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Tässä asiakirjassa esitetään Euroopan komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksen huomautuksiin varainhoitoasetuksen 259 artiklan mukaisesti, ja se julkaistaan 

yhdessä erityiskertomuksen kanssa.

https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-fi/format-PDF/source-86606884
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TIIVISTELMÄ (kohdat I–VII) 

Komission vastaukset:  

I. Komissio suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen EU:n tuesta 

hiilialueille. 

Vaikka hiilen käytön vähenemisen tahti vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden alkutuotanto EU27-maissa on vähentynyt rakenteellisesti jo ainakin 
1990-luvulta lähtien. Kiinteiden fossiilisten polttoaineiden tuonti kehittyy samankaltaisesti kuin 
alkutuotanto – se on vakaata tai vähenee. EU27-maiden tasolla kotimaisten kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden korvaaminen vastaavilla tuontituotteilla on parhaimmillaankin ollut vain 
marginaalista. 

Viime vuosina hiilestä irtautuminen on tunnustettu keskeiseksi tekijäksi siirtymisessä 
ilmastoneutraaliin Eurooppaan vuoteen 2050 mennessä, ja Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa todetaan erityisesti, että yhtäkään ihmistä tai aluetta ei pidä jättää jälkeen.  

II. Koheesiopolitiikan rahastot, jotka keskittyvät vähentämään eroja Euroopassa ja edistämään 

taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, ovat edistäneet merkittävästi EU:n 
ilmasto- ja energiatavoitteita. Hiilialueiden sosioekonominen ja energiasiirtymä ei kuitenkaan 
kuulunut vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan rahastojen perustana olevan oikeudellisen 
kehyksen erityistavoitteisiin.  

Sen sijaan 19,3 miljardin euron oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF-rahasto), joka otettiin 
käyttöön osana vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan rahastoja, on tarkoitettu erityisesti niiden 
alueiden ja ihmisten tueksi, joihin siirtymällä ilmastoneutraaliin unionin talouteen vuoteen 2050 
mennessä on suurimmat sosiaaliset, työllisyyteen liittyvät, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. 

III. Vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan oikeusperustaan ei sisältynyt hiilialueiden 

energiasiirtymän tukemiseen liittyviä erityistavoitteita, eikä siihen sisältynyt yleisemminkään 
hiilialueita koskevia erityissäännöksiä. Jäsenvaltioilla ei ollut velvollisuutta kohdella hiilialueita 
tietyllä tavalla, kun kauden 2014–2020 ohjelmista neuvoteltiin. Lisäksi jäsenvaltioilla on oikeus 
määritellä omat energialähteiden yhdistelmänsä ja siten fossiilisten polttoaineiden osuus, kunhan 
ne noudattavat oikeudellisia velvoitteitaan. 

IV. Työpaikkojen luominen on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tehtävä, kun taas Euroopan 

sosiaalirahasto (ESR) on tärkein EU:n väline, jolla tuetaan ihmisten työllistymismahdollisuuksia ja 
osaamista.  

V. JTF-rahaston ohjelmasuunnittelussa otetaan kaikilta osin huomioon hiili-, turve- ja 

öljyliuskealueiden sekä hiili-intensiivisten alueiden tarpeet.  

JTF-rahaston varoiksi ehdotettiin alun perin 8,45:tä miljardia euroa. Rahastolle myönnettiin lisäksi 
10,87 miljardia euroa Next Generation EU -välineestä siirtymään pandemian jälkeisen elpymisen 
yhteydessä liittyvien merkittävien sosioekonomisten haasteiden vuoksi, jolloin kokonaismääräksi 
tuli 19,3 miljardia euroa. JTF-investoinnit on suunniteltu tukemaan erityisesti alueita, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten. Niitä täydennetään elpymis- ja palautumistukivälineeseen kuuluvilla 
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investoinneilla, joilla tuetaan tehokasta siirtymää ilmastoneutraaliuteen nykyisessä haastavassa 
taloudellisessa tilanteessa. 

VII. Komissio hyväksyy suositukset. 

JOHDANTO (kohdat 1–21) 

Komission vastaukset: 

16. Maaliskuussa 2022 annetulla REPowerEU-tiedonannolla on kaksi tavoitetta: vähentää 

lähikuukausina riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä kaasun, öljyn ja hiilen 
osalta ja vähentää lähivuosina riippuvuutta kaikista tuoduista fossiilisista polttoaineista 
nopeuttamalla Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista. Tämän vuoksi lyhyellä 
aikavälillä jotkin jäsenvaltiot saattavat harkita olemassa olevien hiilivoimaloiden avaamista 
uudelleen tai niiden käyttöiän pidentämistä tulevan talven ajaksi kompensoidakseen 
kaasutoimitusten vajausta. Tämä tarkoittaisi, että tällaiset voimalat pidettäisiin verkossa ja ne 
olisivat valmiita tuottamaan sähköä kysyntähuippujen aikana – ja olisivat näin ollen käynnissä vain 
muutaman tunnin ajan. Tämä ei kuitenkaan viivytä uusiutuviin energialähteisiin siirtymistä eikä 
johda EU:ta pois sen vuosille 2030 ja 2050 vahvistamalta yleiseltä kehityspolulta. Se merkitsee 
vain sitä, että hyvin lyhyellä aikavälillä hiiltä saatetaan tarvita kattamaan mahdolliset vajeet 
kaasutoimituksissa.  

19. Vaikka erityisesti hiilialueille ei ollut olemassa erillisiä ohjelmia, kertomuksessa todetaan aivan 

oikein, että näiden alueiden oli mahdollista hyötyä nykyisistä rahastoista, kuten EAKR:stä, ESR:stä ja 
koheesiorahastosta, vuosien 2014–2020 lisäksi myös niitä edeltävinä vuosikymmeninä.  

EU:n hiilialueiden kasvun ja työllisyyden edistämiseksi vuosina 2014–2020 käytettävissä olleiden 
resurssien on arvioitu olleen noin 32 miljardia euroa, kun otetaan huomioon siirtymävaiheessa 
olevia hiilialueita koskevan aloitteen 18 pilottialuetta kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa.1  
 
Tätä täydentävät myös muut rahoitusmahdollisuudet, jotka kuuluvat esimerkiksi Life-ohjelmaan, 
Euroopan globalisaatiorahastoon, Verkkojen Eurooppa -välineeseen ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoon. Lisäksi aiemmin oli olemassa erityisiä yhteisöaloitteita, kuten 
RECHAR2. 

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 
(kohdat 22–25)  

Ei komission vastauksia.  

                                                 
1 Open Data Platform: Cohesion policy supporting the Energy Union | Data | European Structural and 

Investment Funds (europa.eu). 

2 Hiilikaivosalueiden taloudellista muutosta koskeva yhteisöaloite: Community initiative (EC) concerning the 
economic conversion of coal-mining areas, 1994-1997 | Programme | REG | CORDIS | European 
Commission (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
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2


 

4 

HUOMAUTUKSET (kohdat 26–56) 

Komission vastaukset: 

34. Oikeudellista vaatimusta laatia ”sosioekonomista siirtymästrategiaa tai 

energiasiirtymästrategiaa” hiilialueiden tasolla ei edelleenkään ole olemassa. Jokaisen JTF-
rahastosta hyötyvän alueen on kuitenkin nyt laadittava alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma, jossa kuvataan siirtymää ja sen vaikutuksia alueella. Jokaisessa alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa olisi oltava kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista sekä aikataulu keskeisille siirtymävaiheille, joilla pyritään saavuttamaan vuotta 
2030 koskevat ilmasto- ja energiatavoitteet ja vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite. Näiden 
toimien olisi oltava yhdenmukaisia kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien sekä kansallisten 
pitkän aikavälin strategioiden, erityisesti suunniteltujen investointien, tärkeimpien siirtymävaiheiden 
aikataulun, kansallisten tavoitteiden edistämisen, saavutettavien tavoitteiden ja oikeudenmukaista 
siirtymää varten toteutettavien toimien, kanssa. Alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa on esitettävä selvät todisteet siirtymäprosessista ja sen vaikutuksista 
kyseisen alueen tasolla lähitulevaisuudessa (vuonna 2030 tai sitä ennen). 

36. Vaikka työpaikkojen luominen on EAKR:n tehtävä, ESR on tärkein EU:n väline, jolla tuetaan 

ihmisten työllistymismahdollisuuksia ja osaamista. Tarkastuksessa mukana olleilla alueilla ESR:sta 
tuettiin irtisanottuja työntekijöitä auttamalla heitä löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia. 
Kaikkialla EU:ssa 4,4 miljoonaa osallistujaa on löytänyt työpaikan ESR:n tuen ansiosta. Osa 
työpaikoista oli jo olemassa ja osa luotiin tuen saamisen yhteydessä. Äskettäin perustetussa JTF-
rahastossa yhdistetään työpaikkojen luomiseen ja ihmisten tukemiseen liittyvät painopisteet, ja se 
on räätälöity vastaamaan niiden alueiden erityistarpeisiin, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten. 

43. Julkisella rahoituksella on keskeinen rooli energiansäästöjen käynnistämisessä kaikkialla 

EU:ssa EU:n tavoitteiden mukaisesti, ja se on energiatehokkuusinvestointien laajentamisen ja 
lisäämisen keskeinen liikkeellepaneva voima.  

Komission tutkimus, johon tilintarkastustuomioistuin viittaa, kattaa ainoastaan vuosien 2014–2017 
energiansäästöt, jotka olivat tukikelpoisia energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan mukaisesti. 

45. EU perusti JTF-rahaston osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ilmastoneutraaliin 

talouteen siirtymistä koskevaa EU:n strategiaa, ja rahaston tavoitteena on, että mitään aluetta ei 
jätetä jälkeen siirtymässä. Kaudella 2021–2027 JTF-rahastosta osoitetaan 19,3 miljardia euroa 
(käypinä hintoina) niiden alueiden auttamiseen, joihin siirtymä ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa 
kielteisimmin, lieventämällä siirtymän sosioekonomisia vaikutuksia. Tämä hyödyttää 
energiakäytössä fossiilisten polttoaineiden (kuten hiilen, ruskohiilen, turpeen ja öljyliuskeen) 
tuotannosta riippuvaisia alueita mutta myös hiili-intensiivisistä teollisuudenaloista (kuten teräs-, 
sementti- tai kemikaaliteollisuudesta) riippuvaisia alueita.  

Saadakseen tukea JTF-rahastosta ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin (JTM) kahdesta 
muusta pilarista jäsenvaltioiden on laadittava alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, jotka hyväksytään yhdessä niiden koheesiopolitiikan ohjelmien kanssa. Ohjelmat 
kattavat kaikki koheesiopolitiikan rahastot (Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), 
koheesiorahaston, Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja JTF-rahaston). Komissio perusti 
kesäkuussa 2020 oikeudenmukaisen siirtymän foorumin tukemaan kaikkia sidosryhmiä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin käytössä. 
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Koheesiopolitiikan rahastoilla on kuitenkin jo ennen JTF-rahaston perustamista edistetty vuosien 
2030 ja 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden täytäntöönpanoa. Koheesiopolitiikan rahastoista 24 
prosenttia on käytetty ilmastomenoihin, ja noin 20 miljardia euroa on osoitettu kestäviin 
energiainvestointeihin. Lisäksi kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan ohjelmista investoitiin monille 
aloille, jotka edistävät kasvua ja työllisyyttä kaikilla EU:n alueilla, myös hiilialueilla. Tältä osin 
jäsenvaltiot ja alueet käyttivät saatavillaan olevia varoja myös edistääkseen komission vuonna 
2017 käynnistämää siirtymävaiheessa olevia hiilialueita koskevaa aloitetta, joka oli osa ”Puhdasta 
energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspakettia. Lisäksi EU tukee hiilialueiden siirtymää 
työllisyys-, osaamis- ja sosiaalipolitiikan kautta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti 
esimerkiksi lainsäädäntöaloitteilla ja muilla kuin lainsäädäntöaloitteilla, kuten oikeudenmukaisesta 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen annetulla neuvoston suosituksella (jonka TSTK-neuvoston3 
ministerit hyväksyivät yksimielisesti 16. kesäkuuta 2022).  

Hiilialueiden ”sosioekonominen ja energiasiirtymä” ei kuitenkaan kuulunut vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikan rahastojen perustana olevan oikeudellisen kehyksen erityistavoitteisiin, eikä 
jäsenvaltioilla ollut velvoitetta kohdella hiilialueita millään erityisellä tavalla neuvoteltaessa kauden 
2014–2020 ohjelmista. 

46. JTF-ehdotus oli yhdenmukainen EU:n vuoden 2020 jälkeistä pitkän aikavälin talousarviota 

koheesiopolitiikan alalla koskeneen julkisen kuulemisen tulosten ja EAKR:ää ja koheesiorahastoja 
koskevaa asetusta varten tehdyn vaikutustenarvioinnin kanssa. Ehdotuksessa otettiin huomioon 
EU:n muiden toimielinten – Euroopan parlamentin, alueiden komitean ja Eurooppa-neuvoston – 
odotukset. Ne kaikki kehottivat käsittelemään vaikutuksia työntekijöihin ja yhteisöihin, joihin 
siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen vaikuttaa, jotta Pariisin sopimuksen täytäntöön 
panemiseksi toteutettava ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen olisi sosiaalisesti tasapuolinen ja 
oikeudenmukainen. Rahoitustarpeita arvioitiin myös komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa 
”Identifying Europe’s Recovery Needs”, joka julkaistiin osana monivuotista rahoituskehystä 
koskevaa tarkistettua ehdotusta. 

47. Alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat koskevat ohjelmakautta 2021–

2027. Komissio korostaa, että niiden hyväksymisen ehtona on selkeä kuvaus siirtymäprosessista 
kohti ilmastoneutraalia taloutta kansallisella tasolla ja sen vaikutuksesta alueen tasolla. 

Vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamiin vaikeuksiin ja 
maailmanlaajuisiin energiamarkkinoiden häiriöihin Euroopan komissio esitti REPowerEU-
suunnitelman. REPowerEU-suunnitelman avulla säästetään energiaa, tuotetaan puhdasta energiaa 
ja monipuolistetaan Euroopan energiantarjontaa. REPowerEU-tiedonannon yhteydessä komissio 
myönsi, että jäsenvaltioiden saattaa olla tarpeen käyttää hiiltä pidempään, jotta ne voivat 
vähentää nopeasti riippuvuutta Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista ja lisätä Euroopan 
energiaomavaraisuutta. Näin EU ei olisi riippuvainen epäluotettavista toimittajista ja hinnoiltaan 
epävakaista fossiilisista polttoaineista. Samalla jäsenvaltioiden olisi vauhditettava siirtymistä 
puhtaaseen energiaan ja parannettava EU:n laajuisen energiajärjestelmän häiriönsietokykyä. Vaikka 
REPowerEU-suunnitelmassa tiedostetaan tarvittavat lyhyen aikavälin toimenpiteet, siinä 
kehotetaan nopeuttamaan voimakkaasti uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa keinona 
vähentää tuontia nopeasti ja saavuttaa samalla vuosien 2030 ja 2050 energia- ja 
ilmastotavoitteet. 

52. Useimmat jäsenvaltiot ovat luopuneet hiilen louhinnasta tai ne aikovat luopua siitä ennen 

hiilivoimaloiden käytöstä poistamista, koska hiilen louhinnalla on enemmän kielteisiä 
ympäristövaikutuksia eikä se ole kustannustehokasta. Hiilivoimaloiden käytöstä poistamista 

                                                 
3 Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto. 
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suunnitellaan useimmissa jäsenvaltioissa, mutta asteittain, minkä vuoksi tuontihiilen on jonkin 
aikaa korvattava paikallinen hiili. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET (kohdat 57–
63) 

Komission vastaukset: 

57. Vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan oikeusperustaan ei sisältynyt hiilialueiden 

energiasiirtymän tukemiseen liittyviä erityistavoitteita, eikä siihen sisältynyt yleisemminkään 
hiilialueita koskevia erityissäännöksiä. Jäsenvaltioilla ei ollut velvollisuutta kohdella hiilialueita 
tietyllä tavalla, kun kauden 2014–2020 ohjelmista neuvoteltiin. Lisäksi jäsenvaltioilla on oikeus 
määritellä omat energialähteiden yhdistelmänsä ja siten fossiilisten polttoaineiden osuus, kunhan 
ne noudattavat oikeudellisia velvoitteitaan. 

58. Tiedot irtisanottujen hiilialan työntekijöiden osallistumisesta EU:n rahoittamiin koulutuksiin 

puuttuivat, sillä laissa ei velvoitettu keräämään tietoja nimenomaan tämän ryhmän 
osallistumisesta (osallistumistiedot ovat muuten saatavilla). 

60. Vaikka EAKR:n investoinnit liittyvät työpaikkojen luomiseen, ESR on tärkein EU:n väline, jolla 

tuetaan ihmisten työllistymismahdollisuuksia ja osaamista. Julkisella rahoituksella on keskeinen 
rooli energiansäästöjen käynnistämisessä kaikkialla EU:ssa EU:n tavoitteiden mukaisesti, ja se on 
energiatehokkuusinvestointien laajentamisen ja lisäämisen keskeinen liikkeellepaneva voima. 

61. JTF-ehdotus oli yhdenmukainen EU:n vuoden 2020 jälkeistä pitkän aikavälin talousarviota 

koheesiopolitiikan alalla koskeneen julkisen kuulemisen tulosten ja EAKR:ää ja koheesiorahastoja 
koskevaa asetusta varten tehdyn vaikutustenarvioinnin kanssa. Ehdotuksessa otettiin huomioon 
EU:n muiden toimielinten – Euroopan parlamentin, alueiden komitean ja Euroopan unionin 
neuvoston – odotukset. Ne kaikki kehottivat käsittelemään vaikutuksia työntekijöihin ja yhteisöihin, 
joihin siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen vaikuttaa, jotta Pariisin sopimuksen täytäntöönpano 
olisi sosiaalisesti reilua ja oikeudenmukaista.  

JTF-rahaston ohjelmasuunnittelussa otetaan kaikilta osin huomioon hiili-, turve- ja 
öljyliuskealueiden sekä hiili-intensiivisten alueiden tarpeet. 

Suositus 1 – Tarkistetaan, että oikeudenmukaisen siirtymän 

rahastoa käytetään vaikuttavasti ja tehokkaasti tukemaan 

hiilialueiden ja hiili-intensiivisten alueiden sosioekonomista 

siirtymää  

Komissio hyväksyy suosituksen. 
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Suositus 2 – Jaetaan metaanipäästöjen mittaamiseen ja 

käyttöön liittyviä hyviä käytäntöjä  

Komissio hyväksyy suosituksen.  

Tulevan asetuksen sisältö riippuu lainsäädäntömenettelyn tuloksesta ja perustuu EU:n lainsäätäjän 
päätökseen komission ehdotuksesta. 
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