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Afviklingen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab er 
næsten afsluttet efter planen, men indtægterne fra de 
resterende aktiver rækker ikke længere til at finansiere 
det sideløbende forskningsprogram, siger EU-
revisorerne  
Ifølge en ny analyse fra Den Europæiske Revisionsret er afviklingen af Det Europæiske Kul- og 
Stålfællesskab (EKSF) næsten afsluttet. Men på grund af det nuværende renteniveau er 
indtægterne fra dets aktivforvaltning blevet for lave til at sikre varig finansiering af et specifikt 
program for forskning i kul- og stålsektoren, siger revisorerne. 

Efter EKSF's ophør den 23. juli 2002 blev alle dets aktiver og passiver overført til EU. Europa-
Kommissionen har været ansvarlig for afviklingen af de resterende operationer vedrørende 
långivning og lånoptagelse og for forvaltningen af de øvrige aktiver i EKSF under afvikling.  

"17 år efter EKSF's ophør er dets afvikling næsten afsluttet," siger Alex Brenninkmeijer, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Det er nu, at 
Kommissionen bør starte et nyt kapitel og indarbejde sin støtte til innovative og bæredygtige 
projekter inden for kul- og stålsektoren i EU's forskningsrammeprogram." 

EKSF indgik langsigtede forpligtelser, før det ophørte med sine aktiviteter, men dets afvikling er 
nu næsten afsluttet, bemærker revisorerne. Mellem 2002 og 2018 faldt låneporteføljen med over 
90 % (fra 964 millioner euro til 95,2 millioner euro), samtidig med at lånoptagelsen og 
gældsstiftelsen også faldt gradvist (fra 742 millioner euro til 92 millioner euro). 

EKSF under afvikling havde en samlet egenkapital på 1 462 millioner euro ved udgangen af 2018. 
Siden 2002 er EU's Kul- og Stålforskningsfond blevet finansieret af indtægterne fra aktiverne i 
EKSF under afvikling. Kul- og Stålforskningsfonden støtter projekter vedrørende bl.a. 
produktionsprocesser, sikkerhed på arbejdspladsen og miljøbeskyttelse. Kommissionen 
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administrerer Kul- og Stålforskningsfonden som et separat program sideløbende med EU's 
forskningsrammeprogram. 

Revisorerne påpeger imidlertid, at indtægterne fra aktiverne i EKSF under afvikling i de seneste år 
er blevet meget lave, primært på grund af den ekstremt lave rente. Sidste år udgjorde 
indtægterne fra denne aktivforvaltning kun 3 millioner euro. 

Derfor faldt Kul- og Stålforskningsfondens budget fra 42 millioner euro i 2017 til 22 millioner euro 
i 2019, og det forventes, at det vil falde yderligere til ca. 12 millioner euro i 2020, hvor der vil 
være et finansieringsbehov på mindst 40 millioner euro. Fonden kan endvidere også blive 
påvirket negativt af Det Forenede Kongeriges planlagte udtræden af EU. Derfor konkluderer 
revisorerne, at den nuværende model, hvor Kul- og Stålforskningsfonden finansieres alene på 
grundlag af indtægterne fra aktivforvaltningen, ikke er holdbar. 

 

  

Bemærkninger til redaktører 

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) blev oprettet for en periode på 50 år ved EKSF-
traktaten, der blev undertegnet i Paris den 18. april 1951 af Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, 
Luxembourg og Nederlandene. Traktaten trådte i kraft den 23. juli 1952 og udløb derfor efter 
planen den 23. juli 2002. 

Revisionsrettens analyse nr. 10/2019 "Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab: Afviklingen går 
efter planen, men finansieringen til forskning er ikke længere holdbar" foreligger på 
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. En analyse præsenterer og fastslår 
kendsgerninger vedrørende et specifikt spørgsmål. Den er ikke en revision. 
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