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Likvidace Evropského společenství uhlí a oceli je 
v souladu s plánem téměř dokončena, ale výnosy ze 
zbývajících aktiv již nedostačují na financování 
souběžného výzkumného programu, konstatují 
auditoři  
Podle nového přezkumu Evropského účetního dvora je proces likvidace Evropského 
společenství uhlí a oceli (ESUO) téměř dokončen. Příjmy generované z jeho aktiv však kvůli 
stávajícím úrokovým sazbám klesly natolik, že financování zvláštního programu pro výzkum 
v odvětvích uhlí a oceli již není udržitelné, uvádějí auditoři. 

Po uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO dne 23. července 2002 byla všechna jeho aktiva a 
pasiva převedena na EU. Za likvidaci zbývajících úvěrových a výpůjčních operací i za správu 
ostatních aktiv ESUO v likvidaci odpovídá Evropská komise.  

„Po sedmnácti letech od ukončení činnosti ESUO se jeho likvidace blíží,“ uvedl člen Evropského 
účetního dvora odpovědný za tento přezkum Alex Brenninkmeijer. „Nadešla doba, aby Komise 
otočila list a začlenila svou podporu inovativních a udržitelných projektů v odvětvích uhlí a oceli do 
rámcového programu EU pro výzkum.“ 

ESUO přijalo před ukončením své činnosti dlouhodobé závazky, jeho likvidace se však blíží ke 
konci, podotýkají auditoři. V letech 2002 až 2018 se úvěrové portfolio snížilo o více než 90 % 
(z 964 milionů EUR na 95,2 milionu EUR) a postupně se snižovaly i výpůjčky a dluhy (ze 742 
milionů EUR na 92 milionů EUR). 

V na konci roku 2018 činila hodnota vlastního kapitálu ESUO v likvidaci 1 462 milionů EUR. 
Výzkumný fond EU pro uhlí a ocel (RFCS) se od roku 2002 financuje z příjmů generovaných aktivy 
ESUO v likvidaci. Podporuje projekty, jež zahrnují například výrobní postupy, bezpečnost práce 
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nebo ochranu životního prostředí. Komise spravuje RFCS jako zvláštní program souběžně 
s rámcovým programem EU pro výzkum. 

Auditoři nicméně upozorňují, že v posledních letech se příjem, jež tato aktiva generují, výrazně 
snížil, převážně z důvodu extrémně nízkých úrokových sazeb. Loni dosáhly výnosy ze správy 
těchto aktiv pouze 3 miliony EUR. 

V důsledku toho se rozpočet RFCS snížil ze 42 milionů EUR v roce 2017 na 22 milionů EUR v roce 
2019 a očekává se, že v roce 2020 dojde k dalšímu snížení až na přibližně 12 milionů EUR, 
přestože ročně bude stále potřeba financování v minimální výši 40 milionů EUR. Kromě toho 
mohou mít na fond negativní dopad i důsledky vystoupení Spojeného království z EU, jež tato 
země iniciovala. Auditoři tedy dospěli k závěru, že stávající model, kdy je RFCS financován 
výhradně z příjmů ze správy aktiv, není udržitelný. 

 

  

Poznámky pro redaktory 

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) bylo ustaveno na období padesáti let Smlouvou o ESUO 
podepsanou v Paříži dne 18. dubna 1951 Belgií, Německem, Francií, Itálií, Lucemburskem a 
Nizozemskem. Smlouva nabyla účinnosti dne 23. července 1952 a její platnost uplynula podle 
plánu dne 23. července 2002. 

Přezkum EÚD č. 10/2019 „Evropské společenství uhlí a oceli: likvidace probíhá podle plánu, 
financování výzkumu však již není dále udržitelné“ je k dispozici na internetové stránce EÚD 
(eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Přezkum představuje a definuje skutečnosti související 
s konkrétním tématem, nejde však o audit. 
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