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Dit document bevat de antwoorden van de Europese Commissie op de opmerkingen naar aanleiding 

van een speciaal verslag van de Europese Rekenkamer, overeenkomstig artikel 259 van het 

Financieel Reglement, die samen met het speciaal verslag worden bekendgemaakt.

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

Antwoorden van de Commissie:  

I. De Commissie is ingenomen met het speciaal verslag van de ERK over EU-steun voor 

kolenregio’s. 

Hoewel het tempo van de afname van de steenkoolwinning van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk 
verschilt, loopt de primaire productie van vaste fossiele brandstoffen in de EU-27 al sinds ten 
minste de jaren 1990 structureel terug. De ontwikkeling van de invoer van vaste fossiele 
brandstoffen is vergelijkbaar met die van de primaire productie — gelijkblijvend of teruglopend. Op 
het niveau van de EU-27 is de vervanging van binnenlandse door ingevoerde vaste fossiele 
brandstoffen in het beste geval marginaal. 

De afgelopen jaren is de uitfasering van kolen beschouwd als van fundamenteel belang voor de 
transitie naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050, waarbij in de Europese Green Deal specifiek 
wordt erkend dat geen mens aan zijn lot mag worden overgelaten en geen plaats mag worden 
vergeten.  

II. De fondsen voor het cohesiebeleid, die gericht zijn op het verminderen van de ongelijkheden in 

Europa en het bevorderen van economische, sociale en territoriale cohesie, hebben aanzienlijk 
bijgedragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU.  De “sociaaleconomische en 
energietransitie” van kolenregio’s was echter geen specifieke doelstelling van het rechtskader dat 
ten grondslag ligt aan de fondsen voor het cohesiebeleid 2014-2020.  

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) van 19,3 miljard EUR, dat is ingevoerd in het kader 
van de fondsen voor het cohesiebeleid 2021-2027, is daarentegen specifiek bestemd voor de 
ondersteuning van de regio’s en mensen die worden geconfronteerd met de grootste sociale, 
werkgelegenheids-, economische en milieueffecten van de transitie naar een klimaatneutrale 
economie van de Unie tegen 2050. 

III. De rechtsgrondslag van het cohesiebeleid 2014-2020 bevatte geen specifieke doelstellingen 

met betrekking tot de steun voor de energietransitie van kolenregio’s, en meer in het algemeen 
geen specifieke bepalingen voor kolenregio’s. De lidstaten waren bij de onderhandelingen over de 
programma’s voor de periode 2014-2020 niet verplicht kolenregio’s op een specifieke manier te 
behandelen. Daarnaast hebben de lidstaten het recht om hun energiemix en dus het aandeel van 
fossiele brandstoffen vast te stellen, mits zij aan hun wettelijke verplichtingen voldoen. 

IV. Terwijl het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) tot taak heeft banen te 

scheppen, is het Europees Sociaal Fonds (ESF) het belangrijkste EU-instrument om de kansen en 
vaardigheden van mensen op de arbeidsmarkt te ondersteunen.  

V. Bij de programmering van het JTF wordt ten volle rekening gehouden met de behoeften van 

kolen-, turf- en olieschalieregio’s en van koolstofintensieve regio’s.  

In het oorspronkelijke voorstel werd voor het JTF 8,45 miljard EUR beschikbaar gesteld en gezien de 
aanzienlijke sociaaleconomische uitdagingen in verband met de transitie in een context van herstel 
na de pandemie werd in het kader van NextGenerationEU 10,87 miljard EUR extra uitgetrokken, 
waarmee het totaalbedrag op 19,3 miljard EUR uitkwam. De investeringen van het JTF zijn 
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specifiek bedoeld om de regio’s en gebieden te ondersteunen die het zwaarst door de transitie zijn 
getroffen en worden aangevuld met investeringen in het kader van de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit ter ondersteuning van een doeltreffende transitie naar klimaatneutraliteit in het 
huidige moeilijke economische klimaat. 

VII. De Commissie aanvaardt de aanbevelingen. 

INLEIDING (paragrafen 1-21) 

Antwoorden van de Commissie: 

16. De REPowerEU-mededeling van maart 2022 heeft twee doelstellingen, namelijk om de 

komende maanden de afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland voor 
gas, olie en kolen te verminderen en om de komende jaren de afhankelijkheid van alle ingevoerde 
fossiele brandstoffen te verminderen door de verwezenlijking van de Europese Green Deal te 
versnellen. Daarom kunnen sommige lidstaten op korte termijn overwegen om bestaande 
kolengestookte centrales te heropenen of de levensduur ervan te verlengen als een oplossing voor 
de komende winter om tekorten in gasleveringen te compenseren. Dit zou betekenen dat dergelijke 
centrales operationeel en gereed voor gebruik worden gehouden om in geval van een piekvraag bij 
te dragen aan de elektriciteitsproductie — dus slechts enkele uren operationeel zijn. Dit zal er 
echter niet toe leiden dat de overschakeling op hernieuwbare energiebronnen wordt vertraagd, noch 
dat de EU afwijkt van haar algemene traject voor 2030 en 2050.  Het houdt alleen in dat op zeer 
korte termijn steenkool nodig kan zijn om eventuele tekorten in gasleveringen te dekken.  

19. Hoewel er met name voor kolenregio’s geen specifieke programma’s bestonden, wordt in het 

verslag terecht gesteld dat deze regio’s gebruik kunnen maken van bestaande fondsen zoals het 
EFRO, het ESF en het Cohesiefonds, niet alleen in de periode 2014-2020 maar ook in de 
voorgaande decennia.  

De mogelijke middelen die beschikbaar zijn om in de periode 2014-2020 bij te dragen tot groei en 
werkgelegenheid in de kolenregio’s van de EU, zijn met betrekking tot de 18 proefregio’s van het 
initiatief voor kolenregio’s in transitie in acht EU-lidstaten geraamd op ongeveer 32 miljard EUR1.  
 
Bovendien wordt dit aangevuld met andere financieringsmogelijkheden, zoals die in het kader van 
het LIFE-programma, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, de Connecting 
Europe Facility en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Bovendien bestonden 
er in het verleden specifieke communautaire initiatieven, zoals RECHAR2. 

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

Investment Funds (europa.eu) 

2 Communautair initiatief voor de economische omschakeling van steenkoolwinningsgebieden, 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
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REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE 
(paragrafen 22-25)  

Geen antwoorden van de Commissie.  

OPMERKINGEN (paragrafen 26-56) 

Antwoorden van de Commissie: 

34. Er bestaat nog steeds geen wettelijke verplichting om op het niveau van kolenregio’s een 

“sociaaleconomische strategie of strategie voor energietransitie” op te stellen. Regio’s die 
gebruikmaken van het JTF, moeten nu echter territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie 
opstellen waarin de transitie en de gevolgen ervan in hun regio worden beschreven. Elk territoriaal 
plan voor een rechtvaardige transitie moet een beschrijving van het transitieproces op nationaal 
niveau bevatten, met inbegrip van een tijdschema voor de belangrijkste stappen in het 
transitieproces naar de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en de doelstelling van 
klimaatneutraliteit voor 2050. Deze stappen moeten in overeenstemming zijn met de nationale 
energie- en klimaatplannen en de nationale langetermijnstrategieën, met name met de geplande 
investeringen, het tijdschema van de belangrijkste stappen in het transitieproces, de bijdrage aan 
de nationale streefcijfers, de te verwezenlijken doelstellingen en de maatregelen die moeten 
worden genomen voor een rechtvaardige transitie. De territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie moeten duidelijk aantonen dat er sprake is van een transitieproces en welke gevolgen dit 
op het niveau van het betrokken gebied heeft in de nabije toekomst (tegen 2030 of eerder). 

36. Terwijl het EFRO tot taak heeft banen te scheppen, is het ESF het belangrijkste EU-instrument 

om de kansen en vaardigheden van mensen op de arbeidsmarkt te ondersteunen. In de regio’s die 
onder de controle vallen, heeft het ESF ontslagen werknemers ondersteund door hen te helpen een 
nieuwe baan te vinden. In de EU hebben 4,4 miljoen deelnemers dankzij de steun van het ESF een 
baan gevonden in een reeds bestaande of een nieuwe functie. Het onlangs opgerichte JTF brengt 
de focus op het scheppen van banen en het ondersteunen van mensen samen en is afgestemd op 
de specifieke behoeften van de regio’s die het zwaarst door de klimaattransitie worden getroffen. 

43. Overheidsfinanciering speelt een fundamentele rol bij het genereren van energiebesparingen 

in de EU, in overeenstemming met de EU-doelstellingen, en is een belangrijke drijvende kracht 
achter het opschalen en aantrekken van investeringen in energie-efficiëntie.  

De studie van de Commissie waarnaar de ERK verwijst, heeft alleen betrekking op 
energiebesparingen in de periode 2014-2017 die in aanmerking komen op grond van artikel 7 van 
de energie-efficiëntierichtlijn. 

45. Het JTF is door de EU opgezet in het kader van de Europese Green Deal, de strategie van de 

EU voor de transitie naar een klimaatneutrale economie, en heeft tot doel geen enkele regio te 
vergeten bij de transitie. Voor de periode 2021-2027 wijst het JTF 19,3 miljard EUR (in lopende 
prijzen) toe om de regio’s te helpen die het zwaarst door de transitie naar klimaatneutraliteit 
worden getroffen, door de sociaaleconomische gevolgen van de transitie te verlichten. Dit bedrag 
zal ten goede komen aan regio’s die voor hun energieverbruik afhankelijk zijn van de productie van 
fossiele brandstoffen (zoals steenkool, bruinkool, turf en olieschalie), maar ook aan regio’s die 
afhankelijk zijn van koolstofintensieve sectoren (zoals de staal-, cement- of chemische industrie).  
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Om toegang te krijgen tot de steun van het JTF, en van de andere twee pijlers van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie, moeten de lidstaten territoriale plannen voor een rechtvaardige 
transitie opstellen. Deze plannen zullen worden vastgesteld samen met hun programma’s voor het 
cohesiebeleid, die alle fondsen voor het cohesiebeleid bestrijken (Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), Cohesiefonds (CF), Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF)). De Commissie heeft in juni 2020 het platform voor een rechtvaardige 
transitie opgericht om alle belanghebbenden te ondersteunen bij het gebruik van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie. 

Al vóór de oprichting van het JTF hebben de fondsen voor het cohesiebeleid echter bijgedragen aan 
de verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en 2050, met 24 % 
klimaatuitgaven in de fondsen voor het cohesiebeleid en ongeveer 20 miljard EUR aan uitgaven 
voor duurzame energie. Daarnaast werd in de programma’s voor het cohesiebeleid 2014-2020 
geïnvesteerd in een breed scala van gebieden die bijdragen tot groei en werkgelegenheid in alle 
regio’s van de EU, met inbegrip van kolenregio’s. In dit verband hebben de lidstaten en regio’s de 
hun ter beschikking staande middelen ook gebruikt om bij te dragen aan het initiatief “kolenregio’s 
in transitie”, dat de Commissie in 2017 heeft gelanceerd als onderdeel van het pakket “Schone 
energie voor alle Europeanen”. Daarnaast ondersteunt de EU de transitie van kolenregio’s door 
middel van werkgelegenheids-, vaardigheden- en sociaal beleid in overeenstemming met de 
Europese pijler van sociale rechten, bijvoorbeeld via wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
zoals de aanbeveling van de Raad inzake het garanderen van een rechtvaardige transitie naar 
klimaatneutraliteit (die op 16 juni 2022 unaniem is aangenomen door de ministers van de Epsco3).  

De “sociaaleconomische en energietransitie” van kolenregio’s was echter geen specifieke 
doelstelling van het rechtskader dat ten grondslag ligt aan de fondsen voor het cohesiebeleid 
2014-2020, en de lidstaten waren bij de onderhandelingen over de periode 2014-2020 niet 
verplicht kolenregio’s op een specifieke manier te behandelen. 

46. Het JTF-voorstel was in overeenstemming met de resultaten van de openbare raadpleging 

over de langetermijnbegroting van de EU voor de periode na 2020 op het gebied van cohesie en 
met de effectbeoordeling die is uitgevoerd in het kader van de verordening inzake het EFRO en het 
CF. Het voorstel weerspiegelde de verwachtingen van de andere EU-instellingen (het Europees 
Parlement, het Comité van de Regio’s en de Europese Raad), die alle opriepen om de gevolgen voor 
werknemers en gemeenschappen die door de transitie naar een klimaatneutrale economie worden 
getroffen, aan te pakken met het oog op een sociaal billijke en rechtvaardige transitie bij de 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs. De beoordeling van de financieringsbehoeften wordt 
ook behandeld in het werkdocument van de diensten van de Commissie “Identifying Europe’s 
Recovery Needs”, dat is gepubliceerd als onderdeel van het herziene MFK-voorstel. 

47. De territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie hebben betrekking op de 

programmeringsperiode 2021-2027. De Commissie benadrukt dat zij alleen tot goedkeuring 
overgaat indien er een duidelijk overzicht wordt verstrekt van het transitieproces naar een 
klimaatneutrale economie op nationaal niveau en het effect ervan op het niveau van het 
grondgebied. 

In reactie op de beproevingen en de verstoring van de mondiale energiemarkt als gevolg van de 
Russische invasie in Oekraïne, heeft de Europese Commissie het REPowerEU-plan gepresenteerd. 
REPowerEU is een plan om energie te besparen, schone energie te produceren en de 
energievoorziening van Europa te diversifiëren. In het kader van de REPowerEU-mededeling heeft 
de Commissie erkend dat de lidstaten mogelijk voor een langere periode steenkool nodig hebben 
om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland snel te verminderen en Europa voor 

                                                 
3 Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. 
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zijn energiebehoefte minder afhankelijk te maken van onbetrouwbare leveranciers en volatiele 
fossiele brandstoffen, en om tegelijkertijd de overgang naar schone energie te versnellen en de 
veerkracht van het EU-brede energiesysteem te vergroten. REPowerEU erkent de noodzaak van 
kortetermijnmaatregelen, maar dringt aan op een krachtige versnelling van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen als een manier om de invoer snel terug te dringen en tegelijkertijd de 
energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te verwezenlijken. 

52. De meeste lidstaten hebben de steenkoolwinning geleidelijk afgebouwd, of zijn van plan dat te 

doen, alvorens de kolencentrales geleidelijk te sluiten, omdat de steenkoolwinning meer negatieve 
gevolgen voor het milieu heeft en niet kostenefficiënt is. De uitfasering van kolencentrales is 
gepland in de meeste lidstaten, maar op een meer geleidelijke manier. Daarom zal ingevoerde 
steenkool enige tijd lokale steenkool moeten vervangen. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
(paragrafen 57-63) 

Antwoorden van de Commissie: 

57. De rechtsgrondslag van het cohesiebeleid 2014-2020 bevatte geen specifieke doelstellingen 

met betrekking tot de steun voor de energietransitie van kolenregio’s, en meer in het algemeen 
geen specifieke bepalingen voor kolenregio’s. De lidstaten waren bij de onderhandelingen over de 
programma’s voor de periode 2014-2020 niet verplicht kolenregio’s op een specifieke manier te 
behandelen. Daarnaast hebben de lidstaten het recht om hun energiemix en dus het aandeel van 

fossiele brandstoffen vast te stellen, mits zij aan hun wettelijke verplichtingen voldoen. 

58. Het ontbreekt aan gegevens over de deelname van ontslagen werknemers in de kolenindustrie 

aan door de EU gefinancierde opleidingscursussen, omdat er geen wettelijke verplichting bestond 
om gegevens over de deelname voor deze specifieke groep te verzamelen (gegevens over 
deelname zijn anderszins beschikbaar). 

60. Hoewel de investeringen van het EFRO verband houden met het scheppen van banen, is het 

ESF het belangrijkste EU-instrument om de kansen en vaardigheden van mensen op de 
arbeidsmarkt te ondersteunen. Overheidsfinanciering speelt een fundamentele rol bij het genereren 
van energiebesparingen in de EU, in overeenstemming met de EU-doelstellingen, en is een 
belangrijke drijvende kracht achter het opschalen en aantrekken van investeringen in energie-

efficiëntie. 

61. Het JTF-voorstel was in overeenstemming met de resultaten van de openbare raadpleging 

over de langetermijnbegroting van de EU voor de periode na 2020 op het gebied van cohesie en 
met de effectbeoordeling die is uitgevoerd in het kader van de verordening voor het EFRO en het 
CF. Het voorstel weerspiegelde de verwachtingen van de andere EU-instellingen (het Europees 
Parlement, het Comité van de Regio’s en de Europese Raad), die alle opriepen om de gevolgen voor 
door de transitie naar een klimaatneutrale economie getroffen werknemers en gemeenschappen 
aan te pakken met het oog op een sociaal billijke en rechtvaardige transitie bij de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs.  

Bij de programmering van het JTF wordt ten volle rekening gehouden met de behoeften van kolen-, 
turf- en olieschalieregio’s en van koolstofintensieve regio’s. 
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Aanbeveling 1 — Controleer of het Fonds voor een 

rechtvaardige transitie op doeltreffende en efficiënte wijze 

wordt gebruikt om de sociaaleconomische gevolgen van de 

transitie naar klimaatneutraliteit in kolen- en 

koolstofintensieve regio’s te verlichten  

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

Aanbeveling 2 — Wissel goede praktijken uit voor het meten 

en beheren van methaanemissies  

De Commissie aanvaardt de aanbeveling.  

De inhoud van de toekomstige verordening hangt af van de uitkomst van de wetgevingsprocedure 
en is het resultaat van een besluit van de EU-wetgever over het voorstel van de Commissie. 
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