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ELi audiitorite sõnul on Euroopa Söe- ja 
Teraseühenduse kavakohane likvideerimine peaaegu 
lõpule viidud, kuid allesjäänud varadest saadud tulu ei 
ole paralleelse teadusprogrammi rahastamiseks enam 
piisav  
Euroopa Kontrollikoja uue ülevaate kohaselt on Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) 
likvideerimine peaaegu lõpule viidud. Audiitorid on seisukohal, et ESTÜ varadest saadud tulu 
on praeguseid intressimäärasid arvestades muutunud liiga väikeseks, et tagada 
teadusuuringute eriprogrammi jätkusuutlik rahastamine söe- ja terasesektoris. 

Pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist 23. juulil 2002 anti kogu tema vara ja 
kohustused üle ELile. Euroopa Komisjon on vastutanud allesjäänud laenutehingute lõpetamise 
ning likvideeritava ESTÜ muude varade haldamise eest.  

„17 aastat pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist on tema likvideerimine protsessi 
loomulik jätk,“ ütles ülevaate eest vastutav kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. „Komisjonil 
on nüüd aeg pöörata uus lehekülg ja lülitada söe- ja terasesektori innovatiivsetele ja 
jätkusuutlikele projektidele antavad toetused ELi teadusuuringute raamprogrammi.“ 

Audiitorite sõnul võttis ESTÜ enne oma tegevuse lõpetamist pikaajalisi kulukohustusi, kuid tema 
likvideerimine on juba lõppfaasis. Aastatel 2002–2018 on laenuportfell vähenenud rohkem kui 
90% (964 miljonilt eurolt 95,2 miljonile eurole) ning laenutehingud on samuti järk-järgult 
vähenenud (742 miljonilt eurolt 92 miljonile eurole). 

Likvideeritava ESTÜ omakapitali väärtus oli 2018. aasta lõpus kokku 1,462 miljardit eurot. Alates 
2002. aastast rahastatakse ELi söe ja terase teadusfondi likvideeritava ESTÜ varadest saadavast 
tulust. Sellega toetatakse näiteks tootmisprotsesse, tööohutust ja keskkonnakaitset käsitlevaid 
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projekte. Komisjon juhib söe ja terase teadusfondi eraldi programmina paralleelselt ELi 
teadusuuringute raamprogrammiga. 

Audiitorid juhivad aga tähelepanu sellele, et viimaste aastate jooksul on neist varadest saadav 
tulu väga väikeseks muutunud ning seda peamiselt väga madalate intressimäärade tõttu. Eelmisel 
aastal oli varade haldamisest saadud tulu vaid 3 miljonit eurot. 

Selle tagajärjel vähenes söe ja terase teadusfondi eelarve 42 miljonilt eurolt 2017. aastal 22 
miljoni euroni 2019. aastal ning eeldatakse, et 2020. aastal väheneb see veelgi umbes 12 miljoni 
euroni, ent fondi iga-aastaseks rahastamiseks vajatakse vähemalt 40 miljonit eurot. Lisaks sellele 
võivad fondi negatiivselt mõjutada ka Ühendkuningriigi algatatud EList väljaastumise tagajärjed. 
Seega järeldavad audiitorid, et praegune mudel, mille kohaselt söe ja terase teadusfondi 
rahastatakse ainuüksi varahalduse tuludest, ei ole jätkusuutlik. 

 

 

Toimetajatele 

Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ) loodi viiekümneks aastaks ESTÜ asutamislepinguga, 
millele Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg ja Madalmaad kirjutasid alla Pariisis 
18. aprillil 1951. Asutamisleping jõustus 23. juulil 1952 ja kaotas kehtivuse 23. juulil 2002. 

Euroopa Kontrollikoja ülevaade nr 10/2019: „Euroopa Söe- ja Teraseühendus: likvideerimine 
edeneb kavakohaselt, kuid teadusuuringute rahastamine ei ole enam jätkusuutlik“ on 
kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. Ülevaates esitatakse 
konkreetset teemat käsitlevad faktid; tegemist ei ole auditiga. 
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