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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 
2003/76/ΕΚ για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον 
Χάλυβα 

(COM(2020)0319 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2020)0319),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
2 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου αριθ. 37 σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες 
από τη λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα 
και τον Χάλυβα, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0242/2021), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0229/2021),

1. εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (στο εξής: 
ΤΕΑΧ) είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για ερευνητικά έργα στους τομείς του 
άνθρακα και του χάλυβα. Το ΤΕΑΧ έχει τις δικές του νομικές βάσεις και δεν υπάγεται στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 

Έως σήμερα, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΑΧ υπό εκκαθάριση βασιζόταν 
στην παραδοχή ότι μέσα χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων αποτελούν οι αποδόσεις των 
επενδεδυμένων περιουσιακών στοιχείων, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι «το σύνολο του 
κεφαλαίου των πόρων του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα πρέπει να 
διαφυλαχθεί ακέραιο».

Αναγνωρίζεται1 ότι για την επιτυχή υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος του ΤΕΑΧ 
απαιτείται ετήσια χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων EUR. Εντούτοις, με 
βάση το τρέχον επιτόκιο, δεδομένης της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων για τη λειτουργία 
του μηχανισμού εξομάλυνσης και ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, θα είναι 
δύσκολο να επιτευχθούν οι αναγκαίες ετήσιες αποδόσεις από τα επενδεδυμένα περιουσιακά 
στοιχεία σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Η πρόταση της Επιτροπής εισηγείται τροποποιήσεις της ισχύουσας απόφασης. Στόχος είναι να 
επιτραπεί η πώληση μέρους των περιουσιακών στοιχείων2 της ΕΚΑΧ υπό εκκαθάριση την 
περίοδο 2021-2027, προκειμένου να παρέχεται ετήσια επιχορήγηση 111 εκατομμυρίων EUR 
στο ΤΕΑΧ. Η συγκεκριμένη ετήσια επιχορήγηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη 
συνεργατική έρευνα σε τομείς σχετικούς με τον άνθρακα και τον χάλυβα στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος του ΤΕΑΧ και θα στηρίξει επίσης ρηξικέλευθες τεχνολογίες για 
την ανάπτυξη μιας διαδικασίας παραγωγής χάλυβα με σχεδόν μηδενικές ανθρακούχες 
εκπομπές έως το 2030 και ερευνητικά έργα στον τομέα του άνθρακα για τη διαχείριση της 
δίκαιης μετάβασης πρώην ενεργών ανθρακωρυχείων ή ανθρακωρυχείων σε διαδικασία παύσης 
λειτουργίας, καθώς και σχετικές υποδομές σύμφωνα με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης 
και σε συμμόρφωση με το άρθρο 4 παράγραφος 2. 

Η πρόταση αποτελεί μέρος της νομικής δέσμης μέτρων για την αναθεώρηση του ερευνητικού 
προγράμματος του ΤΕΑΧ. Ειδικότερα, συνδέεται με τα ακόλουθα:

Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/ΕΚ του 
Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας 
για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές 
πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα.

Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2003/77/ΕΚ για τον 
καθορισμό δημοσιονομικών κατευθυντήριων γραμμών πολυετούς διάρκειας για τη 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ΕΚΑΧ και, μετά την 
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, των πόρων του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και 

1 Ελεγκτικό Συνέδριο: Επισκόπηση αριθ. 10/2019, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 
Χάλυβα: η εκκαθάριση εξελίσσεται μεν όπως προβλεπόταν, ωστόσο η χρηματοδότηση της έρευνας 
δεν είναι πλέον βιώσιμη (σ. 15)
2 Το επίπεδο των περιουσιακών στοιχείων που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό είναι το 
επίπεδο στις 31/12/2019.
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τον Χάλυβα. Η αναθεώρηση της απόφασης 2003/77/ΕΚ του Συμβουλίου, συνάδει 
επίσης με την επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2019 σχετικά 
με την εκκαθάριση της ΕΚΑΧ.

Η πρόταση δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις που θα επιβάρυναν τον γενικό προϋπολογισμό 
στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ. Όσον αφορά τον κίνδυνο εξάντλησης των περιουσιακών 
στοιχείων, εάν η έρευνα για τον άνθρακα και τον χάλυβα δεν χρηματοδοτηθεί μόνο από έσοδα 
αλλά και από τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση ΕΚΑΧ, αυτό δεν φαίνεται να 
αποτελεί πρόβλημα σύμφωνα με την Επιτροπή: Με βάση την παρούσα πρόταση, η σταθερή 
ετήσια επιχορήγηση καθορίζεται μόνο μέχρι το 2027. Με εξαίρεση ορισμένες μεταφορές που 
οφείλονται σε αιτήσεις πληρωμών οι οποίες πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο της ετήσιας 
επιχορήγησης, τα περιουσιακά στοιχεία θα σταθεροποιηθούν μετά το 2027 και δεν θα μειωθούν 
περαιτέρω. Με άλλα λόγια, με βάση την πρόταση, τα στοιχεία ενεργητικού που θα παραμείνουν ως 
έχουν μετά το 2027, αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα και το 2050, εξαιρουμένου του 
(θετικού ή αρνητικού) αποτελέσματος που θα έχουν οι επιδόσεις του χαρτοφυλακίου της ΕΚΑΧ.

Με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες, ο εισηγητής κατανοεί το σκεπτικό των προτεινόμενων 
αλλαγών. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, η πρόταση αξιολογήθηκε 
θετικά από το Συμβούλιο, το οποίο εισήγαγε μόνον ήσσονος σημασίας τεχνικές αλλαγές που 
δεν αλλοιώνουν την αρχική πρόταση της Επιτροπής.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος Τροποποίηση της απόφασης 2003/76/EΚ για τον καθορισμό των 
αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της συνθήκης περί 
ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον 
Άνθρακα και τον Χάλυβα
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