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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 9. november 2022 

EU-støtten til kulregioner har ikke gjort 
meget for klimaomstillingen 
EU's finansielle bistand til kulregioner har kun haft begrænset effekt på jobskabelse og 
energiomstilling, siger Den Europæiske Revisionsret i en beretning, der offentliggøres i dag. 
Trods generelle fremskridt er kul fortsat en væsentlig kilde til drivhusgasemissioner i adskillige 
medlemsstater. Revisorerne opfordrer derfor til, at den nye Fond for Retfærdig Omstilling 
anvendes effektivt til at mindske de socioøkonomiske virkninger, som kulregionerne vil opleve 
på grund af EU's overgang til klimaneutralitet. 

Den europæiske kulsektor har været i konstant tilbagegang de seneste årtier. EU har støttet den 
socioøkonomiske og energimæssige omstilling i kulregionerne via fondene under 
samhørighedspolitikken: I perioden 2014-2020 blev der ydet ca. 12,5 milliarder euro til de syv 
reviderede kulregioner. Kulproduktionen er blevet reduceret betydeligt, men kulforbrænding 
stod stadig for 15 % af EU's drivhusgasemissioner i 2019. EU's nyligt indgåede grønne pagt 
beskriver udfasning af kul som afgørende for at nå 2030-klimamålene og opnå klimaneutralitet i 
2050. Fonden for Retfærdig Omstilling blev i juni 2021 oprettet for perioden 2021-2027 og stiller 
19,3 milliarder euro til rådighed for de regioner og sektorer, der er mest påvirket af overgangen 
til klimaneutralitet. 

"Fonden for Retfærdig Omstilling, en væsentlig komponent i EU's grønne pagt, giver 
kulregionerne betydelige ekstra ressourcer," siger Nikolaos Milionis, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Europa-Kommissionen bør sikre, at EU-
pengene støtter en klar kurs for omstillingen væk fra kul i lyset af spændingerne på 
energimarkedet efter Ruslands invasion af Ukraine." 

Faldet i kulproduktionen har uundgåeligt ført til et fald i sektorens beskæftigelse. I nogle 
regioner, f.eks. Lausitz (Tyskland) og Schlesien (Polen), blev personalereduktioner opnået via 
naturlige ændringer i personaleantallet og pensioneringer, mens det i andre regioner, f.eks. 
Mähren-Schlesien (Den Tjekkiske Republik), var nødvendigt for kulmineselskaber at afskedige 
arbejdstagere. De afskedigede arbejdstagere i kulsektoren havde adgang til EU-finansieret 
uddannelse, men der manglede data om deres deltagelse, og revisorerne kunne derfor ikke 
fastslå, om dette havde hjulpet dem til at finde nyt arbejde. Revisorerne konstaterede ingen 
væsentlig effekt på produktionskapaciteten for vedvarende energi i de regioner, de undersøgte. 
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De EU-finansierede investeringers effekt på energibesparelserne var endvidere beskeden eller 
umulig at kvantificere. 

Før fremsættelsen af sit forslag om at oprette Fonden for Retfærdig Omstilling til gavn for de 
hårdest ramte regioner og sektorer undlod Europa-Kommissionen at foretage en fyldestgørende 
analyse af, hvad der var opnået med den tidligere EU-støtte i disse regioner, eller af deres 
resterende behov. Revisorerne fremhæver især risikoen for, at midler bliver brugt, uden at 
omstillingen reelt finder sted. Denne risiko forstærkes af programmets begrænsede tidshorisont, 
som betyder, at der skal indgås forpligtelser for de fleste af midlerne inden udgangen af 2023, og 
at de skal bruges inden udgangen af 2026. Ruslands invasion af Ukraine i 2022 og virkningerne på 
energimarkedet kan også føre til forsinkelser i omstillingen væk fra kul. 

Endelig bemærker revisorerne, at indenlandsk kul i nogle EU-lande er blevet erstattet af 
importeret kul eller andre fossile brændstoffer. Tyskland og Polen har f.eks. øget deres kulimport 
betydeligt i de seneste 15 år. Kul er derfor fortsat en væsentlig kilde til drivhusgasemissioner, 
navnlig i Polen, Den Tjekkiske Republik, Bulgarien, Tyskland, Slovenien og Rumænien. Revisorerne 
konstaterede også, at der ikke havde været tilstrækkelig opmærksomhed på metanemissioner fra 
lukkede og forladte kulminer.  

 

Baggrundsoplysninger  
Denne revision giver indsigt i, hvilken rolle EU-finansiering har spillet i den socioøkonomiske og 
energimæssige omstilling i regioner, hvor kulindustrien har været i tilbagegang. Ved 
"socioøkonomisk og energimæssig omstilling" forstås en proces, hvor økonomien omlægges med 
henblik på at erstatte de job, der er gået tabt med udfasningen af kul, at foretage 
energibesparelser og at gå over til anvendelse af energikilder, som muliggør opfyldelse af EU's 
klimamål. 

Særberetning 22/2022, "EU-støtte til kulregioner - Begrænset fokus på socioøkonomisk og 
energimæssig omstilling", kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).  
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