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Likvidácia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele je 
takmer ukončená v súlade s plánom, no zisk 
zo zostávajúcich aktív už nepostačuje na financovanie 
súbežného výskumného programu, konštatujú audítori 
EÚ  
Podľa nového preskúmania Európskeho dvora audítorov je proces likvidácie Európskeho 
spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) takmer dokončený. Audítori uvádzajú, že príjmy vytvorené 
pomocou aktív spoločenstva sú však zároveň v dôsledku súčasných úrokových sadzieb príliš 
nízke a nepostačujú na nepretržité financovanie osobitného programu pre výskum v odvetviach 
uhoľného a oceliarskeho priemyslu. 

Po zániku ESUO dňa 23. júla 2002 boli všetky jeho aktíva a pasíva prevedené na EÚ. Za 
ukončovanie zostávajúcich operácií súvisiacich s prijímaním a poskytovaním úverov a za správu 
ostatných aktív ESUO v likvidácii zodpovedá Európska komisia.  

„17 rokov od ukončenia činnosti ESUO je jeho likvidácia takmer na konci,“ uviedol Alex 
Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto preskúmanie. „Je čas, 
aby Komisia obrátila list a začlenila svoju podporu pre inovačné a udržateľné projekty 
v odvetviach uhoľného a oceliarskeho priemyslu do rámcového programu EÚ pre výskum.“ 

Audítori uvádzajú, že ESUO prijalo dlhodobé záväzky predtým, ako ukončilo svoju činnosť, no jeho 
likvidácia sa blíži ku koncu. Úverové portfólio sa rokoch 2002 až 2018 znížilo o vyše 90 % 
(z 964 mil. EUR na 95,2 mil. EUR), zatiaľ čo pôžičky a dlhy tiež postupne klesajú (zo 742 mil. EUR 
na 92 mil. EUR). 

Celková hodnota vlastného imania ESUO v likvidácii dosahovala na konci roku 2018 výšku 
1 462 mil. EUR. Od roku 2002 sa z príjmov vytvorených pomocou aktív ESUO v likvidácii financuje 
Výskumný fond EÚ pre uhlie a oceľ. Poskytuje sa z neho podpora pre projekty týkajúce sa 
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napríklad výrobných procesov, bezpečnosti pri práci či ochrany životného prostredia. Komisia 
spravuje výskumný fond ako samostatný program, súbežne s rámcovým programom EÚ 
pre výskum. 

Audítori však upozorňujú, že v posledných rokoch sa príjmy z týchto aktív značne znížili, a to 
najmä v dôsledku extrémne nízkej úrovne úrokových sadzieb. Minulý rok dosiahol zisk zo správy 
aktív len výšku 3 mil. EUR. 

V dôsledku toho sa rozpočet výskumného fondu znížil zo 42 mil. EUR v roku 2017 na 22 mil. EUR 
v roku 2019 a očakáva sa, že v roku 2020, keď bude potrebné minimálne ročné financovanie 
vo výške 40 mil. EUR, ďalej klesne na približne 12 mil. EUR. Fond okrem toho môžu zasiahnuť 
aj dôsledky navrhovaného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Audítori preto dospeli k záveru, 
že súčasný model, podľa ktorého sa Výskumný fond pre uhlie a oceľ financuje výlučne z príjmov 
zo správy aktív, nie je udržateľný. 

 

  

Poznámky pre redaktorov 

Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) bolo zriadené na obdobie 50 rokov Zmluvou 
o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorú v Paríži dňa 18. apríla 1951 podpísali 
Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Účinnosť nadobudla 
23. júla 1952 a jej platnosť uplynula, ako bolo naplánované, 23. júla 2002. 

Preskúmanie EDA č. 10/2019 „Európske spoločenstvo uhlia a ocele: likvidácia prebieha podľa 
plánu, financovanie výskumu však už nie je udržateľné“ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ 
na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). V preskúmaní sa prezentujú a vymedzujú fakty súvisiace 
s konkrétnou témou, pričom nejde o audit. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto preskúmaním 

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