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Dette dokument indeholder Europa-Kommissionens svar på bemærkninger i Revisionsrettens 

særberetning, jf. artikel 259 i finansforordningen, og offentliggøres sammen med den pågældende 

særberetning.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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RESUMÉ (punkt I-VII) 

Kommissionens svar:  

I. Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens særberetning om EU-støtte til kulregioner. 

Mens nedgangen i kul varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat, har den primære 
produktion af faste fossile brændstoffer i EU-27 været i strukturel tilbagegang i hvert fald siden 
1990'erne. Udviklingen i importen af faste fossile brændstoffer svarer til udviklingen i den primære 
produktion — stabil eller faldende. På EU-27-niveau har erstatningen af indenlandske faste fossile 
brændstoffer med importerede faste fossile brændstoffer i bedste fald været marginal. 

I de seneste år er udfasningen af kul blevet anerkendt som afgørende for omstillingen til et 
klimaneutralt Europa inden 2050, idet den europæiske grønne pagt specifikt anerkender, at ingen 
person og intet sted skal lades i stikken.  

II. Samhørighedspolitikkens fonde, som fokuserer på at mindske forskellene i Europa og fremme 

økonomisk, social og territorial samhørighed, har i væsentligt grad bidraget til EU's klima- og 
energimål. Kulregionernes "socioøkonomiske og energimæssige omstilling" var imidlertid ikke et 
specifikt mål i den retlige ramme, der lå til grund for samhørighedspolitikkens fonde for perioden 
2014-2020.  

I modsætning hertil er Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) på 19,3 mia. EUR, der blev indført 
som en del af samhørighedspolitikkens fonde for perioden 2021-2027, specifikt øremærket til at 
støtte de regioner og mennesker, der står over for de største sociale, beskæftigelsesmæssige, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050. 

III. Retsgrundlaget for samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 indeholdt ingen specifikke 

mål vedrørende støtte til energiomstillingen i kulregionerne og indeholdt mere generelt ingen 
særlige bestemmelser for kulregionerne. Medlemsstaterne var ikke forpligtet til at behandle 
kulregionerne på en bestemt måde, da programmerne for 2014-2020 blev forhandlet. Desuden har 
medlemsstaterne ret til at definere deres energimiks og dermed andelen af fossile brændstoffer, 
så længe de opfylder deres retlige forpligtelser. 

IV. Selv om det er Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), der har til opgave at skabe 

arbejdspladser, er Den Europæiske Socialfond (ESF) det vigtigste EU-instrument til at støtte folks 
beskæftigelsesmuligheder og færdigheder.  

V. Programmeringen af FRO tager fuldt hensyn til kul-, tørve- og olieskiferregionernes samt de 

kulstofintensive regioners behov.  

FRO blev oprindeligt foreslået med 8,45 mia. EUR, og i betragtning af de betydelige 
socioøkonomiske udfordringer, der er forbundet med omstillingen i forbindelse med genopretningen 
efter pandemien, blev der desuden afsat 10,87 mia. EUR under Next Generation EU, hvilket giver et 
samlet beløb på 19,3 mia. EUR. FRO-investeringer er specifikt udformet med henblik på at støtte de 
regioner og territorier, der er mest påvirket af omstillingen, og suppleres af investeringer under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, der støtter den effektive omstilling til klimaneutralitet i den 
nuværende udfordrende økonomiske situation. 
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VII. Kommissionen accepterer anbefalingerne. 

INDLEDNING (punkt 1-21) 

Kommissionens svar: 

16. REPowerEU-meddelelsen, der blev vedtaget i marts 2022, har to mål, nemlig i de kommende 

måneder at mindske afhængigheden af import af de fossile brændstoffer gas, olie og kul fra 
Rusland og i de kommende år at mindske afhængigheden af alle importerede fossile brændstoffer 
ved at fremskynde gennemførelsen af den europæiske grønne pagt. Derfor kan nogle 
medlemsstater på kort sigt overveje at genåbne eller forlænge levetiden for eksisterende kulfyrede 
anlæg som en løsning til den kommende vinter for at kompensere for gasforsyningsknaphed. Det 
vil betyde, at sådanne anlæg holdes driftsklar til at bidrage til elproduktionen i tilfælde af 
spidsbelastningsefterspørgsel — de vil derfor kun være aktive i få timer. Dette vil dog ikke forsinke 
overgangen til vedvarende energi eller afvige fra EU's overordnede plan for 2030 og 2050. Det 
medfører kun, at der på meget kort sigt kan være behov for kul for at dække eventuelle mangler i 
gasforsyningen.  

19. Selv om der ikke fandtes særlige programmer for navnlig kulregioner, anføres det med rette i 

rapporten, at disse regioner kunne drage fordel af eksisterende fonde såsom EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden, ikke kun i 2014-2020 men også i de foregående årtier.  

De potentielle ressourcer, der var til rådighed til at bidrage til vækst og beskæftigelse i EU's 
kulregioner i 2014-2020, er blevet værdisat til ca. 32 mia. EUR med hensyn til de 18 pilotregioner, 
der er en del af initiativet for kulregioner under omstilling, i otte EU-medlemsstater1.  
 
Dette suppleres desuden af andre finansieringsmuligheder såsom LIFE-programmet, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, Connecting Europe-faciliteten og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Desuden har der tidligere eksisteret 
specifikke fællesskabsinitiativer såsom Rechar2. 

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 
(punkt 22-25)  

Ingen svar fra Kommissionen.  

                                                 
1 Åben dataplatform, samhørighedspolitik til støtte for energiunionen | data | europæiske struktur- og 

investeringsfonde (europa.eu). 

2 EF-initiativ vedrørende økonomisk omstilling i kulområderne, EF-initiativ vedrørende økonomisk omstilling i 
kulområderne, 1994-1997 | program | REG | CORDIS | Europa-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
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BEMÆRKNINGER (punkt 26-56) 

Kommissionens svar: 

34. Der findes stadig ikke noget lovkrav om at udarbejde en "strategi for socioøkonomisk eller 

energimæssig omstilling" på kulregionsniveau. Regioner, der nyder godt af FRO, skal imidlertid nu 
udarbejde territoriale planer for retfærdig omstilling, der skitserer omstillingen og dens virkninger i 
deres region. Hver territorial plan for retfærdig omstilling bør indeholde en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan, herunder en tidsplan for de vigtigste omstillingstrin hen 
imod klima- og energimålene for 2030 og målet om klimaneutralitet i 2050. Disse skridt bør være i 
overensstemmelse med de nationale energi- og klimaplaner og de nationale langsigtede strategier, 
navnlig de planlagte investeringer, tidsrammen for de vigtigste omstillingstrin, bidraget til de 
nationale mål, de målsætninger, der skal nås, og de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre 
en retfærdig omstilling. De territoriale planer for retfærdig omstilling skal vise klar dokumentation 
for en overgangsproces og dens indvirkning på det berørte territorium i den nærmeste fremtid 
(inden 2030 eller tidligere). 

36. Selv om det er Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), der har til opgave at skabe 

arbejdspladser, er Den Europæiske Socialfond (ESF) det vigtigste EU-instrument til at støtte folks 
beskæftigelsesmuligheder og færdigheder. I de regioner, der er omfattet af revisionen, støttede 
ESF afskedigede arbejdstagere for at hjælpe dem med at finde nye beskæftigelsesmuligheder. 
Over hele EU har 4,4 mio. deltagere fundet et job takket være støtte fra ESF i allerede eksisterende 
eller nyoprettede stillinger. Den nyoprettede FRO samler fokus på jobskabelse og støtte til 
mennesker, der er skræddersyet til de specifikke behov i de regioner, der er mest berørt af 

klimaomstillingen. 

43. Offentlig finansiering spiller en afgørende rolle med hensyn til at udløse energibesparelser i 

hele EU i overensstemmelse med EU's mål, og den er en vigtig drivkraft for opskalering og 
mobilisering af investeringer i energieffektivitet.  

Kommissionens undersøgelse, som Revisionsretten henviser til, omfatter kun energibesparelser i 
2014-2017, der er støtteberettigede i henhold til artikel 7 i direktivet om energieffektivitet. 

45. FRO blev oprettet af EU som led i den europæiske grønne pagt, EU's strategi for omstillingen 

til en klimaneutral økonomi, og har til formål ikke at lade nogen regioner i stikken i omstillingen. For 
perioden 2021-2027 afsætter FRO 19,3 mia. EUR (i løbende priser) for at hjælpe de regioner, der 
påvirkes mest negativt af omstillingen til klimaneutralitet, ved at afbøde omstillingens 
socioøkonomiske indvirkninger. Dette vil gavne regioner, der er afhængige af produktionen af 
fossile brændstoffer (såsom kul, brunkul, tørv og olieskifer) til energianvendelse, men også 
regioner, der er afhængige af kulstofintensive industrier (såsom stål, cement eller kemikalier).  

For at få adgang til støtte fra FRO og de to andre søjler i mekanismen for retfærdig omstilling skal 
medlemsstaterne udarbejde territoriale planer for retfærdig omstilling, som vil blive vedtaget 
sammen med deres samhørighedspolitiske programmer, som dækker alle samhørighedspolitikkens 
fonde (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+) og Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO). Kommissionen oprettede 
platformen for retfærdig omstilling i juni 2020 for at støtte alle interessenter i at anvende 
mekanismen for retfærdig omstilling. 

Allerede inden oprettelsen af FRO har samhørighedspolitikkens fonde imidlertid bidraget til at 
gennemføre klima- og energimålene for 2030 og 2050 med 24 % klimaudgifter i fondene under 
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samhørighedspolitikken og ca. 20 mia. EUR til udgifter til bæredygtig energi. Desuden investerede 
de samhørighedspolitiske programmer for 2014-2020 i en lang række områder, der bidrager til 
vækst og beskæftigelse i alle EU's regioner, herunder kulregionerne. I den forbindelse brugte 
medlemsstaterne og regionerne også de midler, de havde til rådighed, til at bidrage til initiativet for 
kulregioner under omstilling, som Kommissionen lancerede i 2017 som led i pakken om ren energi 
til alle europæere. Desuden støtter EU også omstillingen i kulregionerne gennem beskæftigelses-, 
færdigheds- og socialpolitikker i overensstemmelse med den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, f.eks. gennem lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige initiativer såsom Rådets 
henstilling om sikring af en retfærdig omstilling til klimaneutralitet (vedtaget enstemmigt af 
EPSCO3-ministrene den 16. juni 2022).  

Kulregionernes "socioøkonomiske og energimæssige omstilling" var imidlertid ikke et specifikt mål i 
den retlige ramme, der lå til grund for samhørighedspolitikkens fonde for 2014-2020, og 
medlemsstaterne havde ingen forpligtelse til at behandle kulregionerne på en bestemt måde under 

forhandlingerne for 2014-2020. 

46. FRO-forslaget var i overensstemmelse med resultaterne af den offentlige høring om EU's 

langsigtede budget efter 2020 på samhørighedsområdet og den konsekvensanalyse, der blev 
gennemført med henblik på EFRU- og Samhørighedsfondsforordningen. Forslaget afspejlede 
forventningerne hos de andre EU-institutioner — Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det 
Europæiske Råd, som alle opfordrede til at håndtere konsekvenserne for arbejdstagere og samfund, 
der er berørt af omstillingen til en klimaneutral økonomi, med henblik på en socialt retfærdig og 
rimelig omstilling i forbindelse med gennemførelsen af Parisaftalen. Vurderingen af 
finansieringsbehovene er også omfattet af arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene 

"Identifying Europe's Recovery Needs", der blev offentliggjort som led i det reviderede FFR-forslag. 

47. De territoriale planer for retfærdig omstilling vedrører programmeringsperioden 2021-2027. 

Kommissionen understreger, at dens godkendelse er betinget af en klar beskrivelse af 
omstillingsprocessen hen imod en klimaneutral økonomi på nationalt plan og omstillingens 
indvirkning på territorialt niveau. 

Som reaktion på de vanskeligheder og forstyrrelser på det globale energimarked, der er forårsaget 
af Ruslands invasion af Ukraine, fremlagde Europa-Kommissionen REPowerEU-planen. REPowerEU 
er en plan om at spare energi, producere ren energi og diversificere Europas energiforsyninger. I 
forbindelse med REPowerEU-meddelelsen anerkendte Kommissionen, at medlemsstaterne kan 
være nødt til at anvende kul i en længere periode for hurtigt at mindske afhængigheden af russiske 
fossile brændstoffer og øge Europas energiuafhængighed af upålidelige leverandører og flygtige 
fossile brændstoffer, samtidig med at omstillingen til ren energi fremskyndes og energisystemet i 
hele EU gøres mere robust. REPowerEU anerkender de nødvendige kortsigtede foranstaltninger, 
men opfordrer samtidig til en kraftig fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi som et 
middel til hurtigt at reducere importen og samtidig opfylde energi- og klimamålene for 2030 og 

2050. 

52. De fleste medlemsstater har eller planlægger at udfase kulminedrift før udfasningen af 

kulkraftværker, fordi kulminedrift har mere negative miljøvirkninger og ikke er omkostningseffektiv. 
Udfasningen af kulkraftværker er planlagt i de fleste medlemsstater, men på en mere gradvis 

måde, hvorfor import af kul vil skulle erstatte lokalt kul i nogen tid. 

                                                 
3 Sammensætning af Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik. 
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KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER (punkt 57-
63) 

Kommissionens svar: 

57. Retsgrundlaget for samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 indeholdt ingen specifikke 

mål vedrørende støtte til energiomstillingen i kulregionerne og indeholdt mere generelt ingen 
særlige bestemmelser for kulregionerne. Medlemsstaterne var ikke forpligtet til at behandle 
kulregionerne på en bestemt måde, da programmerne for 2014-2020 blev forhandlet. Desuden har 
medlemsstaterne ret til at definere deres energimiks og dermed andelen af fossile brændstoffer, 

så længe de opfylder deres retlige forpligtelser. 

58. Der manglede data om afskedigede kularbejderes deltagelse i EU-finansierede 

uddannelseskurser, fordi der ikke var noget lovkrav om at indsamle data om deltagelse for denne 
specifikke gruppe (der foreligger ellers data om deltagelse). 

60. Mens EFRU-investeringer er forbundet med jobskabelse, er ESF det vigtigste EU-instrument til 

støtte for folks beskæftigelsesmuligheder og færdigheder. Offentlig finansiering spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at udløse energibesparelser i hele EU i overensstemmelse med EU's 
mål, og det er en vigtig drivkraft for opskalering og mobilisering af investeringer i 

energieffektivitet. 

61. FRO-forslaget var i overensstemmelse med resultaterne af den offentlige høring om EU's 

langsigtede budget efter 2020 på samhørighedsområdet og den konsekvensanalyse, der blev 
gennemført med henblik på EFRU- og Samhørighedsfondsforordningen. Forslaget afspejlede 
forventningerne hos de andre EU-institutioner — Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Rådet for 
Den Europæiske Union, som alle opfordrede til at håndtere konsekvenserne for arbejdstagere og 
samfund, der er berørt af omstillingen til en klimaneutral økonomi, med henblik på en socialt 
retfærdig og rimelig omstilling i forbindelse med gennemførelsen af Parisaftalen.  

Programmeringen af FRO tager fuldt hensyn til kul-, tørve- og olieskiferregionernes samt de 

kulstofintensive regioners behov. 

Anbefaling 1 — Kontrol af, at Fonden for Retfærdig 

Omstilling anvendes effektivt til at afbøde de 

socioøkonomiske virkninger af omstillingen til 

klimaneutralitet i kulregionerne og de kulstofintensive 

regioner  

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Anbefaling 2 — Deling af god praksis for måling og 

håndtering af metanemissioner  

Kommissionen accepterer anbefalingen.  



 

8 

Indholdet af den kommende forordning afhænger af resultatet af lovgivningsproceduren og følger 
af den beslutning, som lovgiverne træffer om Kommissionens forslag. 
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