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KOPSAVILKUMS (I–VII punkts) 

Komisijas atbildes  

I. Komisija atzinīgi vērtē ERP īpašo ziņojumu par ES atbalstu ogļu reģioniem. 

Lai gan dalībvalstīs ogļu izmantošanas samazināšanās temps ievērojami atšķiras, fosilā cietā 
kurināmā primārā ražošana ES27 jau ir strukturāli samazinājusies vismaz kopš deviņdesmito gadu 
sākuma. Fosilā cietā kurināmā importa attīstība ir līdzīga primārās ražošanas attīstībai, t. i., 
importa apmērs saglabājas nemainīgā līmenī vai samazinās. ES27 līmenī vietējā cietā fosilā 
kurināmā aizstāšana ar importēto ir bijusi labākajā gadījumā neliela. 

Pēdējos gados ogļu izmantošanas pakāpeniska pārtraukšana ir atzīta par galveno posmu pārejā uz 
klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam, Eiropas zaļajā kursā īpaši atzīstot, ka nedrīkst nevienu 
cilvēku un vietu atstāt novārtā.  

II. Kohēzijas politikas fondi, kuru mērķis ir mazināt atšķirības Eiropā un veicināt ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju, ir ievērojami veicinājuši ES mērķu sasniegšanu klimata un 
enerģētikas jomā. Tomēr ogļu reģionu “sociālekonomiskā un enerģētikas pārkārtošana” nebija īpašs 
mērķis tiesiskajā regulējumā, uz kura balstās kohēzijas politikas fondi 2014.–2020. gadam.  

Turpretī Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF) 19,3 miljardu EUR apmērā, kas ieviests kā daļa no 
2021.–2027. gada plānošanas perioda kohēzijas politikas fondiem, ir īpaši paredzēts tam, lai 
atbalstītu reģionus un iedzīvotājus, kuri saskaras ar vislielāko sociālo, nodarbinātības, ekonomisko 
un vides ietekmi saistībā ar pārkārtošanos uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 
2050. gadam. 

III. 2014.–2020. gada plānošanas periodā kohēzijas politikas juridiskajā pamatā nebija konkrētu 

mērķu attiecībā uz atbalstu ogļu reģionu enerģētikas pārkārtošanai un kopumā nebija iekļauti 
nekādi konkrēti noteikumi attiecībā uz ogļu reģioniem. Kad tika apspriestas 2014.–2020. gada 
programmas, dalībvalstīm nebija pienākuma piemērot īpašu attieksmi pret ogļu reģioniem. Turklāt 
dalībvalstīm ir tiesības definēt savu enerģijas avotu sadalījumu un līdz ar to arī fosilā kurināmā 
īpatsvaru, ja vien tās ievēro savas juridiskās saistības. 

IV. Lai gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) uzdevums ir radīt darbvietas, Eiropas 

Sociālais fonds (ESF) ir galvenais ES instruments cilvēku nodarbinātības iespēju un prasmju 
atbalstam.  

V. TPF plānošanā pilnībā tiek ņemtas vērā ogļu, kūdras un degslānekļa reģionu, kā arī 

oglekļietilpīgo reģionu vajadzības.  

Sākotnēji tika ierosināts TPF piešķirt 8,45 miljardus EUR, un, ņemot vērā nozīmīgās 
sociālekonomiskās problēmas, kas saistītas ar pārkārtošanos pēcpandēmijas atveseļošanās 
kontekstā, papildus tika piešķirti 10,87 miljardi EUR Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta 
(Next Generation EU) ietvaros, lai sasniegtu kopējo summu 19,3 miljardi EUR. TPF ieguldījumi ir 
īpaši paredzēti tam, lai atbalstītu reģionus un teritorijas, kuras pārkārtošanās ietekmēs visvairāk, un 
tos papildina ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros, ar kuriem atbalsta 
efektīvu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā kontekstā. 
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VII. Komisija piekrīt šiem ieteikumiem. 

IEVADS (1.–21. punkts) 

Komisijas atbildes 

16. 2022. gada martā pieņemtajā REPowerEU paziņojumā ir definēti divi mērķi, proti, nākamajos 

mēnešos samazināt atkarību no fosilā kurināmā importa no Krievijas (gāze, nafta un ogles) un 
dažos nākamajos gados samazināt atkarību no visa veida importētā fosilā kurināmā, tādējādi 
paātrinot Eiropas zaļā kursa īstenošanu. Tādēļ īstermiņā dažas dalībvalstis varētu apsvērt esošo 
ogļu spēkstaciju darbības atsākšanu vai pagarināšanu kā “nākamās ziemas” risinājumu, lai 
kompensētu gāzes piegādes trūkumu. Tas nozīmētu, ka šādām iekārtām būtu jābūt gatavībā ražot 
elektroenerģiju pieprasījuma maksimuma gadījumā, t. i., tās darbotos tikai dažas stundas. Tomēr 
tas neaizkavēs pārkārtošanos uz atjaunīgajiem energoresursiem un nenovirzīs ES no tās vispārējās 
2030. un 2050. gada trajektorijas. Tas tikai nozīmē, ka īstermiņā ogles varētu būt nepieciešamas, 
lai segtu iespējamo gāzes piegāžu trūkumu.  

19. Lai gan konkrēti attiecībā uz ogļu reģioniem nebija īpašu programmu, ziņojumā pamatoti 

norādīts, ka šie reģioni varēja gūt labumu no esošajiem fondiem, piemēram, ERAF, ESF un Kohēzijas 
fonda, ne tikai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, bet arī iepriekšējās desmitgadēs.  

Tiek lēsts, ka to potenciālo resursu apmērs, kas bija pieejami, lai veicinātu izaugsmi un 
nodarbinātību ES ogļu reģionos 2014.–2020. gadā, bija aptuveni 32 miljardi EUR attiecībā uz 
18 izmēģinājuma reģioniem saistībā ar iniciatīvu “Pārejas posmā esošie ogļu ieguves reģioni”, kas 
tika īstenota astoņās ES dalībvalstīs1.  
 
Papildus bija pieejamas arī citas finansēšanas iespējas, piemēram, saistībā ar programmu “LIFE”, 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai. Turklāt iepriekš pastāvēja īpašas Kopienas 
iniciatīvas, piemēram, RECHAR2. 

REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA (22.–25. punkts)  

Komisija atbildes nesniedz.  

APSVĒRUMI (26.–56. punkts) 

Komisijas atbildes 

                                                 
1 Atvērto datu platforma, Kohēzijas politika, kas atbalsta enerģētikas savienību | Dati | Eiropas strukturālie 

un investīciju fondi (europa.eu). 

2 Kopienas iniciatīva attiecībā uz akmeņogļu ieguves apgabalu ekonomisko pārveidošanu, Kopienas 
iniciatīva (EK) attiecībā uz akmeņogļu ieguves apgabalu ekonomisko pārveidošanu, 1994–1997 | 
Programma | REG | CORDIS | Eiropas Komisija (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
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34. Ogļu reģionu līmenī joprojām nepastāv juridiska prasība sagatavot “sociālekonomiskās vai 

enerģētikas pārkārtošanas stratēģiju”. Tomēr reģioniem, kas gūst labumu no TPF, tagad ir 
jāizstrādā taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni (turpmāk tekstā “TPTP”), kuros izklāstīta šī 
pārkārtošanās un tās ietekme uz reģionu. Katrā TPTP būtu jāietver apraksts par valsts līmeņa 
pārkārtošanos, citstarp hronoloģisks pārskats par galvenajiem pārkārtošanās posmiem virzībā uz 
2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītāju un 2050. gada klimatneitralitātes mērķrādītāja 
sasniegšanu. Šiem posmiem būtu jāatbilst valstu enerģētikas un klimata plāniem un valstu 
ilgtermiņa stratēģijām, jo īpaši plānotajiem ieguldījumiem, galveno pārkārtošanās posmu 
termiņiem, ieguldījumam valstu mērķu sasniegšanā, sasniedzamajiem mērķiem un darbībām, kas ir 
jāveic taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšanai. TPTP ir jāsniedz skaidri pierādījumi par 
pārkārtošanās procesu un tā ietekmi attiecīgās teritorijas līmenī tuvākajā nākotnē (līdz 
2030. gadam vai agrāk). 

36. Lai gan ERAF uzdevums ir radīt darbvietas, ESF ir galvenais ES instruments cilvēku 

nodarbinātības iespēju un prasmju atbalstam. Revīzijā aplūkotajos reģionos ESF sniedza atbalstu 
atlaistajiem darbiniekiem, lai palīdzētu viņiem atrast jaunas nodarbinātības iespējas. Visā ES 
4,4 miljoni dalībnieku ir atraduši darbu jau esošās vai jaunizveidotās pozīcijās, pateicoties ESF 
atbalstam. Jaunizveidotais TPF apvieno uzsvaru uz darbvietu radīšanu un cilvēku atbalstīšanu un ir 
pielāgots to reģionu īpašajām vajadzībām, kurus visvairāk skar klimatiskā pārkārtošanās. 

43. Publiskajam finansējumam ir būtiska nozīme enerģijas ietaupījumu veicināšanā visā ES 

saskaņā ar ES mērķiem, un tas ir galvenais virzītājspēks, lai palielinātu un piesaistītu ieguldījumus 
energoefektivitātē.  

Komisijas pētījums, uz kuru atsaucas ERP, aptver tikai tos enerģijas ietaupījumus 2014.–
2017. gadā, kas ir atbilstīgi saskaņā ar Energoefektivitātes direktīvas 7. pantu. 

45. ES izveidoja TPF kā daļu no Eiropas zaļā kursa, kas ir ES stratēģija attiecībā uz pārkārtošanos 

uz klimatneitrālu ekonomiku, un tā mērķis ir pārkārtošanās posmā neatstāt nevienu reģionu 
novārtā. Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam TPF piešķirs 19,3 miljardus EUR (pašreizējās cenās), 
lai palīdzētu tiem reģioniem, kuros pārkārtošanās uz klimatneitralitāti sekas ir visnegatīvākās, 
tādējādi mazinot šīs pārkārtošanās sociālekonomisko ietekmi. Tas dos labumu reģioniem, kas ir 
atkarīgi no fosilā kurināmā (ogles, lignīts, kūdra, degslāneklis u. c.) ražošanas enerģijas patēriņam, 
kā arī reģioniem, kas ir atkarīgi no oglekļietilpīgām nozarēm (tērauda, cementa vai ķīmisko vielu 
ražošana u. c.).  

Lai saņemtu atbalstu no TPF, kā arī no citiem diviem Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma (TPM) 
pīlāriem, dalībvalstīm ir jāizstrādā TPTP, kas tiks pieņemti kopā ar to kohēzijas politikas 
programmām, kuras aptver visus kohēzijas politikas fondus (Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) un Taisnīgas pārkārtošanās fonds 
(TPF)). Komisija 2020. gada jūnijā izveidoja Taisnīgas pārkārtošanās platformu (TPP), lai atbalstītu 
visas ieinteresētās personas TPM izmantošanā. 

Tomēr jau pirms TPF izveides kohēzijas politikas fondi ir veicinājuši 2030. un 2050. gada klimata 
un enerģētikas mērķu īstenošanu, jo 24 % no kohēzijas politikas fondiem tika paredzēti 
izdevumiem klimata jomā un aptuveni 20 miljardi EUR — ilgtspējīgas enerģijas izdevumiem. Turklāt 
2014.–2020. gada kohēzijas politikas programmu ietvaros līdzekļi tika ieguldīti daudzās jomās, kas 
veicina izaugsmi un nodarbinātību visos ES reģionos, arī ogļu reģionos. Šajā sakarā dalībvalstis un 
reģioni arī izmantoja pieejamos līdzekļus, lai sniegtu ieguldījumu ogļu reģionu pārkārtošanās 
iniciatīvā, kuru Komisija uzsāka 2017. gadā paketes “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” ietvaros. Turklāt 
ES arī atbalsta ogļu reģionu pārkārtošanos, izmantojot nodarbinātības, prasmju un sociālo politiku 
saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru, piemēram, tādas likumdošanas un neleģislatīvas 
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iniciatīvas kā Padomes ieteikums par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti 
(šo ieteikumu EPSCO3 ministri vienbalsīgi pieņēma 2022. gada 16. jūnijā).  

Tomēr ogļu reģionu “sociālekonomiskā un enerģētikas pāreja” nebija īpašs mērķis tiesiskajā 
regulējumā, uz ko balstās kohēzijas politikas fondi 2014.–2020. gadam, un laikā, kad notika 
sarunas par 2014.–2020. gada plānošanas periodu, dalībvalstīm nebija pienākuma īpašu uzmanību 
pievērst ogļu reģioniem. 

46. TPF priekšlikums atbilda rezultātiem, kas gūti sabiedriskajā apspriešanā par ES ilgtermiņa 

budžetu kohēzijas jomā pēc 2020. gada, un ietekmes novērtējumam, kas tika veikts ERAF un 
Kohēzijas fondu regulējuma nolūkā. Šis priekšlikums atspoguļoja citu ES iestāžu (Eiropas 
Parlamenta, Reģionu komitejas un Eiropadomes) cerības, kuras aicināja pievērsties ietekmei uz 
darba ņēmējiem un kopienām, ko skārusi pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku, lai Parīzes 
nolīguma īstenošanā nodrošinātu sociāli godīgu un taisnīgu pārkārtošanos. Finansējuma vajadzību 
novērtējums ir iekļauts arī Komisijas dienestu darba dokumentā “Eiropas atveseļošanās vajadzību 
noteikšana”, kas publicēts saistībā ar pārskatīto DFS priekšlikumu. 

47. TPTP attiecas uz 2021.–2027. gada plānošanas periodu. Komisija uzsver, ka to apstiprināšana 

ir atkarīga no skaidra pārskata par pārkārtošanās procesu uz klimatneitrālu ekonomiku valstu 
līmenī un tās ietekmi uz teritoriju. 

Reaģējot uz grūtībām un globālā enerģijas tirgus traucējumiem, ko izraisīja Krievijas iebrukums 
Ukrainā, Eiropas Komisija iepazīstināja ar plānu REPowerEU. REPowerEU ir enerģijas taupīšanas, 
tīras enerģijas ražošanas un Eiropas energoapgādes dažādošanas plāns. Paziņojuma par 
REPowerEU kontekstā Komisija atzina, ka dalībvalstīm, iespējams, vajadzēs ilgāku laiku izmantot 
ogles, lai strauji samazinātu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā un palielinātu Eiropas enerģētisko 
neatkarību no neuzticamiem piegādātājiem un fosilajiem kurināmajiem, kuru cenas ir stipri 
svārstīgas, vienlaikus paātrinot pāreju uz tīru enerģiju un palielinot visas ES energosistēmas 
noturību. Atzīstot nepieciešamos īstermiņa pasākumus, REPowerEU aicina strauji paātrināt 
atjaunīgo energoresursu izmantošanu, lai ātri samazinātu importu, vienlaikus sasniedzot 2030. un 
2050. gada enerģētikas un klimata mērķus. 

52. Lielākā daļa dalībvalstu jau ir pārtraukušas vai plāno pakāpeniski pārtraukt ogļu ieguvi, pirms 

pakāpeniskas ogļu spēkstaciju darbības pārtraukšanas, jo ogļu ieguvei ir negatīvāka ietekme uz vidi 
un tā nav rentabla. Ogļu spēkstaciju darbības pakāpeniska pārtraukšana ir plānota lielākajā daļā 
dalībvalstu, taču vēl vairāk ievērojot šo pakāpeniskuma principu, tāpēc vietējās ogles kādu laiku būs 

jāaizstāj ar ogļu importu. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI (57.–63. punkts) 

Komisijas atbildes 

57. 2014.–2020. gada plānošanas periodā kohēzijas politikas juridiskajā pamatā nebija konkrētu 

mērķu attiecībā uz atbalstu ogļu reģionu enerģētikas pārkārtošanā un kopumā nebija iekļauti 
nekādi konkrēti noteikumi attiecībā uz ogļu reģioniem. Kad tika apspriestas 2014.–2020. gada 
programmas, dalībvalstīm nebija pienākuma piemērot īpašu attieksmi pret ogļu reģioniem. Turklāt 

                                                 
3 Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome. 



 

6 

dalībvalstīm ir tiesības definēt savu enerģijas avotu sadalījumu un līdz ar to arī fosilā kurināmā 
īpatsvaru, ja vien tās ievēro savas juridiskās saistības. 

58. Dati par ogļraču dalību ES finansētajos apmācību kursos nebija pieejami, jo nebija juridiskas 

prasības vākt datus par šīs konkrētās grupas dalību (citi dati par dalību ir pieejami). 

60. Lai gan ERAF ieguldījumi ir saistīti ar darbvietu radīšanu, ESF ir galvenais ES instruments 

cilvēku nodarbinātības iespēju un prasmju atbalstam. Publiskajam finansējumam ir būtiska nozīme 
enerģijas ietaupījumu veicināšanā visā ES saskaņā ar ES mērķiem, un tas ir galvenais virzītājspēks, 
lai palielinātu un piesaistītu ieguldījumus energoefektivitātē. 

61. TPF priekšlikums atbilda rezultātiem, kas gūti sabiedriskajā apspriešanā par ES ilgtermiņa 

budžetu kohēzijas jomā pēc 2020. gada, un ietekmes novērtējumam, kas tika veikts ERAF un 
Kohēzijas fondu regulējuma nolūkā. Šis priekšlikums atspoguļoja citu ES iestāžu (Eiropas 
Parlamenta, Reģionu komitejas un Eiropas Savienības Padomes) cerības, kuras aicināja pievērsties 
ietekmei uz darba ņēmējiem un kopienām, ko skārusi pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku, 
lai Parīzes nolīguma īstenošanā nodrošinātu sociāli godīgu un taisnīgu pārkārtošanos.  

TPF plānošanā pilnībā tiek ņemtas vērā ogļu, kūdras un degslānekļa reģionu, kā arī oglekļietilpīgo 
reģionu vajadzības. 

1. ieteikums. Pārbaudiet, vai Taisnīgas pārkārtošanās fonds 

tiek lietderīgi un efektīvi izmantots, lai atvieglotu 

sociālekonomiskās sekas, ko pārkārtošanās uz 

klimatneitralitāti atstās uz ogļu ieguves un oglekļietilpīgiem 

reģioniem  

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

2. ieteikums. Dalieties ar labo praksi metāna emisiju 

mērīšanai un pārvaldībai  

Komisija piekrīt šim ieteikumam.  

Topošās regulas saturs ir atkarīgs no likumdošanas procedūras iznākuma, un attiecībā uz Komisijas 
priekšlikumu tas ir ES likumdevēja pieņemtā lēmuma rezultāts. 
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