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Euroopan hiili- ja teräsyhteisön purkaminen on saatu 
lähes päätökseen suunnitellun mukaisesti, mutta 
jäljellä olevista varoista kertyvät tuotot eivät enää riitä 
rinnakkaisen tutkimusohjelman rahoittamiseen, 
toteavat EU:n tarkastajat  
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa katsauksessa todetaan, että Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön (EHTY) purkamisprosessi on saatu lähes päätökseen. Samanaikaisesti sen varojen 
avulla kertyneet tuotot ovat kuitenkin vähentyneet nykyisen korkotason seurauksena liikaa, 
eivätkä ne riitä varmistamaan rahoituksen ylläpitämistä hiili- ja teräsalojen tutkimusta 
koskeville erityisohjelmille, toteavat tarkastajat. 

EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä 23. heinäkuuta 2002 kaikki sen varat ja 
vastuut siirrettiin EU:lle. Euroopan komissio on ollut vastuussa jäljellä olevien anto- ja 
ottolainaustoimien päätökseen viemisestä sekä selvitystilassa olevan EHTY:n muiden varojen 
hoidosta.  

”EHTY:n voimassaolon päättymisestä on kulunut 17 vuotta, joten sitä koskeva selvitys on edessä 
välittömästi”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Alex Brenninkmeijer. “Komission on nyt aika kääntää sivua ja valtavirtaistaa hiili- ja teräsalojen 
innovatiivisia ja kestäviä hankkeita koskeva tukensa EU:n tutkimuksen puiteohjelmaan.” 

EHTY teki ennen toimintansa päättymistä pitkäaikaisia sitoumuksia, mutta sen purkaminen alkaa 
nyt olla päätösvaiheessa, toteavat tarkastajat. Lainasalkku pieneni vuosina 2002–2018 yli 
90 prosenttia (964 miljoonasta eurosta 95,2 miljoonaan euroon). Myös velkojen ja otettujen 
lainojen määrä on asteittain vähentynyt (742 miljoonasta eurosta 92 miljoonaan euroon). 

Selvitystilassa olevan EHTY:n pääoman kokonaisarvo oli 1 462 miljoonaa euroa vuoden 2018 
lopussa. EU:n hiili- ja terästutkimusrahastoa on rahoitettu vuodesta 2002 alkaen selvitystilassa 
olevan EHTY:n varoista kertyvän tuoton avulla. Rahastosta tuetaan hankkeita, joiden kohteena 
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ovat esimerkiksi tuotantoprosessit, työturvallisuus tai ympäristönsuojelu. Komission hallinnoi 
hiili- ja terästutkimusrahastoa erillisenä ohjelmana rinnakkain EU:n tutkimuksen puiteohjelman 
kanssa. 

Kuten tarkastajat tuovat esille, näistä varoista kertyneet tuotot ovat kuitenkin viime vuosina 
jääneet hyvin vähäisiksi, pitkälti äärimmäisen alhaisen korkotason seurauksena. Varojen 
hallinnasta kertyneet tuotot olivat viime vuonna vain noin kolme miljoonaa euroa. 

Näin ollen hiili- ja terästutkimusrahaston budjetti supistui 42 miljoonasta eurosta 22 miljoonaan 
euroon vuosina 2017–2019. Sen odotetaan supistuvan lisää, noin 12 miljoonaan euroon vuonna 
2020, jolloin tarvittavan vuotuisen rahoituksen määrä on vähintään 40 miljoonaa euroa. Tämän 
lisäksi myös Yhdistyneen kuningaskunnan käynnistämän EU-eroprosessin seurauksilla saattaa olla 
kielteinen vaikutus rahastoon. Tarkastajat toteavatkin, että nykyinen malli, jossa hiili- ja 
terästutkimusrahastoa rahoitetaan yksinomaan varainhallintaan perustuvien tulojen avulla, ei ole 
kestävä ratkaisu. 

 

  

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) perustettiin 50 vuoden ajaksi Pariisissa 18. huhtikuuta 1951 
allekirjoitetulla EHTY:n perustamissopimuksella. Sopimuksen allekirjoittajamaat olivat 
Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa. Sopimus tuli voimaan 23. heinäkuuta 
1952, joten sen voimassaolo päättyi 23. heinäkuuta 2002. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsaus nro 10/2019 “Euroopan hiili- ja teräsyhteisön 
purkaminen on edennyt suunnitellusti, mutta tutkimuksen rahoitus ei ole enää kestävällä 
pohjalla” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 
Katsauksissa tuodaan esiin tiettyä aihetta koskevat tosiseikat. Kyseessä ei ole tarkastus. 
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