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Ликвидацията на Европейската общност за въглища 
и стомана (ЕОВС) почти е приключила по план, но 
приходите от наличните активи вече не са 
достатъчни за финансиране на паралелна програма 
за научни изследвания, твърдят одиторите на ЕС  
Процесът на ликвидация на Европейската общност за въглища и стомана почти е 
приключил, според новия преглед на Европейската сметна палата. Междувременно 
обаче приходите, генерирани от нейните активи, са намалели твърде много, предвид на 
настоящите ниски нива на лихвените проценти, и не могат да гарантират устойчиво 
финансиране на специалната програма за научни изследвания в секторите на въглищата 
и стоманата, заявяват одиторите. 

След приключването на дейността на ЕОВС на 23 юли 2002 година всички нейни активи 
и пасиви са прехвърлени на Европейския съюз. Европейската комисия отговаря за 
ликвидацията на неприключените операции за предоставени и получени заеми, както и за 
управлението на другите активи на ЕОВС в ликвидация.  

„Седемнадесет години след края на ЕОВС нейната ликвидация е на път да приключи 
скоро,“ каза Алекс Бренинкмайер, членът на ЕСП, който отговаря за прегледа. „Време е 
Комисията да отвори нова страница и подкрепата ѝ за иновативни и устойчиви 
проекти, свързани с въглищата и стоманата, да започне да се финансира от рамковата 
програма за научни изследвания на ЕС.“ 

ЕОВС е поела дългосрочни задължения, преди да приключи своите операции, но процесът 
на ликвидация върви към своя край, отбелязват одиторите. В периода 2002—2018 година 
кредитният портфейл е намалял с над 90 % (от 964 млн. евро на 95,2 млн. евро), като 
същевременно получените заеми и други дългове също са намалели постепенно (от 
742 млн. евро на 92 млн. евро). 
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Като цяло стойността на собствения капитал на ЕОВС в ликвидация в края на 2018 година е 
1,462 млрд. евро. От 2002 г. насам Изследователският фонд за въглища и стомана (ИФВС) на 
ЕС се финансира от приходи, генерирани от активите на ЕОВС в ликвидация. Той предоставя 
подкрепа на проекти, свързани с производствени процеси, безопасност на работата или 
защита на околната среда. Комисията поддържа ИФВС като отделна програма, паралелно 
с рамковата програма на ЕС за научни изследвания. 

През последните години обаче доходите, получени от тези активи, са спаднали твърде 
много, сочат одиторите, основно поради изключително ниското ниво на лихвените 
проценти. През изминалата година доходите от управлението на тези активи възлизат едва 
на 3 млн. евро. 

В резултат на това бюджетът на ИФВС е намалял от 42 млн. евро през 2017 година на 
22 млн. евро през 2019 година и се очаква допълнително да намалее на 12 млн. евро през 
2020 година, когато ще е необходимо годишно финансиране в размер най-малко на 40 млн. 
евро. Освен това Фондът може да бъде засегнат и от последиците от предложеното 
оттегляне на Обединеното кралство от ЕС. Ето защо одиторите заключават, че настоящият 
модел, при който ИФВС се финансира единствено от приходите от управлението на активи, 
не е устойчив. 

 

 

Бележки към редакторите 

Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) е създадена за период от петдесет 
години по силата на Договора за ЕОВС, подписан в Париж на 18 април 1951 г. от Белгия, 
Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия. Той влиза в сила на 23 юли 1952 г. 
и изтича по план на 23 юли 2002 г. 

Преглед № 10/2019 на ЕСП „Европейска общност за въглища и стомана — ликвидацията на 
дейността върви по план, но финансирането за научноизследователска дейност вече не е 
устойчиво“ е публикуван на сайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на ЕС. Прегледът е 
документ, който представя и установява фактите, свързани с конкретен въпрос или 
проблем; той не представлява одитен доклад. 

Лице за контакт в пресслужбата относно този преглед 

Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tел.: (+352) 4398 47502 / Mоб.: (+352) 691 551 502 
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