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Likvidacija Evropske skupnosti za premog in jeklo je 
skoraj končana v skladu z načrti, toda revizorji EU 
pravijo, da prihodki od preostalih sredstev ne 
zadostujejo več za financiranje vzporednega 
raziskovalnega programa  
Kot je razvidno iz novega pregleda Evropskega računskega sodišča, je postopek likvidacije 
Skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) skoraj končan. Po besedah revizorjev pa so medtem 
prihodki, ustvarjeni iz sredstev, zaradi sedanjih nizkih obrestnih mer postali prenizki, da bi se 
lahko zagotovilo trajno financiranje posebnega programa za raziskave v sektorjih premoga in 
jekla. 

Po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ 23. julija 2002 so bila vsa njena sredstva in obveznosti 
prenesena na EU. Evropska komisija je pristojna za likvidacijo preostalih operacij dajanja in 
najemanja posojil ter za upravljanje drugih sredstev ESPJ v likvidaciji.  

„Sedemnajst let po koncu ESPJ je likvidacija neizogibna,“ je povedal član Evropskega računskega 
sodišča Alex Brenninkmeijer, ki je pristojen za pregled. „Zdaj je čas, da Komisija začne na novo in 
vključi podporo za inovativne in trajnostne projekte v sektorjih premoga in jekla v okvirni program 
EU za raziskave.“ 

Preden je ESPJ prenehala z dejavnostjo, je sprejela dolgoročne zaveze, toda revizorji ugotavljajo, 
da se likvidacija izteka. Med letoma 2002 in 2018 se je portfelj danih posojil zmanjšal za več kot 
90 % (z 964 milijonov EUR na 95,2 milijona EUR), medtem ko so se postopoma zmanjšali tudi 
najeta posojila in dolgovi (s 742 milijonov EUR na 92 milijonov EUR). 

Skupna vrednost lastniškega kapitala ESPJ v likvidaciji je bila konec leta 2018 1 462 milijonov EUR. 
Raziskovalni sklad EU za premog in jeklo se od leta 2002 financira iz prihodkov, ki se ustvarijo iz 
sredstev ESPJ v likvidaciji. Podpira projekte, ki zajemajo na primer področja proizvodnih procesov, 
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varnosti pri delu in varstva okolja. Komisija upravlja ta raziskovalni sklad kot ločen program 
vzporedno z okvirnim programom EU za raziskave. 

V zadnjih nekaj letih pa se je prihodek, ki ga ta sredstva ustvarijo, zelo zmanjšal, poudarjajo 
revizorji, predvsem zaradi izredno nizkih stopenj obrestnih mer. Lani so prihodki od upravljanja 
teh sredstev znašali samo 3 milijone EUR. 

Zato se je proračun Raziskovalnega sklada EU za premog in jeklo z 42 milijonov EUR leta 2017 
zmanjšal na 22 milijonov leta 2019, po pričakovanjih pa naj bi se še zmanjšal, in sicer na približno 
12 milijonov leta 2020, ko bo potrebno najmanj 40 milijonov EUR letnega financiranja. Poleg tega 
bi lahko sklad prizadele tudi posledice predlaganega postopka izstopa Združenega kraljestva iz 
EU. Revizorji so zato sprejeli zaključek, da sedanji model, po katerem se sklad financira samo na 
podlagi prihodkov iz upravljanja sredstev, ni vzdržen. 

 

  

Pojasnila za urednike 

Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ) je bila ustanovljena za obdobje 50 let s Pogodbo 
ESPJ, ki so jo 18. aprila 1951 v Parizu podpisale Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in 
Nizozemska. Veljati je začela 23. julija 1952, prenehala pa 23. julija 2002, kot je bilo načrtovano. 

Pregled Evropskega računskega sodišča št. 10/2019 z naslovom Evropska skupnost za premog in 
jeklo: likvidacija poteka po načrtih, financiranje za raziskave pa ni več vzdržno je na voljo na 
spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. V pregledu so predstavljena ugotovljena dejstva 
v zvezi s specifičnim vprašanjem. Pregled ni revizija. 

Kontaktna oseba za medije za ta pregled 
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