
PR\1232386RO.docx PE693.588v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru bugete

2020/0143(NLE)

26.5.2021

*
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a 
Deciziei 2003/77/CE 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 
(COM(2020)0321 – C9-XXXX/2021 – 2020/0143(NLE))

Comisia pentru bugete

Raportor: Johan Van Overtveldt



PE693.588v01-00 2/7 PR\1232386RO.docx

RO

PR_NLE-CN_LegAct_app

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/77/CE 
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
(COM(2020)0321 – C9-XXXX/2021 – 2020/0143(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0321), 

 având în vedere Protocolul nr. 37 referitor la consecințele financiare ale expirării 
Tratatului CECO și la Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel, anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene1, în 
special articolul 2 alineatul (2), în temeiul căruia Consiliul a consultat Parlamentul (C9-
XXXX/2021), 

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2021),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice 
în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 Protocolul nr. 37 referitor la consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și la Fondul de 
cercetare pentru cărbune și oțel, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, p. 327).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Conform Deciziei 2003/77/CE a Consiliului, Comisia gestionează activele CECO în lichidare 
„astfel încât să se asigure disponibilitatea fondurilor așa cum și când este nevoie, generând 
cea mai mare rentabilitate posibilă în același timp și asigurând un grad de securitate și 
stabilitate înalt pe termen lung”.
Comisia Europeană utilizează veniturile obținute din investițiile CECO în lichidare pentru a 
sprijini proiecte de cercetare în sectoarele oțelului și cărbunelui. Cu toate acestea, în ultimii 
ani, capacitatea portofoliului de a genera venituri suficiente pentru a finanța un program de 
cercetare semnificativ a fost supusă unor presiuni ca urmare a tendinței fundamentale de 
scădere a randamentelor pe piețele financiare.
Prezenta propunere urmărește să mărească reziliența portofoliului CECO în fața acestor 
provocări, prin extinderea domeniului de aplicare a investițiilor în alte clase de active și prin 
utilizarea altor tehnici de investiții pentru a proteja portofoliul de dependența exclusivă de 
titluri cu venit fix.
Prezenta propunere prezintă două modificări principale:

 în conformitate cu propunerea de modificare a Deciziei 2003/76/CE, luarea de 
măsuri pentru a permite vânzarea resurselor din portofoliu atunci când este 
necesar pentru a se putea efectua plățile aferente unei alocări anuale de 
[111 milioane] EUR până în anul 2027. În funcție de condițiile de investiții și de 
evoluția dimensiunii portofoliului, aceasta va determina o reducere progresivă a 
volumului de active gestionate;

 diversificarea investițiilor eligibile în portofoliu în scopul consolidării 
performanțelor sale din punctul de vedere al raportului risc/randament. Se 
propune extinderea sferei de active eligibile în vederea creșterii rentabilității 
preconizate pentru un anumit nivel de risc. În mod tradițional, activele CECO au 
fost investite în mod predominant în datorii suverane și supranaționale 
denominate în euro. Această sferă de investiții a permis obținerea de rezultate 
pozitive constante, menținând în același timp riscul de portofoliu la un nivel 
redus. În ultimii ani, condițiile economice și de piață s-au modificat în moduri 
care au redus în mod durabil perspectivele de randament ale datoriilor suverane 
și supranaționale. Privind în perspectivă, piețele financiare, în general, și piețele 
de euroobligațiuni, în special, vor rămâne o provocare din cauza randamentelor 
scăzute/negative (în special pentru titlurile de valoare ale emitenților cu cea mai 
ridicată calitate a creditului) și a lichidității reduse, determinate, printre altele, 
de politica monetară acomodativă a BCE și de programele sale de achiziționare 
de obligațiuni. Orice creștere a acestor rate ale dobânzii aflate în prezent la un 
nivel scăzut va duce la reevaluarea în sens descrescător a activelor existente, 
ceea ce implică riscul unor randamente foarte mici sau negative până când o 
reinvestiție la randamente mai mari compensează treptat efectul inițial al acestei 
reevaluări.

Comisia a precizat în mod clar că modificările nu ar impune recurgerea automată la aceste 
active sau instrumente. În schimb, decizia ar autoriza doar Comisia să efectueze astfel de 
investiții atunci când condițiile de pe piață sunt favorabile și dacă astfel de investiții sunt 
compatibile cu orizontul de investiții al portofoliului, luând în considerare plățile aferente 
alocării anuale până în 2027. Comisia a subliniat că va da dovadă de prudență și de diligența 
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necesară pentru utilizarea acestor posibilități extinse de investiții, astfel încât să maximizeze 
probabilitatea obținerii unor rezultate pozitive. Aceasta va prezenta informații cu privire la 
decizia de a utiliza aceste competențe în rapoartele sale anuale, explicând motivele oricărei 
extinderi a sferei de investiții și raportând rezultatele observate, de îndată ce vor fi disponibile 
cifrele referitoare la performanță.

Propunerea nu creează noi datorii de imputat bugetului general în temeiul cadrului financiar 
multianual.
 

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.


