
 

 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens översikt. Översikten finns på 
www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 
 

 

SV 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 26 september 2019 

 
 

Avvecklingen av Europeiska kol- och stålgemenskapen 
har nästan slutförts som planerat, men behållningen 
från de återstående tillgångarna är inte längre 
tillräcklig för att finansiera det parallella 
forskningsprogrammet, säger EU:s revisorer.  
Processen för att avveckla Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) är nästan slutförd, 
enligt en ny översikt från Europeiska revisionsrätten. Men på grund av det nuvarande 
ränteläget har samtidigt de intäkter som genereras från EKSG:s tillgångar blivit för låga för att 
garantera varaktig finansiering av ett specifikt program för forskning inom kol- och 
stålsektorerna, säger revisorerna. 

När EKSG-fördraget upphörde att gälla den 23 juli 2002 överfördes EKSG:s samtliga tillgångar och 
skulder till EU. Europeiska kommissionen har ansvarat för avvecklingen av de återstående ut- och 
upplåningstransaktionerna samt för förvaltningen av övriga tillgångar tillhörande EKSG under 
avveckling.  

”Sjutton år efter det att EKSG upphörde är avvecklingen nu nästan slutförd”, sade Alex 
Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för översikten. ”Det 
är därför dags för kommissionen att vända blad och integrera sitt stöd till innovativa och hållbara 
projekt i kol- och stålsektorerna i EU:s forskningsramprogram.” 

EKSG gjorde långsiktiga åtaganden innan verksamheten upphörde, men avvecklingen av den 
närmar sig nu slutet, konstaterar revisorerna. Mellan 2002 och 2018 minskade låneportföljen 
med över 90 % (från 964 miljoner euro till 95,2 miljoner euro), samtidigt som lånen och skulderna 
också minskade successivt (från 742 miljoner euro till 92 miljoner euro). 

Sammantaget uppgick värdet av det egna kapitalet för EKSG under avveckling till 1 462 miljoner 
euro i slutet av 2018. Sedan 2002 finansieras EU:s Kol- och stålforskningsfond från de intäkter 
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som genererats från tillgångarna för EKSG under avveckling. Kol- och stålforskningsfonden stöder 
projekt som gäller till exempel produktionsprocesser, säkerhet på arbetsplatsen och miljöskydd. 
Kommissionen förvaltar fonden som ett separat program, parallellt med EU:s 
forskningsramprogram. 

De inkomsterna som genereras av dessa tillgångar har dock blivit mycket små de senaste åren, 
påpekar revisorerna, vilket till stor del beror på den extremt låga räntan. Förra året uppgick 
behållningen från tillgångsförvaltningen till endast 3 miljoner euro. 

Det ledde till att Kol- och stålforskningsfondens budget minskade från 42 miljoner euro 2017 till 
22 miljoner euro 2019. Budgeten förväntas minska ytterligare till omkring 12 miljoner euro 2020, 
då en årlig finansiering på minst 40 miljoner euro kommer att vara nödvändig. Fonden kan 
dessutom också drabbas av konsekvenserna av Förenade kungarikets föreslagna utträde ur EU. 
Revisorerna drar därför slutsatsen att den nuvarande modellen där finansieringen av Kol- och 
stålforskningsfonden endast baseras på intäkterna från tillgångsförvaltningen inte är hållbar. 

 

  

Meddelande till redaktörer 

Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) inrättades för en period på 50 år genom EKSG-
fördraget som undertecknades i Paris den 18 april 1951 av Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, 
Luxemburg och Nederländerna. Fördraget trädde i kraft den 23 juli 1952 och upphörde att gälla 
som planerat den 23 juli 2002. 

Revisionsrättens översikt nr 10/2019 Europeiska kol- och stålgemenskapen: avvecklingen går 
planenligt, men finansieringen av forskning är inte längre hållbar finns på revisionsrättens 
webbplats (eca.europa.eu) på 23-EU-språk. I en översikt fastställs och presenteras fakta om ett 
visst ämne. En översikt är inte en revision. 
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