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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av 
nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-
fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (COM(2020)0319 – 
C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2020)0319), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 2 första stycket i protokoll nr 37 om de ekonomiska följderna av att EKSG-
fördraget upphör att gälla och om kol- och stålforskningsfonden, fogat till fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(C9-0242/2021), 

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A9-0229/2021).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram är ett EU-finansierat program som 
finansierar forskningsprojekt inom kol- och stålsektorerna. Kol- och stålforskningsfonden har 
sin egen rättsliga grund som ligger utanför den fleråriga budgetramen. 

Hittills har tillgångarna i EKSG under avveckling förvaltats baserat på att forskningsprojekten 
finansieras genom avkastningen på de investerade tillgångarna vilket innebär att allt ”kapital 
som till följd av avvecklingen tillfaller Kol- och stålforskningsfondens tillgångar bör bevaras”.

Såsom konstaterats1 behövs årliga anslag på minst 40 miljoner euro för ett framgångsrikt 
genomförande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram. Med det nuvarande 
ränteläget, och mot bakgrund av att de tillgängliga resurserna för utjämningsmekanismen är 
uttömda och med tanke på Förenade kungarikets utträde, kommer det att vara svårt att få 
tillräcklig årlig avkastning på de investerade tillgångarna på kort till medellång sikt. 

Kommissionens förslag omfattar ändringar av det nuvarande beslutet. Det syftar till att sälja en 
del av tillgångarna2 i EKSG under avveckling för perioden 2021–2027, för att tillhandahålla ett 
årligt anslag till Kol- och stålforskningsfonden på 111 miljoner euro per år. Detta årliga anslag 
kommer att fortsätta att stödja forskningssamverkan inom sektorer med anknytning till kol och 
stål inom Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram. Det kommer också att stödja 
banbrytande teknik som leder till nästan koldioxidfri stålframställning senast 2030 och 
forskningsprojekt inom kolsektorn för att klara en rättvis omställning av kolgruvor som tidigare 
varit i drift och kolgruvor som håller på att stängas samt därmed förbunden infrastruktur i 
enlighet med mekanismen för en rättvis omställning och i överensstämmelse med artikel 4.2. 

Förslaget ingår i ett lagstiftningspaket för översyn av Kol- och stålforskningsfondens 
forskningsprogram. Det är särskilt kopplat till följande:

Kommissionens förslag om ändring av rådets beslut 2008/376/EG om antagande av 
Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska 
riktlinjerna för detta program.

Kommissionens förslag om ändring av rådets beslut 2003/77/EG om fastställande av 
fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under 
avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens 
tillgångar. Översynen av rådets beslut 2003/77/EG ligger också i linje med Europeiska 
revisionsrättens översyn 2019 av avvecklingen av EKSG.

Förslaget medför inga nya skyldigheter som belastar den allmänna budgeten enligt den 
nuvarande fleråriga budgetramen. Risken för att tillgångarna töms om kol- och stålforskningen 
inte bara finansieras genom intäkterna utan också med tillgångarna i EKSG under avveckling 
är enligt kommissionen inte ett problem. På grundval av det föreliggande förslaget fastställs det 
fasta årliga anslaget endast fram till 2027. Med undantag för vissa överföringar på grund av 
betalningsansökningar som återstår att tillgodose inom ramen för den årliga tilldelningen kommer 

1 Revisionsrätten: Översikt nr 10/2019: Europeiska kol- och stålgemenskapen: avvecklingen går planenligt, men 
finansieringen av forskning är inte längre hållbar (s. 13).
2 Nivån på de tillgångar som ska beaktas för beräkningen är nivån den 31 december 2019.
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tillgångarna att stabiliseras efter 2027 och kommer inte att minskas ytterligare. På grundval av 
förslaget bör de tillgångar som lämnas oförändrade efter 2027 med andra ord fortfarande vara 
oförändrade 2050, utan den (positiva eller negativa) effekten av EKSG:s portföljresultat.

På grundval av ovanstående information förstår föredraganden motiveringen till de föreslagna 
ändringarna. Enligt de senaste uppgifterna har rådet gjort en positiv bedömning av förslaget, 
där endast smärre tekniska ändringar har införts som inte ändrar kommissionens ursprungliga 
förslag.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga 
bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska 
följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och 
stålforskningsfonden
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