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Eiropas Ogļu un tērauda kopienas likvidācija ir gandrīz 
pabeigta saskaņā ar plānu, tomēr ieņēmumi no 
atlikušajiem aktīviem vairs nav pietiekami paralēlu 
pētniecības programmu finansēšanai, ziņo ES revidenti.  
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas apskatu Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) 
likvidācija ir gandrīz pabeigta. Tomēr pašreizējo procentu likmju dēļ ieņēmumi, kas likvidācijas 
laikā iegūti no tās aktīviem, ir pārāk zemi, lai varētu nodrošināt ilgtspējīgu finansējumu īpašai 
pētniecības programmai ogļrūpniecības un tērauda rūpniecības nozarēs, norāda revidenti. 

Pēc EOTK līguma termiņa beigām 2002. gada 23. jūlijā visi tās aktīvi un pasīvi tika nodoti Eiropas 
Savienībai. Eiropas Komisija ir atbildīga gan par atlikušo aizdevumu un aizņēmumu operāciju 
pabeigšanu, gan par citu likvidējamās EOTK aktīvu pārvaldību.  

“Septiņpadsmit gadus pēc EOTK līguma termiņa beigām tās likvidācija tiks drīzumā pabeigta,” 
sacīja par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. “Komisijai 
tagad ir jāsāk jauns posms un atbalsts inovatīviem un ilgtspējīgiem projektiem ogļrūpniecības un 
tērauda rūpniecības nozarēs jāiekļauj ES pētniecības pamatprogrammā.” 

Revidenti atzīmē, ka EOTK pirms darbības beigšanas uzņēmās ilgtermiņa saistības, taču tās 
likvidācija tuvojas noslēgumam. No 2002. gada līdz 2018. gadam aizdevumu portfelis samazinājās 
par vairāk nekā 90 % (no 964 miljoniem EUR līdz 95,2 miljoniem EUR), līdztekus arī aizņēmumu un 
parādu summas pakāpeniski samazinājās (no 742 miljoniem EUR līdz 92 miljoniem EUR). 

Likvidējamās EOTK kapitāla vērtība 2018. gada beigās bija kopumā 1462 miljoni EUR. Kopš 
2002. gada Eiropas Savienības Ogļu un tērauda pētniecības fondu (OTPF) finansē no 
ieņēmumiem, kas iegūti likvidējamās EOTK aktīvu pārvaldībā. Fonds sniedz atbalstu projektiem, 
kuri attiecas, piemēram, uz ražošanas procesiem, darba drošību un vides aizsardzību. Komisija 
pārvalda šo fondu kā atsevišķu programmu līdztekus ES pētniecības pamatprogrammai. 
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Tomēr revidenti uzsver, ka pēdējos gados ienākumi no aktīviem ir pavisam niecīgi, galvenokārt 
sevišķi zemo procentu likmju dēļ. Iepriekšējā gadā aktīvu pārvaldības ienesīgums bija tikai 
3 miljoni EUR. 

Šā iemesla dēļ Ogļu un tērauda pētniecības fonda budžets kritās no 42 miljoniem EUR 2017. gadā 
līdz 22 miljoniem EUR 2019. gadā, un ir sagaidāms, ka 2020. gadā, kad ikgadējam finansējumam 
būs nepieciešami vismaz 40 miljoni EUR, tas vēl saruks līdz 12 miljoniem EUR. Turklāt Fondu, 
iespējams, negatīvi ietekmēs sekas, ko izraisīs Apvienotās Karalistes ierosinātā izstāšanās no 
Eiropas Savienības. Tāpēc revidenti secina, ka pašreizējais modelis, ar kuru saskaņā Ogļu un 
tērauda pētniecības fondu finansē no aktīvu pārvaldībā gūtajiem ieņēmumiem vien, nav 
ilgtspējīgs. 

 

  

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK) izveidoja uz piecdesmit gadiem ar EOTK līgumu, ko 
1951. gada 18. aprīlī Parīzē parakstīja Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande. 
Tas stājās spēkā 1952. gada 23. jūlijā un tā termiņš beidzās, kā paredzēts, 2002. gada 23. jūlijā. 

ERP apskats Nr. 10/2019 “Eiropas Ogļu un tērauda kopiena: likvidācija notiek saskaņā ar plānu, 
taču finansējums pētniecībai vairs nav ilgtspējīgs” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) 
ES 23 valodās. Apskatā ir izklāstīti un pamatoti fakti saistībā ar konkrētu jautājumu; tā nav 
revīzija. 

Saistībā ar šo apskatu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
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