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Likwidacja Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali została 
zgodnie z planem niemal zakończona, lecz przychody 
uzyskiwane z tytułu pozostałych aktywów nie 
wystarczają już do finansowania odrębnego programu 
badawczego – stwierdzili kontrolerzy Trybunału  

Z nowego przeglądu opublikowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy wynika, że 
postępowanie likwidacyjne Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) jest już niemal 
zakończone. Kontrolerzy twierdzą jednak, że – zważywszy na obowiązujące obecnie stopy 
procentowe – dochody uzyskiwane z aktywów spadły do zbyt niskiego poziomu, żeby zapewnić 
trwałe finansowanie osobnego programu w zakresie badań naukowych w sektorach węgla 
i stali. 

Po wygaśnięciu Traktatu EWWiS dnia 23 lipca 2002 r. wszystkie aktywa i pasywa Wspólnoty 
przejęła UE. Za zamykanie operacji w zakresie udzielania i zaciągania pożyczek odpowiadała 
Komisja Europejska, w której gestii leżało także zarządzanie pozostałymi aktywami EWWiS 
w likwidacji.  

– Siedemnaście lat po zakończeniu działalności przez EWWiS zbliża się moment jej ostatecznej 
likwidacji – powiedział Alex Brenninkmeijer, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialny za ten przegląd. – Nadszedł czas, aby Komisja rozpoczęła nowy etap i włączyła 
wsparcie na rzecz projektów dotyczących innowacji i zrównoważonego rozwoju w sektorach 
przemysłu i stali do programów ramowych UE w zakresie badań naukowych. 

Kontrolerzy stwierdzili, że zanim EWWiS zaprzestała działalności, zaciągnęła długoterminowe 
zobowiązania, lecz postępowanie likwidacyjne zostanie już wkrótce zakończone. W latach 2002–
2018 wartość portfela kredytowego spadła o ponad 90% (z 964 mln euro w 2002 r. do 95,2 mln 
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euro) i stopniowo zmniejszała się też wartość zaciągniętych i udzielonych pożyczek (z 742 mln 
euro do 92 mln euro). 

Ogólnie rzecz biorąc, na koniec roku 2018 wartość kapitału EWWiS w likwidacji wynosiła 
1 462 mln euro. Począwszy od 2002 r. dochody uzyskiwane z tytułu aktywów EWWiS w likwidacji 
przeznaczano na finansowanie unijnego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (FBWiS), z którego 
wsparcie przeznaczano na przykład na projekty z zakresu procesów produkcyjnych, 
bezpieczeństwa w miejscu pracy czy ochrony środowiska. Komisja zarządza FBWiS jako odrębnym 
programem, działającym równolegle do programu ramowego UE w zakresie badań naukowych. 

Kontrolerzy zwracają jednak uwagę na fakt, że w ostatnich latach dochody generowane przez 
aktywa znacząco spadły, w dużej mierze z powodu bardzo niskiego poziomu stóp procentowych. 
W ubiegłym roku przychody z tytułu zarządzania aktywami wyniosły zaledwie 3 mln euro. 

W rezultacie budżet FBWiS zmniejszył się z 42 mln euro w 2017 r. do 22 mln euro w 2019 r., 
a w 2020 r. najprawdopodobniej spadnie do poziomu 12 mln euro, gdy tymczasem kwota 
niezbędnych środków finansowych to co najmniej 40 mln euro rocznie. Co więcej, negatywny 
wpływ na fundusz mogą mieć także konsekwencje planowanego wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE. Kontrolerzy Trybunału stwierdzają w związku z tym, że obecny model, w którym 
FBWiS jest finansowany wyłącznie ze środków uzyskiwanych z tytułu zarządzania aktywami, nie 
jest trwały. 

 

  

Informacje dla redaktorów 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) została ustanowiona na okres 50 lat na mocy 
traktatu EWWiS zawartego w Paryżu w dniu 18 kwietnia 1951 r. przez Belgię, Niemcy, Francję, 
Włochy, Luksemburg i Niderlandy. Traktat ten wszedł w życie 23 lipca 1952 r. i wygasł zgodnie 
z planowanym terminem, tj. 23 lipca 2002 r. 

Przegląd Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 10/2019 pt. „Europejska Wspólnota 
Węgla i Stali – likwidacja przebiega zgodnie z planem, lecz nie można już zapewnić trwałego 
finansowania badań naukowych” jest dostępny na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach UE. Przeglądy służą do przedstawienia i uporządkowania faktów 
dotyczących szczegółowego zagadnienia. Publikacje te nie powstają w wyniku kontroli. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym przeglądem 

Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
tel.: (+352) 4398 47502 / tel. kom.: (+352) 691 551 502 
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