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Európai Számvevőszék: az Európai Szén- és 
Acélközösség felszámolása a terveknek megfelelően 
nemsokára lezárul, a fennmaradó eszközökből 
származó jövedelem azonban nem elégséges a 
párhuzamosan futó kutatási program 
finanszírozásához  
Az Európai Számvevőszék legújabb áttekintése szerint az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) 
felszámolása nemsokára lezárul. A számvevők szerint azonban a jelenlegi kamatlábak miatt az 
eszközök által termelt jövedelem összege túlzottan lecsökkent ahhoz, hogy biztosítani tudja a 
kifejezetten a szén- és acélipari ágazatokra irányuló kutatási program fenntartható 
támogatását. 

Az ESZAK-Szerződés 2002. július 23-i lejártát követően az eszközök és források teljes egészében az 
Európai Unióhoz kerültek. A még folyamatban lévő hitelnyújtási és hitelfelvételi pénzügyi 
műveletek végrehajtása és a felszámolás alatt álló ESZAK egyéb eszközeinek kezelése az Európai 
Bizottság feladata lett. 

„Az ESZAK-Szerződés lejárta után 17 évvel immár elérkeztünk a szervezet felszámolásához – 
nyilatkozta Alex Brenninkmeijer, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Eljött az idő, hogy a 
Bizottság lezárja ezt a fejezetet, és a szén- és acélipari ágazatok innovatív és fenntartható 
projektjeire nyújtott támogatást ezentúl az uniós kutatási keretprogramon belül hajtsa végre.” 

A számvevők szerint noha működésének beszüntetése előtt az ESZAK hosszú távú 
kötelezettségvállalásokat is tett, felszámolása lassan lezárul. A hitelportfólió 2002 és 2018 között 
több mint 90%-kal, 964 millió euróról 95,2 millió euróra csökkent, ugyanakkor az 
adósságállomány is fokozatosan 742 millió euróról 92 millió euróra apadt. 

A felszámolás alatt álló ESZAK könyv szerinti értéke 2018 végén 1462 millió euró volt. 2002 óta a 
felszámolás alatt álló ESZAK eszközeiből származó jövedelem biztosítja az Unió Szén- és Acélipari 
Kutatási Alapjának (RFCS) finanszírozását. A támogatott projektek többek között a gyártási 
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folyamatok, a munkahelyi biztonság és a környezetvédelem területét ölelik fel. A Bizottság az 
Unió Szén- és Acélipari Kutatási Alapját külön programként, az uniós kutatási keretprogrammal 
párhuzamosan működteti. 

Amint azonban a számvevők rámutattak, az elmúlt években – nagyrészt a rendkívül alacsony 
kamatlábak miatt – az eszközök által termelt jövedelem összege rendkívüli mértékben 
lecsökkent. Múlt évben például az eszközkezelésből származó jövedelem mindössze 3 millió eurót 
tett ki. 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap költségvetése emiatt 2017 és 2019 között 42 millió euróról 
22 millió euróra csökkent és 2020-ra további 12 millió eurós csökkenés várható, holott legalább 
évi 40 millió euróra lenne szükség a finanszírozáshoz. Emellett az Alapot az Egyesült Királyság 
Európai Unióból való tervezett kilépésének következményei is kedvezőtlenül érinthetik. Mindezek 
alapján a számvevők azt állapították meg, hogy a jelenlegi modell – amikor a Szén- és Acélipari 
Kutatási Alap finanszírozását kizárólag az eszközkezelésből származó jövedelem biztosítja – nem 
fenntartható. 

 

  

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) ötvenéves időszakra hozta létre a Belgium, 
Németország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia által 1951. április 18-án 
Párizsban aláírt ESZAK-Szerződés. A szerződés 1952. július 23-án lépett hatályba, és a terveknek 
megfelelően 2002. július 23-án veszítette hatályát. 

„Az Európai Szén- és Acélközösség: a felszámolás a tervek szerint történik, de a 
kutatásfinanszírozás nem fenntartható” című, 10/2019. sz. áttekintés 23 uniós nyelven érhető el 
a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). Az áttekintés nem ellenőrzési jelentés: célja, hogy 
egy-egy konkrét téma kapcsán megállapítsa és bemutassa a mögöttes tényeket. 

Az áttekintéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502 
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