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KOKKUVÕTE (punktid I–VII) 

Komisjoni vastused  

I Komisjonil on hea meel Euroopa Kontrollikoja eriaruande üle, milles käsitletakse ELi 

söepiirkondade toetamist. 

Kuigi söe kasutamise vähenemise tempo on liikmesriigiti väga erinev, on tahkete fossiilkütuste 
esmatootmine ELi 27 liikmesriigis juba vähemalt alates 1990. aastast struktuurselt vähenenud. 
Tahkete fossiilkütuste impordi areng on sarnane esmatootmisega, s.t selle maht püsib stabiilne või 
väheneb. EL 27 tasandil on kohalike tahkete fossiilkütuste asendamine impordiga olnud parimal 
juhul vaevu märgatav. 

Viimastel aastatel on mõistetud, et söe kasutamise järkjärguline lõpetamine on üks olulisemaid 
samme üleminekul kliimaneutraalsele Euroopale aastaks 2050, kusjuures Euroopa rohelises 
kokkuleppes on konkreetselt rõhutatud, et ükski inimene ega piirkond ei tohi jääda üleminekust 
kõrvale.  

II Ühtekuuluvuspoliitika fondid, mis on suunatud ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisele, on aidanud 
märkimisväärselt kaasa ELi kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisele. Samas ei olnud 
söekaevanduspiirkondade sotsiaal-majanduslik üleminek ja energiasüsteemi ümberkujundamine 
2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondide aluseks oleva õigusraamistiku konkreetne 
eesmärk.  

Seevastu 19,3 miljardi euro suurune õiglase ülemineku fond (JTF), mis loodi 2021.–2027. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika fondide osana, on nähtud konkreetselt ette nende piirkondade ja inimeste 
toetamiseks, keda liidu otsus minna 2050. aastaks üle kliimaneutraalsele majandusele mõjutab 
sotsiaalselt, majanduslikult ning tööhõive- ja keskkonnaalaselt kõige rohkem. 

III 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika õiguslik alus ei sisaldanud ühtegi konkreetset 

eesmärki seoses söekaevanduspiirkondade energiasüsteemi ümberkujundamisega ega ka 
üldisemalt erisätteid söekaevanduspiirkondade kohta. 2014.–2020. aasta programmide üle peetud 
läbirääkimiste ajal ei olnud liikmesriikidel kohustust võimaldada söekaevanduspiirkondadele 
erikohtlemist. Lisaks on liikmesriikidel õigus määrata ise kindlaks oma energiaallikate jaotus ja 
fossiilsete kütuste osakaal selles, tingimusel et nad täidavad oma õiguslikke kohustusi. 

IV Kui Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ülesanne on luua töökohti, siis Euroopa Sotsiaalfond 

(ESF) on ELi peamine vahend inimeste tööhõivevõimaluste ja oskuste edendamiseks.  

V Õiglase ülemineku fondi (JTF) kavandamisel võetakse täielikult arvesse söe-, turba- ja 

põlevkivipiirkondade ning CO2-mahukate piirkondade vajadusi.  

Õiglase ülemineku fondi (JTF) algne maht oli 8,45 miljardit eurot. Arvestades pandeemiajärgse 
taastumisega seotud märkimisväärseid sotsiaal-majanduslikke väljakutseid, eraldati fondile „Next 
Generation EU“ raames veel 10,87 miljardit eurot, mis teeb selle kogumahuks 19,3 miljardit eurot. 
Õiglase ülemineku fondi (JTF) investeeringud on spetsiaalselt kavandatud toetama piirkondi ja 
territooriume, mida üleminek mõjutab kõige enam. Neid investeeringuid täiendavad taaste- ja 
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vastupidavusrahastu raames tehtavad investeeringud, millega praeguses keerulises majanduslikus 
olukorras toetatakse tulemuslikku üleminekut kliimaneutraalsusele. 

VII Komisjon nõustub soovitustega. 

SISSEJUHATUS (punktid 1–21) 

Komisjoni vastused 

16 2022. aasta märtsis vastu võetud teatisel kava „REPowerEU“ kohta on kaks eesmärki: nimelt 

vähendada järgmistel kuudel sõltuvust Venemaalt imporditud fossiilkütustest, nagu gaas, õli ja 
süsi, ning lähiaastatel sõltuvust kõigist imporditud fossiilkütustest, kiirendades Euroopa rohelise 
kokkuleppe elluviimist. Seetõttu võivad mõned liikmesriigid lühiajaliselt kaaluda söeküttel töötavate 
elektrijaamade taasavamist või nende kasutusea pikendamist nö järgmise talve lahendusena, et 
kompenseerida gaasitarnete nappust. See tähendaks selliste elektrijaamade käigus hoidmist ja 
nende valmidust anda panus energiatootmisse tippkoormuse ajal; seega töötaksid need 
elektrijaamad korraga vaid mõne tunni. Erand ei lükka edasi üleminekut taastuvatele 
energiaallikatele ega kalluta ELi kõrvale oma 2030. ja 2050. aasta üldeesmärkidest. See tähendab 
vaid seda, et võimaliku gaasitarnete nappuse kompenseerimiseks võidakse väga lühiajaliselt vajada 
sütt.  

19 Kuigi söekaevanduspiirkondade jaoks ei olnud sihtotstarbelisi programme, märgitakse 

aruandes õigesti, et neil piirkondadel oli võimalik kasu saada juba olemasolevatest fondidest, nagu 
ERF, ESF+ ja Ühtekuuluvusfond, ja seda mitte ainult perioodil 2014–2020, vaid ka varasematel 
aastakümnetel.  

Nende potentsiaalsete vahendite summaks, mida perioodil 2014–2020 oli võimalik kasutada, et 
edendada ELi söekaevanduspiirkondades majanduskasvu ja töökohtade loomist, hinnatakse umbes 
32 miljardit eurot, arvestades kaheksas ELi liikmesriigis söekevanduspiirkondade 
ümberkorraldamist käsitleva algatuse 18 katsepiirkonda1.  
 
Sellele lisandusid muud investeerimisvõimalused, nagu keskkonna ja kliimameetmete programm 
(LIFE), Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF), Euroopa ühendamise rahastu (CEF), 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). Lisaks olid minevikus olemas ka konkreetsed 
ühenduse algatused nagu RECHAR2. 

AUDITI ULATUS JA KÄSITLUSVIIS (punktid 22–25)  

Komisjoni vastused puuduvad.  

                                                 
1 Avatud andmeplatvorm, Cohesion policy supporting the Energy Union | Andmed |Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid (europa.eu) 

2 Söekaevanduspiirkondade majanduslikku ümberkorraldamist käsitlev ühendus algatus, 
söekaevanduspiirkondade majanduslikku ümberkorraldamist käsitlev ühendus algatus, 1994–1997 
|Programm I REG | CORDIS |Euroopa Komisjon (europa.eu) 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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TÄHELEPANEKUD (punktid 26–56) 

Komisjoni vastused 

34 Seaduslikku nõuet esitada sotsiaalmajanduslik või energiasüsteemi ümberkujundamise 

strateegia ei ole ikka veel kehtestatud. Samas peavad piirkonnad, mis saavad õiglase ülemineku 
fondist (JTF), kasu looma õiglase ülemineku territoriaalse kava, milles kirjeldatakse üleminekut ja 
selle mõju piirkonnale. Iga õiglase ülemineku territoriaalne kava peaks sisaldama riigi tasandi 
üleminekuprotsessi kirjeldust, sealhulgas 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide ning 2050. 
aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks võetavate peamiste üleminekumeetmete 
ajakava. Need meetmed peaksid olema kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavade ning riiklike 
pikaajaliste strateegiatega, eelkõige kavandatud investeeringutega, peamiste üleminekuetappide 
ajakavaga, panusega riiklikesse eesmärkidesse, saavutatavate eesmärkidega ja õiglase ülemineku 
jaoks võetavate meetmetega. Õiglase ülemineku territoriaalses kavas tuleb ka esitada selged 
tõendid üleminekuprotsessi ja selle mõju kohta asjaomasel territooriumil lähitulevikus (2030. 
aastaks või varem). 

36 Kui Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ülesanne on luua töökohti, siis Euroopa Sotsiaalfond 

(ESF) on ELi peamine vahend inimeste tööhõivevõimaluste ja oskuste edendamiseks. Auditis 
käsitletud piirkondades toetas Euroopa Sotsiaalfond koondatud töötajaid, et aidata neil leida uusi 
tööhõivevõimalusi. Kogu ELis on 4,4 miljonit inimest leidnud tänu ESFi toetusele töökoha juba 
olemasolevatel või äsja loodud töökohtadel. Äsja loodud õiglase ülemineku fond on suunatud 
ühtaegu uute töökohtade loomisele ja inimeste toetamisele, mis on kohandatud kliimamuutustest 
enim mõjutatud piirkondade erivajadustele. 

43 Avaliku sektori rahastusel on oluline roll ELi eesmärkidele vastava energiasäästu algatamisel 

kogu Euroopa Liidus ning see on peamine liikumapanev jõud energiatõhususse tehtavate 
investeeringute suurendamiseks ja võimendamiseks.  

Euroopa Kontrollikoja viidatud komisjoni uuring hõlmab ainult sellist aastatel 2014–2017 
saavutatud energiasäästu, mis on energiatõhususe direktiivi artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblik. 

45 EL võttis Õiglase Ülemineku Fond (JTF) kasutusele osana Euroopa rohelisest leppest, mis on ELi 

strateegia kliimaneutraalsele majandusele üleminekuks, ning fondi eesmärk on tagada, et ükski 
piirkond ei jääks selle ülemineku käigus kõrvale. Ajavahemikul 2021–2027 eraldas JTF 19,3 
miljardit eurot (jooksevhindades), et aidata kliimaneutraalsusele ülemineku sotsiaal-majandusliku 
mõju leevendamise kaudu neid piirkondi, mida üleminek mõjutab kõige negatiivsemalt. Sellest 
saavad kasu piirkonnad, mis sõltuvad energia tootmisel fossiilkütustest (nagu kivisüsi, pruunsüsi, 
turvas ja põlevkivi), kuid ka piirkonnad, mis sõltuvad CO2-mahukatest tööstusharudest (nagu 
terase-, tsemendi- või keemiatööstus).  

Õiglase ülemineku fondi ja õiglase ülemineku mehhanismi kahe ülejäänud samba toetuse 
saamiseks peavad liikmesriigid koostama õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, mille nad 
võtavad vastu koos oma ühtekuuluvuspoliitika programmidega, mis hõlmavad kõiki 
ühtekuuluvuspoliitika fonde (Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Sotsiaalfond+ (ESF+) ja õiglase ülemineku fond). Selleks et toetada kõiki sidusrühmi õiglase 
ülemineku mehhanismi kasutamisel, lõi komisjon 2020. aasta juunis õiglase ülemineku platvormi 
(JTP). 

Ühtekuuluvuspoliitika fondidest aidati 2030. ja 2050. aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele kaasa juba enne õiglase ülemineku fondi loomist, eraldades nendest 24 % 
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kliimakulutuste ja ligikaudu 20 miljardit eurot säästva energia kulutuste katmiseks. Lisaks 
investeeriti 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide abil paljudesse valdkondadesse, 
mis aitavad kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele, sealhulgas 
söekaevanduspiirkondades. Sellega seoses kasutasid liikmesriigid ja piirkonnad nende käsutuses 
olevaid vahendeid ka selleks, et toetada üleminekujärgus söekaevanduspiirkondade algatust, mille 
komisjon käivitas 2017. aastal osana paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“. Lisaks 
toetab EL söekaevanduspiirkondade üleminekut tööhõive, oskuste ja sotsiaalpoliitika kaudu 
kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, näiteks selliste seadusandlike ja mitteseadusandlike 
algatustega nagu nõukogu soovitus kliimaneutraalsusele õiglase ülemineku tagamise kohta 
(tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus (EPSCO)3 16. juunil 2022 
ühehäälselt vastu võetud).  

Samas ei olnud söekaevanduspiirkondade sotsiaal-majanduslik üleminek ja energiasüsteemi 
ümberkujundamine 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondide aluseks oleva õigusraamistiku 
konkreetne eesmärk ning liikmesriikidel ei olnud 2014.–2020. aasta programmide üle läbirääkimisi 
pidades kohustust võimaldada söepiirkondadele erikohtlemist. 

46 Õiglase ülemineku fondi käsitlev ettepanek oli kooskõlas ELi 2020. aasta järgset pikaajalist 

eelarvet käsitleva avaliku konsultatsiooni tulemustega ühtekuuluvuse valdkonnas ning ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi määruse eesmärgil tehtud mõjuhinnanguga. Ettepanekus kajastusid teiste ELi 
institutsioonide – Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ja Euroopa Ülemkogu – ootused, kes 
kõik kutsusid üles leevendama kliimaneutraalsele majandusele ülemineku mõju töötajatele ja 
kogukondadele, et tagada Pariisi kokkuleppe rakendamisel sotsiaalselt aus ja õiglane üleminek 
kliimaneutraalsusele. Rahastamisvajaduste hindamist käsitleti ka komisjoni talituste 
töödokumendis „Euroopa taastumisvajaduste kindlakstegemine“, mis avaldati mitmeaastase 
finantsraamistiku muudetud ettepaneku osana. 

47 Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad puudutavad programmitöö perioodi 2021–2027. 

Komisjon rõhutab, et õiglase ülemineku territoriaalsete kavade heakskiitmiseks tuleb nendes anda 
selge ülevaade kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessist riiklikul tasandil ja selle 
mõjust territooriumi tasandil. 

Vastukaaluks raskustele ja ülemaailmsele energiaturu häiretele, mille põhjustas Venemaa 
sissetung Ukrainasse, esitas Euroopa komisjon kava „REPowerEU“ „REPowerEU“ on energia 
säästmise, puhta energia tootmise ja ELi energiavarude mitmekesistamise kava. Seoses teatisega 
kava „REPowerEU“ kohta tunnistas komisjon, et liikmesriikidel võib tekkida vajadus kasutada sütt 
pikema aja jooksul, et kiiresti vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ning suurendada 
Euroopa energiasõltumatust ebausaldusväärsetest tarnijatest ja kõikuvate hindadega 
fossiilkütustest, kiirendades samal ajal üleminekut puhtale energiale ja suurendades kogu ELi 
hõlmava energiasüsteemi vastupanuvõimet. Tunnistades lühiajaliste meetmete vajalikkust, 
kutsutakse kava „REPowerEU“ abil üles jõuliselt kiirendama taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõttu, et vähendada kiiresti importi ning saavutada samal ajal 2030. ja 2050. aasta 
energia- ja kliimaeesmärgid. 

52 Suurem osa liikmesriike on juba lõpetanud või kavatseb lõpetada söekaevandamise enne 

söeküttel töötavate elektrijaamade järkjärgulist sulgemist, sest söekaevandamisel on suurem 
negatiivne keskkonnamõju ja see ei ole kulutõhus. Enamikus liikmesriikides on söeküttel töötavate 
elektrijaamade sulgemine kavandatud sammhaaval, mistõttu peab importsüsi veel mõnda aega 
asendama kohalikku kivisütt. 

                                                 
3 Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu koosseis 



 

7 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED (punktid 57–63) 

Komisjoni vastused 

57 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika õiguslik alus ei sisaldanud ühtegi konkreetset 

eesmärki seoses söekaevanduspiirkondade energiasüsteemi ümberkujundamisega ega ka 
üldisemalt erisätteid söekaevanduspiirkondade kohta. 2014.–2020. aasta programmide üle peetud 
läbirääkimiste ajal ei olnud liikmesriikidel kohustust võimaldada söekaevanduspiirkondadele 
erikohtlemist. Lisaks on liikmesriikidel õigus määrata ise kindlaks oma energiaallikate jaotus ja 
fossiilsete kütuste osakaal selles, tingimusel et nad täidavad oma õiguslikke kohustusi. 

58 Andmed söekaevanduse töötajate osalemise kohta ELi rahastatavatel koolituskursustel 

puudusid, sest puudus õiguslik nõue koguda andmeid selle konkreetse rühma osalemise kohta 
(muud andmed osalemise kohta on kättesaadavad). 

60 Kui Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ülesanne on luua töökohti, siis Euroopa Sotsiaalfond 

(ESF) on ELi peamine vahend inimeste tööhõivevõimaluste ja oskuste edendamiseks. Avaliku sektori 
rahastusel on oluline roll ELi eesmärkidele vastava energiasäästu algatamisel kogu Euroopa Liidus 
ning see on peamine liikumapanev jõud energiatõhususse tehtavate investeeringute 
suurendamiseks ja võimendamiseks. 

61 Õiglase ülemineku fondi käsitlev ettepanek oli kooskõlas ELi 2020. aasta järgset pikaajalist 

eelarvet käsitleva avaliku konsultatsiooni tulemustega ühtekuuluvuse valdkonnas ning ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi määruse eesmärgil tehtud mõjuhinnanguga. Ettepanekus kajastusid teiste ELi 
institutsioonide – Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ja Euroopa Ülemkogu – ootused, kes 
kõik kutsusid üles leevendama kliimaneutraalsele majandusele ülemineku mõju töötajatele ja 
kogukondadele, et tagada Pariisi kokkuleppe rakendamisel sotsiaalselt aus ja õiglane üleminek 
kliimaneutraalsusele.  

Õiglase ülemineku fondi (JTF) kavandamisel, võetakse täielikult arvesse söe-, turba- ja 
põlevkivipiirkondade ning CO2-mahukate piirkondade vajadusi. 

1. soovitus. Kontrollida, kas õiglase ülemineku fondi 

kasutatakse tulemuslikult ja tõhusalt, et leevendada 

söekaevandus- ja CO2-mahukates piirkondades 

kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaal-

majanduslikku mõju  

Komisjon on soovitusega nõus. 

2. Soovitus. Jagada metaaniheite mõõtmise ja kasutamise 

häid tavasid  

Komisjon on soovitusega nõus.  

Tulevase määruse sisu sõltub seadusandliku menetluse tulemusest ja tuleneb ELi seadusandja 
otsusest komisjoni ettepaneku kohta. 
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