsler som følge af betalingsanmodninger, 
der stadig skal imødekommes inden for den årlige tildeling, vil aktiverne stabilisere sig efter 2027 
og vil ikke blive yderligere reduceret. På grundlag af forslaget bør de aktiver, der er uforandrede 
efter 2027, med andre ord stadig være uforandrede i 2050, bortset fra den (positive eller negative) 
virkning af EKSF-porteføljens resultater.

På grundlag af ovenstående oplysninger forstår ordføreren begrundelsen for de foreslåede 
ændringer. Ifølge de seneste oplysninger er forslaget blevet positivt vurderet af Rådet, hvor der 
kun er foretaget mindre, tekniske ændringer, som ikke ændrer Kommissionens oprindelige 
forslag.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel Ændring af beslutning 2003/76/EF om fastsættelse af de nødvendige 
bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle 
konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og 
Stålforskningsfonden
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