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revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 259 i budgetförordningen. Dokumentet ska 

offentliggöras tillsammans med den särskilda rapporten.
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SAMMANFATTNING (punkterna I–VII) 

Kommissionens svar:  

I. Kommissionen välkomnar revisionsrättens särskilda rapport om EU:s stöd till kolregioner. 

Tillbakagången när det gäller kol varierar stort mellan medlemsstaterna samtidigt som 
primärproduktionen av fasta fossila bränslen inom EU-27 redan sedan åtminstone 1990-talet har 
befunnit sig i en strukturell tillbakagång. Utvecklingen för importen av fasta fossila bränslen liknar 
den för primärproduktionen: oförändrad eller på tillbakagång. På EU-27-nivå har övergången från 
inhemska till importerade fasta fossila bränslen i bästa fall varit marginell. 

Under de senaste åren har utfasningen av kol bedömts som en förutsättning för en omställning till 
ett klimatneutralt Europa senast 2050, och i den europeiska gröna given slås det särskilt fast att 
ingen individ och ingen plats får lämnas på efterkälken.  

II. De sammanhållningspolitiska fonderna är inriktade på att minska skillnaderna i Europa och 

främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och har bidragit avsevärt till EU:s klimat- 
och energimål.  Kolregionernas socioekonomiska omställning och energiomställning utgjorde dock 
inte ett specifikt mål för den rättsliga ram som låg till grund för sammanhållningspolitikens fonder 
2014–2020.  

Fonden för en rättvis omställning (FRO), som omfattar 19,3 miljarder euro och som infördes som 
en del av sammanhållningspolitikens fonder för 2021–2027, har däremot som ett särskilt syfte att 
stödja de regioner och människor som ställs inför de allvarligaste sociala, 
sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att EU senast 2050 
ska ha ställt om till en klimatneutral ekonomi. 

III. Den rättsliga grunden för sammanhållningspolitiken 2014–2020 innehöll inga särskilda mål 

när det gäller stöd till energiomställningen i kolregioner och, mer generellt sett, inte heller några 
särskilda åtgärder för kolregionerna. Medlemsstaterna hade ingen skyldighet att särbehandla 
kolregionerna när programmen för 2014–2020 förhandlades fram. Medlemsstaterna har dessutom 
rätt att själva bestämma sin energimix och därmed andelen fossila bränslen, så länge som de 
uppfyller sina rättsliga skyldigheter. 

IV. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) har till uppgift att skapa arbetstillfällen, medan 

Europeiska socialfonden (ESF) är det viktigaste EU-instrumentet för att främja människors 
sysselsättningsmöjligheter och yrkeskompetens.  

V. I programplaneringen för FRO har behoven i kol-, torv- och oljeskifferregionerna och i de 

kolintensiva regionerna beaktats fullt ut.  

FRO omfattade ursprungligen 8,45 miljarder euro, men på grund av de stora socioekonomiska 
utmaningar som en omställning i en postpandemikontext innebär utökades den senare med 10,87 
miljarder euro inom ramen för återhämtningsinstrumentet Next Generation EU så att det totala 
fondbeloppet uppgår till 19,3 miljarder euro. FRO-investeringar är särskilt utformade för att stödja 
de regioner och områden som påverkas mest av omställningen och ska kompletteras med 
investeringar inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för att stödja en effektiv 
omställning till klimatneutralitet i det rådande svåra ekonomiska läget. 
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VII. Kommissionen godtar rekommendationerna. 

INLEDNING (punkterna 1–21) 

Kommissionens svar: 

16. Meddelandet om REPowerEU, som antogs i mars 2022, har två mål: att beroendet av 

importerade fossila bränslen från Ryssland när det gäller gas, olja och kol ska ha minskat inom de 
kommande månaderna samt att beroendet av alla importerade fossila bränslen ska ha minskat 
under de närmaste åren genom att genomförandet av den europeiska gröna given påskyndas. 
Vissa medlemsstater kan därför överväga att på kort sikt kompensera för uteblivna gasleveranser 
genom att återöppna eller förlänga livstiden för befintliga kolkraftverk som en sorts nödlösning 
inför den kommande vintern. Detta skulle innebära att sådana anläggningar hålls i beredskap och 
är redo att bidra till elproduktionen i händelse av efterfrågetoppar – och således bara körs i några 
timmar. Detta innebär dock inte att omställningen till förnybar energi försenas och inte heller att 
EU avviker från sina övergripande mål för 2030 och 2050.  Det enda det betyder är att man på 
mycket kort sikt kan komma att behöva kol för att täcka eventuella avbrott i gasleveranserna.  

19. Med tanke på att det inte funnits några särskilda program för just kolregioner påpekas med 

rätta i rapporten att dessa regioner kunnat dra nytta av befintliga fonder, t.ex. Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden, inte bara 2014–2020, utan även under decennierna dessförinnan.  

De potentiella resurser som fanns tillgängliga för att bidra till tillväxt och sysselsättning i EU:s 
kolregioner under 2014–2020 har uppskattats till omkring 32 miljarder euro, när det gäller de 18 
pilotregionerna i initiativet för kolregioner i omställning i åtta EU-medlemsstater1.  
 
Det finns även andra finansieringsmöjligheter, t.ex. inom ramen för Life-programmet, Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter, Fonden för ett sammanlänkat Europa och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tidigare fanns det även sådana särskilda 
gemenskapsinitiativ, t.ex. Rechar2. 

REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 
(punkterna 22–25)  

Inga svar från kommissionen.  

                                                 
1 Plattformen för öppna data för sammanhållningspolitiken, Cohesion policy supporting the Energy Union | 

Data | Europeiska struktur- och investeringsfonder (europa.eu). 

2 Ett gemenskapsinitiativ för ekonomisk omställning i kolgruveområden, Community initiative (EC) 
concerning the economic conversion of coal-mining areas, 1994–1997 | Programme | REG | CORDIS | 
Europeiska kommissionen (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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IAKTTAGELSER (punkterna 26–56) 

Kommissionens svar: 

34. Något rättsligt krav på att utarbeta ”en socioekonomisk strategi eller en 

energiomställningsstrategi” på kolregionnivå finns fortfarande inte. Regioner som omfattas av FRO 
måste nu emellertid utarbeta territoriella planer för en rättvis omställning, där omställningen och 
de effekter den får i regionen beskrivs. Varje territoriell plan ska innehålla en beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå, inklusive en tidsplan för de viktigaste stegen i 
omställningen för att nå klimat- och energimålen för 2030 och klimatneutralitetsmålet för 2050. 
Dessa steg ska vara förenliga med de nationella energi- och klimatplanerna och de nationella 
långsiktiga strategierna, i synnerhet de planerade investeringarna, tidsplanen för de viktigaste 
stegen i omställningen, bidraget till de nationella målen, de syften som ska uppnås och de åtgärder 
som ska vidtas för en rättvis omställning. Av den territoriella planen måste det även framgå att det 
finns tydliga bevis på en omställningsprocess och på att den får konsekvenser i det berörda 
territoriet inom en snar framtid (senast 2030 eller tidigare). 

36. Eruf har till uppgift att skapa arbetstillfällen, medan ESF är det viktigaste EU-instrumentet för 

att främja människors sysselsättningsmöjligheter och yrkeskompetens. I de regioner som omfattas 
av revisionen gav ESF stöd till uppsagda arbetstagare så att de fick hjälp att hitta nya 
sysselsättningsmöjligheter. Runt om i EU har 4,4 miljoner programdeltagare hittat arbete tack vare 
ESF:s stöd, antingen befintliga eller nyskapade arbeten. I den nyligen inrättade fonden för en rättvis 
omställning kombineras ett fokus på att skapa arbetstillfällen med ett stöd till arbetssökande som 
skräddarsys till de särskilda behov som finns i de regioner som drabbas hårdast av 
klimatomställningen. 

43. Offentlig finansiering har en grundläggande roll för att främja energibesparingar i hela EU i 

linje med EU:s mål och är en viktig drivkraft för att öka energieffektivitetsinvesteringarnas 
omfattning och hävstångseffekt.  

Den studie från kommissionen som revisionsrätten hänvisar till gäller endast energibesparingar 
som skett under 2014–2017 och som uppfyller kraven i artikel 7 i energieffektivitetsdirektivet. 

45. FRO inrättades av EU som en del av den europeiska gröna given (EU:s strategi för omställning 

till en klimatneutral ekonomi) och syftar till att inte lämna någon region på efterkälken vid 
omställningen. För perioden 2021–2027 anslås 19,3 miljarder euro via FRO (i löpande priser) för 
att genom att mildra omställningens socioekonomiska effekter bistå de regioner som påverkas 
mest negativt av omställningen till klimatneutralitet. Detta kommer att gagna regioner som för sin 
energianvändning är beroende av produktion av fossila bränslen (som stenkol, brunkol, torv och 
oljeskiffer) men även regioner som är beroende av koldioxidintensiv industri (som stål-, cement- 
eller kemiindustri).  

För att få tillgång till stöd från FRO, eller från de andra två pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning, måste medlemsstaterna upprätta territoriella planer för en rättvis omställning, som 
ska antas tillsammans med medlemsstaternas sammanhållningspolitiska program för samtliga 
sammanhållningspolitiska fonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning 
(FRO)). I juni 2020 inrättade kommissionen en plattform för en rättvis omställning för att bistå alla 
intressenter vid användningen av mekanismen för en rättvis omställning. 
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Med 24 % klimatutgifter i de klimatpolitiska fonderna och cirka 20 miljarder euro till utgifter för 
hållbar energi har dock de sammahållningspolitiska fonderna redan innan FRO skapades bidragit till 
att uppnå klimat- och energimålen för 2030 och 2050. De sammanhållningspolitiska programmen 
2014–2020 har dessutom investerat i en mängd olika områden som bidrar till tillväxt och 
sysselsättning i alla EU-regioner, även i kolregioner. Medlemsstaterna och regionerna har även 
använt de finansiella medel som de har till sitt förfogande för att bidra till det initiativ för 
kolregioner i omställning som kommissionen lanserade 2017 som en del av paketet om ren energi 
för alla i EU. EU stöder dessutom kolregionernas omställning genom sysselsättnings-, 
yrkeskompetensfrämjande och socialpolitiska åtgärder i enlighet med den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, genom såväl lagstiftnings- som icke-lagstiftningsinitiativ, t.ex. rådets 
rekommendation om säkerställande av en rättvis omställning till klimatneutralitet (som antogs 
enhälligt av ministerrådet3 den 16 juni 2022).  

Kolregionernas socioekonomiska omställning och energiomställning utgjorde dock inte ett specifikt 
mål för den rättsliga ram som låg till grund för sammanhållningspolitikens fonder 2014–2020, och 
när den förhandlades fram fanns inga skyldigheter för medlemsstaterna att behandla 
kolregionerna på något särskilt sätt. 

46. FRO-förslaget låg i linje med resultaten från det offentliga samrådet om EU:s långtidsbudget 

för tiden efter 2020 när det gäller sammanhållningen och den konsekvensbedömning som 
genomfördes med avseende på förordningen för Eruf och Sammanhållningsfonden. Förslaget 
återspeglade förväntningarna från övriga EU-institutioner – Europaparlamentet, Regionkommittén 
och rådet, som alla efterlyst åtgärder för att hantera konsekvenserna för de arbetstagare och 
samhällen som påverkas av övergången till en klimatneutral ekonomi för en socialt rättvis 
omställning vid genomförandet av Parisavtalet. I arbetsdokumentet från kommissionens 
avdelningar Identifying Europe’s recovery needs (inte översatt till svenska), som offentliggjorts som 
en del av det reviderade förslaget till flerårig budgetram, görs också en bedömning av 
finanseringsbehoven. 

47. De territoriella planerna för en rättvis omställning gäller programperioden 2021–2027. 

Kommissionen betonar att för att dessa ska godkännas krävs en tydlig beskrivning av 
omställningsprocessen för en klimatneutral ekonomi på nationell nivå och av konsekvenserna på 
territoriell nivå. 

Med anledning av de svåra tider och de störningar på den globala energimarknaden som orsakats 
av Rysslands invasion av Ukraina lade kommissionen fram REPowerEU, som är en plan för att 
spara energi, producera ren energi och diversifiera Europas energiförsörjning. I samband med 
REPowerEU-meddelandet tillstod kommissionen att medlemsstaterna kan behöva använda kol 
under en längre period för att snabbt kunna minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland 
och stärka Europas oberoende av energi från opålitliga leverantörer och prisvolatila fossila 
bränslen, samtidigt som omställningen till ren energi ska påskyndas och motståndskraften hos EU:s 
energisystem stärkas. Samtidigt som REPowerEU-planen påvisar behovet av åtgärder på kort sikt 
framhålls även att användningen av förnybar energi måste påskyndas markant som ett sätt att 
snabbt minska importen och samtidigt uppfylla energi- och klimatmålen för 2030 och 2050. 

52. De flesta medlemsstater har redan eller planerar att fasa ut sin kolbrytning innan de fasar ut 

kolkraftverken eftersom kolbrytningen har större negativa miljöeffekter och inte är 
kostnadseffektiv. En utfasning av kolkraftverken planeras i de flesta medlemsstater men på ett 
mer successivt sätt, och det är därför som importerad kol under en tid framöver kommer att 
behöva ersätta inhemsk kol. 

                                                 
3 Rådskonstellation (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor). 



 

6 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
(punkterna 57–63) 

Kommissionens svar: 

57. Den rättsliga grunden för sammanhållningspolitiken 2014–2020 innehöll inga särskilda mål 

när det gäller stöd till energiomställningen i kolregioner och, mer generellt sett, inte heller några 
särskilda åtgärder för kolregioner. Medlemsstaterna hade ingen skyldighet att särbehandla 
kolregionerna när programmen för 2014–2020 förhandlades fram. Medlemsstaterna har dessutom 
rätt att själva bestämma sin energimix och därmed andelen fossila bränslen, så länge som de 
uppfyller sina rättsliga skyldigheter. 

58. Uppgifter om friställda kolarbetares deltagande i EU-finansierade utbildningar saknades 

eftersom det inte fanns något rättsligt krav om att uppgifter om deltagande för denna specifika 
grupp skulle samlas in (uppgifter om deltagande finns tillgängliga på annat sätt). 

60. Eruf-investeringar görs för att skapa arbetstillfällen, medan ESF är det viktigaste EU-

instrumentet för att stärka sysselsättningsmöjligheter och yrkeskompetens. Offentlig finansiering 
har en grundläggande roll för att främja energibesparingar i hela EU i linje med EU:s mål och är en 
viktig drivkraft för att öka energieffektivitetsinvesteringarnas omfattning och hävstångseffekt. 

61. FRO-förslaget låg i linje med resultaten från det offentliga samrådet om EU:s långtidsbudget 

för tiden efter 2020 när det gäller sammanhållningen och den konsekvensbedömning som 
genomfördes med avseende på förordningen för Eruf och Sammanhållningsfonden. Förslaget 
återspeglade förväntningarna från övriga EU-institutioner – Europaparlamentet, Regionkommittén 
och rådet, som alla efterlyst åtgärder för att hantera konsekvenserna för de arbetstagare och 
samhällen som påverkas av övergången till en klimatneutral ekonomi för en socialt rättvis 
omställning vid genomförandet av Parisavtalet.  

I programplaneringen för FRO har behoven i kol-, torv- och oljeskifferregionerna och i de 
kolintensiva regionerna beaktats fullt ut. 

Rekommendation 1 – Kontrollera att Fonden för en rättvis 

omställning används på ett ändamålsenligt och effektivt 

sätt för att mildra de socioekonomiska effekterna av 

omställningen till klimatneutralitet i kol- och 

koldioxidintensiva regioner  

Kommissionen godtar rekommendationen. 

Rekommendation 2 – Sprida god praxis för mätning och 

förvaltning av metanutsläpp  

Kommissionen godtar rekommendationen.  

Innehållet i den kommande förordningen beror på resultatet av lagstiftningsförfarandet och 
grundar sig på ett beslut av unionslagstiftaren i fråga om kommissionens förslag. 
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