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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za 
izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem 
skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti
(COM(2020)0319 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2020)0319),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 2(1) 
Protokola št. 37 o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za premog in jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je 
priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije (C9-
0242/2021), 

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun (A9-0229/2021),

1. odobri predlog sklepa Sveta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RSPJ) je program 
financiranja EU, s katerim se zagotavljajo finančna sredstva za raziskovalne projekte v sektorju 
premoga in jekla. Ima lastno pravno podlago, ki ne spada v okvir večletnega finančnega okvira. 

Do zdaj so se sredstva ESPJ v likvidaciji upravljala na podlagi tega, da bi se z donosom na 
vložena sredstva zagotavljala sredstva za financiranje raziskovalnih projektov. Pri tem se 
predvideva, da se „celoten kapital v sredstvih Raziskovalnega sklada za premog in jeklo ohrani 
nedotaknjen“.

Ugotovljeno je1, da je za uspešno izvajanje raziskovalnega programa RSPJ potrebnih vsaj 
40 milijonov EUR letnih finančnih sredstev. Vendar bo ob trenutni obrestni meri in glede na 
to, da so bila izčrpana sredstva za izravnalni mehanizem po izstopu Združenega kraljestva, 
ustrezno letno donosnost vloženih sredstev kratko- do srednjeročno težko ustvariti. 

Komisija predlaga, da se sedanja odločba spremeni. Namen je omogočiti prodajo dela sredstev2 
ESPJ v likvidaciji za obdobje 2021–2027, da bi se za RSPJ zagotovilo 111 milijonov EUR na 
leto. S tem letnim zneskom se bodo v raziskovalnem programu RSPJ še naprej podpirale skupne 
raziskave v sektorjih, povezanih s premogom in jeklom, pa tudi tehnološki preboji, ki bodo 
privedli do skoraj brezogljične proizvodnje jekla do leta 2030, ter raziskovalni projekti za 
premogovništvo, s katerimi se upravljata pravični prehod nekdaj delujočih premogovnikov ali 
premogovnikov v postopku zapiranja in povezana infrastruktura v skladu z mehanizmom za 
pravični prehod in členom 4(2). 

Ta predlog je del zakonodajnega svežnja o reviziji raziskovalnega programa RSPJ. Povezan je 
zlasti z naslednjima dokumentoma:

predlogom Komisije o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju 
raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih 
tehničnih smernicah za ta program;

predlogom Komisije o spremembi Odločbe Svete 2003/77/ES o določitvi večletnih 
finančnih smernic za upravljanje sredstev Evropske skupnosti za premog in jeklo 
(ESPJ) v likvidaciji, po končani likvidaciji pa sredstev RSPJ. Revizija Odločbe 
Sveta 2003/77/ES je skladna tudi s pregledom Evropskega računskega sodišča iz 
leta 2019 o likvidaciji ESPJ.

Predlog ne ustvarja novih obveznosti, ki bi bremenile splošni proračun v sedanjem večletnem 
finančnem okviru. Komisija meni, da naj bi se sredstva ne izčrpala, če se raziskave na področju 
premoga in jekla ne bodo financirale le iz prihodkov, temveč tudi iz sredstev ESPJ v likvidaciji.  
V skladu s sedanjim predlogom se fiksna letno dodeljena sredstva določijo le do leta 2027. Z izjemo 
nekaterih prenosov zaradi zahtevkov za plačila, ki jih je treba poravnati z letnim zneskom, se bodo 
sredstva po letu 2027 stabilizirala in se ne bodo dodatno zmanjšala. Povedano drugače, na podlagi 

1 Računsko sodišče: Pregled št. 10/2019, Evropska skupnost za premog in jeklo: likvidacija 
poteka po načrtih, financiranje za raziskave pa ni več vzdržno (str. 13).
2 Za izračun bo upoštevana raven sredstev na dan 31. decembra 2019.
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predloga naj bi bila neporabljena sredstva po letu 2027 leta 2050 še vedno na razpolago, kar ne bi 
(pozitivno ali negativno) vplivalo na uspešnost portfelja ESPJ.

Na podlagi povedanega poročevalec razume, kaj je botrovalo predlaganim spremembam. Glede 
na najnovejše prejete informacije je Svet predlog ocenil pozitivno, saj je predlagal le manjše 
tehnične spremembe, ki pa ne spreminjajo prvotnega predloga Komisije.
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