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Lichidarea Comunității Europene a Cărbunelui și 
Oțelului este aproape finalizată, conform planificării, 
dar veniturile din activele rămase nu mai sunt 
suficiente pentru a finanța un program paralel de 
cercetare, arată Curtea de Conturi Europeană  
Potrivit unui nou document de analiză al Curții de Conturi Europene, procesul de lichidare a 
Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului este aproape finalizat. Curtea a constatat însă că, 
între timp, din cauza ratelor dobânzii practicate în prezent, veniturile generate din activele 
CECO au devenit prea mici pentru a asigura finanțarea durabilă pentru un program specific de 
cercetare în sectoarele cărbunelui și oțelului. 

După expirarea CECO la 23 iulie 2002, toate activele și pasivele acesteia au fost transferate către 
UE. Comisia Europeană a fost responsabilă de lichidarea operațiunilor de creditare și de 
împrumut rămase, precum și de gestionarea celorlalte active ale CECO în lichidare.  

„După 17 ani de la expirarea CECO, lichidarea acesteia este iminentă”, a declarat domnul Alex 
Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest document de 
analiză. „A sosit momentul pentru Comisie să întoarcă pagina și să integreze în programul-cadru 
pentru cercetare al UE sprijinul său pentru proiecte inovatoare și durabile în sectoarele cărbunelui 
și oțelului.” 

CECO și-a asumat angajamente pe termen lung înainte de a-și înceta activitatea, dar Curtea 
a constatat că procesul de lichidare a acesteia se apropie de finalizare. Între 2002 și 2018, 
portofoliul de credite a scăzut cu peste 90 % (de la 964 de milioane de euro la 95,2 milioane de 
euro), iar împrumuturile și datoriile au scăzut și ele treptat (de la 742 de milioane de euro la 
92 de milioane de euro). 

Per ansamblu, la sfârșitul anului 2018, valoarea fondurilor proprii ale CECO în lichidare era de 
1 462 de milioane de euro. Începând din 2002, Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel al UE 
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este finanțat din veniturile generate de activele CECO în lichidare. Acesta sprijină proiecte care 
acoperă, de exemplu, procesele de producție, siguranța la locul de muncă sau protecția mediului. 
Comisia gestionează Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel ca program separat, în paralel cu 
programul-cadru pentru cercetare al UE. 

În ultimii ani însă, veniturile generate de aceste active au devenit foarte mici, subliniază Curtea, în 
mare parte din cauza nivelului extrem de scăzut al ratelor dobânzii. Anul trecut, veniturile din 
gestionarea activelor în cauză au fost de numai 3 milioane de euro. 

În consecință, bugetul Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel a scăzut de la 42 de milioane 
de euro în 2017 la 22 de milioane de euro în 2019 și este de așteptat să scadă în continuare la 
aproximativ 12 milioane de euro în 2020, când va fi necesară o finanțare anuală de cel puțin 
40 de milioane de euro. În plus, fondul poate fi afectat și de consecințele retragerii propuse a 
Regatului Unit din UE. Prin urmare, Curtea concluzionează că modelul actual, în care Fondul de 
cercetare pentru cărbune și oțel este finanțat numai pe baza veniturilor din gestionarea activelor, 
nu este sustenabil. 

 

  

Note către editori 

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) a fost înființată pentru o perioadă de 
50 de ani prin Tratatul CECO, semnat la Paris la 18 aprilie 1951 de către Belgia, Germania, Franța, 
Italia, Luxemburg și Țările de Jos. Intrată în vigoare la 23 iulie 1952, aceasta a expirat, așa cum era 
prevăzut, la 23 iulie 2002. 

Documentul de analiză nr. 10/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Comunitatea 
Europeană a Cărbunelui și Oțelului: lichidarea se desfășoară conform planificării, dar finanțarea 
pentru cercetare nu mai este sustenabilă”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții 
(eca.europa.eu). Un document de analiză prezintă și stabilește situația de fapt care există în 
legătură cu o anumită chestiune; un astfel de document nu implică un audit. 
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