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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de 
stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la 
Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale 
expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (COM(2020)0319 – C9-
0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2020)0319), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 2 primul paragraf din Protocolul nr. 37 privind consecințele financiare ale 
expirării Tratatului CECO și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel, anexat la 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (C9-0242/2021), 

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A9-0229/2021),

1. aprobă propunerea de decizie a Consiliului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Programul de cercetare al Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (RFCS) este un 
program de finanțare UE, având ca obiect finanțarea proiectelor de cercetare în sectoarele 
cărbunelui și oțelului. RFCS are propriile temeiuri juridice care se află în afara cadrului 
financiar multianual. 

Până în prezent, activele CECO în lichidare au fost gestionate pe baza faptului că rentabilitatea 
activelor investite ar reprezenta mijloacele de finanțare a proiectelor de cercetare, care prevede 
că „întregul capital al activelor Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel ar trebui menținut 
intact”.

După cum este recunoscut1, este necesară o finanțare anuală de cel puțin 40 de milioane EUR 
pentru reușita implementării programului de cercetare al RFCS. Cu toate acestea, în 
conformitate cu ratele dobânzii practicate în prezent, având în vedere epuizarea resurselor 
disponibile pentru a permite mecanismul de ajustare și în contextul retragerii Regatului Unit, 
generarea rapoartelor anuale corespunzătoare privind activele investite pe termen scurt și mediu 
se dovedește dificilă. 

Propunerea Comisiei sugerează modificări ale deciziei în vigoare. Aceasta urmărește să permită 
vânzarea unei părți din activele2 CECO în lichidare în perioada 2021--2027, în scopul de a pune 
la dispoziția RFCS o alocare anuală în valoare de 111 milioane EUR pe an. Această alocare 
anuală va susține în continuare cercetarea în colaborare în sectoarele cărbunelui și oțelului în 
cadrul programului de cercetare al RFCS, sprijinind, de asemenea, tehnologii inovatoare de 
producere a oțelului cu emisii de carbon aproape de zero până în 2030 și proiecte de cercetare 
în sectorul carbonifer vizând gestionarea tranziției juste a minelor de cărbune exploatate 
anterior sau a celor în curs de închidere și a infrastructurii aferente, în acord cu Mecanismul 
pentru o tranziție justă și în conformitate cu articolul 4 alineatul (2). 

Propunerea face parte dintr-un pachet legislativ de revizuire a programului de cercetare al 
RFCS. În special, aceasta este corelată cu:

Propunerea Comisiei de modificare a Deciziei 2008/376/CE a Consiliului privind 
adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și 
privind orientările tehnice multianuale pentru acest program.

Propunerea Comisiei de modificare a Deciziei 2003/77/CE a Consiliului de stabilire a 
orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor Comunității Europene 
a Cărbunelui și Oțelului (CECO) în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor 
Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (RFCS). De asemenea, revizuirea Deciziei 
2003/77/CE a Consiliului este în concordanță cu documentul de analiză al Curții de 
Conturi Europene din 2019 privind lichidarea CECO.

Propunerea nu creează noi datorii de imputat bugetului general în cadrul actualului CFM. În 

1 Curtea de Conturi: Document de analiză nr. 10/2019, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și 
Oțelului: lichidarea se desfășoară conform planificării, dar finanțarea pentru cercetare nu mai este 
sustenabilă (p. 13).
2 Nivelul activelor care trebuie avut în vedere pentru calcul este cel în vigoare la 31.12.2019.
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ceea ce privește riscul de epuizare a activelor, dacă cercetarea în domeniul cărbunelui și oțelului 
va fi finanțată nu numai din venituri, ci și din activele CECO în lichidare, aceasta nu pare a fi 
o problemă, potrivit Comisiei: Pe baza propunerii actuale, alocarea anuală fixă este stabilită numai 
până în 2027. Cu excepția unor reportări datorate cererilor de plată care nu au fost încă satisfăcute 
în cadrul alocării anuale, activele se vor stabiliza după 2027 și nu vor fi reduse mai mult. Cu alte 
cuvinte, pe baza propunerii, activele rămase intacte după 2027 ar trebui să fie încă intacte în 2050, 
cu excepția efectului (pozitiv sau negativ) al performanței portofoliului CECO.

Pe baza informațiilor furnizate mai sus, raportorul înțelege motivele care stau la baza 
modificărilor propuse. Conform ultimelor informații primite, propunerea a fost evaluată pozitiv 
de Consiliu atunci când au fost introduse doar modificări tehnice minore care nu modifică 
propunerea inițială a Comisiei.
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