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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG 
tot vaststelling van de bepalingen die nodig zĳn voor de uitvoering van het aan het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de 
financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds 
voor onderzoek inzake kolen en staal
(COM(2020)0319 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2020)0319), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de eerste 
alinea van artikel 2 van Protocol nr. 37 betreffende de financiële gevolgen van de 
beëindiging van het EGKS-verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake 
kolen en staal, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0242/2021), 

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A9-0229/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (RFCS – 
Research Fund for Coal and Steel) is een financieringsprogramma van de EU voor de 
financiering van onderzoeksprojecten in de kolen- en de staalsector. Het RFCS heeft eigen 
rechtsgrondslagen en valt niet onder het meerjarig financieel kader. 

Tot op heden zijn de activa van de EGKS in liquidatie zo beheerd dat onderzoeksprojecten 
worden gefinancierd met het rendement op de belegde activa, hetgeen inhoudt dat het kapitaal 
van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal in zijn geheel behouden blijft.

Zoals onderkend1, is er jaarlijks minstens 40 miljoen EUR aan financiering nodig om het 
RFCS-onderzoeksprogramma met succes uit te voeren. Door de huidige rentestand zal het, 
gezien de uitputting van de beschikbare middelen voor de werking van het 
egalisatiemechanisme en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, echter moeilijk zijn 
om op korte tot middellange termijn een passend jaarlijks rendement op de belegde activa te 
genereren. 

De Commissie stelt in haar voorstel wijzigingen van de huidige beschikking voor. Het doel is 
de verkoop van een deel van de activa2 van de EGKS in liquidatie voor de periode van 2021 tot 
en met 2027 mogelijk te maken, zodat aan het RFCS jaarlijks 111 miljoen EUR kan worden 
toegewezen. Met deze jaarlijkse toewijzing zal, in het kader van het RFCS-
onderzoeksprogramma, steun kunnen blijven worden verleend aan het gezamenlijk onderzoek 
in de sectoren die in verband staan met de kolen- en staalindustrie, alsook aan baanbrekende 
technologieën die kunnen leiden tot een nagenoeg koolstofvrije staalproductie tegen 2030, en 
aan onderzoeksprojecten voor de kolensector naar een rechtvaardige transitie voor voormalige 
en sluitende kolenmijnen en bijbehorende infrastructuur, overeenkomstig het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie en in overeenstemming met artikel 4, lid 2. 

Het voorstel maakt deel uit van een wetgevingspakket tot herziening van het RFCS-
onderzoeksprogramma. Het houdt met name verband met:

een voorstel van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2008/376/EG van de 
Raad inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor 
onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor 
dat programma;

een voorstel van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2003/77/EG van de 
Raad tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de 
activa van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in liquidatie en, 
wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het RFCS. De herziening van 

1 Europese Rekenkamer: Evaluatie nr. 10/2019, De Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal: afwikkeling verloopt volgens plan, maar financiering voor onderzoek is niet meer houdbaar 
(blz. 13)
2 Het voor de berekening in aanmerking te nemen niveau van de activa is het niveau op 
31 december 2019.
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Beschikking 2003/77/EG van de Raad is ook in overeenstemming met de evaluatie 
van de Europese Rekenkamer van 2019 inzake de afwikkeling van de EGKS.

Het voorstel creëert geen nieuwe passiva ten laste van de algemene begroting in het kader van 
het huidige MFK. Wat het risico van uitputting van activa betreft lijkt dit geen probleem te zijn 
indien het onderzoek naar kolen en staal niet alleen uit de inkomsten maar ook uit de activa van 
de EGKS in liquidatie zal worden gefinancierd. Op basis van het huidige voorstel wordt de vaste 
jaarlijkse toewijzing slechts vastgesteld tot 2027. Met uitzondering van een deel van de 
overdrachten als gevolg van betalingsverzoeken waaraan nog moet worden voldaan binnen de 
jaarlijkse toewijzing, zullen de activa zich na 2027 stabiliseren en niet verder worden verlaagd. Met 
andere woorden zouden op basis van het voorstel de activa die na 2027 zijn behouden, in 2050 ook 
nog behouden moeten zijn, ongeacht het (positieve of negatieve) effect van de prestaties van de 
EGKS-portefeuille.

Op basis van de hierboven verstrekte informatie begrijpt de rapporteur de redenen voor de 
voorgestelde wijzigingen. Volgens de meest recente informatie is het voorstel positief 
beoordeeld door de Raad, die slechts kleine technische wijzigingen heeft aangebracht die het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie niet wijzigen.
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