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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. rugsėjo 26 d. 

 
 

Europos anglių ir plieno bendrijos likvidavimas jau 
beveik baigtas, kaip ir planuota, tačiau įplaukos iš 
likusio turto nebėra pakankamos, kad būtų galima 
finansuoti lygiagrečią mokslinių tyrimų programą, – 
teigia ES auditoriai  
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų apžvalga, Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) 
likvidavimo procesas yra beveik užbaigtas. Tačiau auditoriai teigia, kad tuo pat metu jos turto 
duodamos pajamos dėl mažų dabartinių palūkanų normų tapo per mažos, kad galėtų užtikrinti 
tvarų finansavimą specialiai anglių ir plieno sektorių mokslinių tyrimų programai. 

2002 m. liepos 23 d. pasibaigus EAPB veikimo laikotarpiui, visas jos turtas ir įsipareigojimai buvo 
perduoti Europos Sąjungai. Europos Komisija buvo atsakinga už likusių paskolų ir skolinimosi 
operacijų uždarymą bei likviduojamos EAPB kito turto valdymą.  

„Po septyniolikos metų nuo EAPB veikimo pabaigos, jos likvidavimas neišvengiamai artėja, – teigė 
už apžvalgą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Alex Brenninkmeijer. – Komisijai laikas 
atversti naują puslapį ir savo paramą novatoriškiems ir tvariems projektams anglių ir plieno 
sektoriuose integruoti į pagrindinę ES mokslinių tyrimų bendrąją programą.“ 

Auditoriai pažymi, kad EAPB turi ilgalaikių įsipareigojimų, prisiimtų prieš jos operacijų 
sustabdymą, tačiau jos likvidavimas artėja prie pabaigos. Nuo 2002 iki 2018 m. paskolų portfelis 
sumažėjo 90 % (nuo 964 milijonų eurų iki 95,2 euro), taip pat palaipsniui sumažėjo skolinimasis ir 
paskolos (nuo 742 milijonų eurų iki 92 milijonų eurų). 

Apskritai, likviduojamos EAPB nuosavo kapitalo vertė 2018 m. pabaigoje buvo 1 462 milijonai 
eurų. Nuo 2002 m. ES anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondas (APMTF) yra finansuojamas 
pajamomis, gautomis iš likviduojamos EAPB turto. Jis remia tokius projektus, kaip gamybos 
procesai, sauga darbe arba aplinkos apsauga. Komisija APMTF administruoja kaip atskirą 
programą, greta ES mokslinių tyrimų bendrosios programos. 
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Tačiau auditoriai teigia, kad pastaraisiais metais iš šio turto gautos pajamos tapo labai mažos, visų 
pirma dėl ypatingai žemo palūkanų normų lygio. Praėjusiais metais šio turto valdymo įplaukos 
sudarė tik 3 milijonus eurų. 

Dėl to APMTF biudžetas sumažėjo nuo 42 milijonų eurų 2017 m. iki 22 milijonų eurų 2019 m. ir 
pagal prognozę jis toliau trauksis iki maždaug 12 milijonų eurų 2020 m., kai bus reikalingas apie 
40 milijonų eurų metinis finansavimas. Be to, fondas taip pat gali pajusti neigiamas siūlomo 
Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES pasekmes. Todėl auditoriai daro išvadą, kad dabartinis 
modelis, pagal kurį APMTF yra finansuojamas tik remiantis turto valdymo pajamomis, nėra 
tvarus. 

 

  

Pastabos leidėjams 

Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB) buvo įsteigta penkiasdešimties metų laikotarpiui EAPB 
sutartimi, kurią 1951 m. balandžio 18 d. Paryžiuje pasirašė Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, 
Liuksemburgas ir Nyderlandai. Ji įsigaliojo 1952 m. liepos 23 d. ir nustojo galioti pagal tvarkaraštį 
2002 m. liepos 23 d. 

Audito Rūmų apžvalga 10/2019 „Europos anglių ir plieno bendrija. Likvidavimas vykdomas pagal 
planą, bet finansavimas moksliniams tyrimams nebėra tvarus“ pateikta Audito Rūmų interneto 
svetainėje eca.europa.eu 23 ES kalbomis. Apžvalgoje pateikiami faktai apie labai konkrečius 
klausimus. Ji nėra auditas. 

Kontaktai spaudai dėl šios apžvalgos 
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