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ELi toetus söekaevanduspiirkondadele ei 
ole kliimapöördele kuigivõrd kaasa aidanud 
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruande kohaselt on söekaevanduspiirkondadele antud 
ELi finantsabi avaldanud nii töökohtadele kui ka energiasüsteemi ümberkujundamisele üksnes 
piiratud mõju. Vaatamata üldistele edusammudele on kivisüsi mitmes ELi liikmesriigis endiselt 
suur kasvuhoonegaaside heite allikas. Seetõttu tuleb audiitorite sõnul tagada uue õiglase 
ülemineku fondi tulemuslik ja tõhus kasutamine, et leevendada ELi kliimaneutraalsusele 
ülemineku sotsiaal-majanduslikku mõju söekaevanduspiirkondadele. 

Euroopa söesektor on viimastel aastakümnetel pidevalt vähenenud. ELi ühtekuuluvuspoliitika 
vahendid olid kättesaadavad söekaevanduspiirkondade sotsiaal-majandusliku ülemineku ja 
energiasüsteemi ümberkujundamise toetamiseks: ajavahemikul 2014–2020 eraldati seitsmele 
auditeeritud söekaevanduspiirkonnale ligikaudu 12,5 miljardit eurot. Kuigi tootmine on 
märkimisväärselt vähenenud, tekitas söe põletamine 2019. aastal endiselt 15% ELi 
kasvuhoonegaaside heitest. Hiljutises rohelises kokkuleppes märgiti, et söe järkjärguline 
kasutuselt kõrvaldamine on oluline nii 2030. aasta kliimaeesmärkide kui ka 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks. 2021. aasta juunis loodud õiglase ülemineku fondist tehakse 
aastatel 2021–2027 kliimaneutraalsusele üleminekust enim mõjutatud piirkondadele ja 
sektoritele kättesaadavaks 19,3 miljardit eurot. 

„Õiglase ülemineku fond, mis on ELi rohelise kokkuleppe oluline osa, annab 
söekaevanduspiirkondadele märkimisväärseid lisavahendeid,“ ütles auditi eest vastutav 
kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. „Euroopa Komisjon peaks tagama, et ELi raha toetab selget 
teed söekasutusest loobumiseks, võttes arvesse pingeid energiaturul pärast Venemaa sissetungi 
Ukrainasse.“ 

Söetootmise vähenemine tõi vältimatult kaasa selle sektori töötajate arvu vähenemise. Mõnes 
piirkonnas, nagu Lausitz (Saksamaa) ja Sileesia (Poola), saavutati sektori töötajate arvu 
vähenemine töötajate arvu loomuliku kõikumise ja pensionile jäämise kaudu, samas kui teistes 
piirkondades, nagu Morava-Sileesia (Tšehhi Vabariik), pidid söekaevandusettevõtted töötajaid 
koondama. Koondatud söetööstuse töötajatele pakuti ELi rahastatud koolitust, kuid andmete 
puudumine neil osalemise kohta tähendas seda, et audiitorid ei suutnud kindlaks teha, kas see 
aitas inimestel uusi töökohti leida. Audiitorid ei täheldanud uuritud piirkondades ka 
märkimisväärset mõju taastuvenergia tootmisvõimsusele. ELi rahastatud 
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energiasäästuinvesteeringutel oli samuti tagasihoidlik mõju või ei olnud seda võimalik 
kvantifitseerida. 

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku õiglase ülemineku fondi loomise kohta, mis oleks suunatud 
kõige enam mõjutatud piirkondadele ja sektoritele, kuid ta ei olnud enne põhjalikult analüüsinud, 
mida on nendes piirkondades ELi varasema rahastamisega saavutatud, ega seda, millised on 
nende ülejäänud vajadused. Eelkõige rõhutavad audiitorid riski, et rahalisi vahendeid võidakse 
kulutada ilma, et üleminek tegelikult toimuks. Seda riski suurendab programmi lühike kestus, 
kuna enamik vahendeid tuleb kulukohustustega siduda 2023. aasta lõpuks ja ära kasutada 2026. 
aasta lõpuks. Venemaa sissetung Ukrainasse 2022. aastal ja selle mõju energiaturule võivad 
samuti põhjustada viivitusi söest loobumisel. 

Lisaks täheldasid audiitorid, et mõnes ELi riigis on omamaine kivisüsi asendatud impordiga või 
kompenseeritud muude fossiilkütustega. Näiteks Saksamaa ja Poola on viimase 15 aasta jooksul 
märkimisväärselt suurendanud oma söeimporti. Selle tulemusena on kivisüsi jätkuvalt oluline 
kasvuhoonegaaside heite allikas, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Bulgaarias, Saksamaal, 
Sloveenias ja Rumeenias. Audiitorid leidsid ka, et suletud või mahajäetud söekaevandustest pärit 
metaaniheitele ei ole pööratud piisavalt tähelepanu.  

 

Selgitav taustteave  
Meie audit annab ülevaate ELi toetuse rollist sotsiaal-majanduslikul üleminekul ja 
energiasüsteemi ümberkujundamisel ELi piirkondades, kus söetööstuse mahud on vähenenud. 
Söekaevanduspiirkonna sotsiaal-majanduslik üleminek ja energiasüsteemi ümberkujundamine 
tähendab majanduse ümberkorraldamist, et asendada söe järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise 
tõttu kaotatud töökohad, saavutada energiasääst ja minna üle ELi kliimaeesmärkidega kooskõlas 
olevatele energiaallikatele. 

Eriaruanne 22/2022 „ELi toetus söekaevanduspiirkondadele: sotsiaal-majanduslikule üleminekule 
ja energiasüsteemi ümberkujundamisele pööratakse vähe tähelepanu“ on kättesaadav 
kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu).  
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