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În conformitate cu articolul 259 din Regulamentul financiar, prezentul document conține 

răspunsurile Comisiei Europene la observațiile dintr-un raport special al Curții de Conturi Europene 

și urmează să fie publicat concomitent cu raportul special.
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SINTEZĂ (punctele I-VII) 

Răspunsurile Comisiei:  

I. Comisia salută Raportul special al CCE privind sprijinul UE pentru regiunile carbonifere. 

Dacă ritmul declinului sectorului cărbunelui variază semnificativ de la un stat membru la altul, 
producția primară de combustibili fosili solizi în UE-27 este deja în declin structural cel puțin din 
anii 1990. Evoluția importurilor de combustibili fosili solizi este similară cu cea a producției primare 
– constantă sau în scădere. La nivelul UE-27, înlocuirea combustibililor fosili solizi de pe piața 
internă cu cei importați a fost, în cel mai bun caz, marginală. 

În ultimii ani, eliminarea treptată a cărbunelui a fost recunoscută ca fiind esențială pentru tranziția 
către o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050, Pactul verde european 
recunoscând în mod specific că nicio persoană și niciun loc nu pot fi lăsate în urmă.  

II. Fondurile politicii de coeziune, care se axează pe reducerea disparităților în Europa și pe 

promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, au contribuit în mod semnificativ la 
obiectivele UE în materie de climă și energie. Cu toate acestea, „tranziția socioeconomică și 
energetică” a regiunilor carbonifere nu a fost un obiectiv specific al cadrului juridic care stă la baza 
fondurilor politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020.  

În schimb, Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), în valoare de 19,3 miliarde EUR, introdus ca parte a 
fondurilor politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, este dedicat în mod specific sprijinirii 
regiunilor și persoanelor care se confruntă cu cel mai mare impact social, asupra ocupării forței de 
muncă, economic și de mediu al tranziției către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050. 

III. Temeiul juridic al politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 nu conținea obiective 

specifice în ceea ce privește sprijinul pentru tranziția energetică a regiunilor carbonifere și, în 
general, nu includea nicio dispoziție specifică pentru regiunile carbonifere. Statele membre nu 
aveau obligația de a trata regiunile carbonifere într-un mod special atunci când au fost negociate 
programele pentru perioada 2014-2020. În plus, statele membre au dreptul de a-și defini mixul 
energetic și, prin urmare, ponderea combustibililor fosili, atât timp cât își respectă obligațiile legale. 

IV. Deși Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) are rolul de a crea locuri de muncă, 

Fondul social european (FSE) este principalul instrument al UE de sprijinire a oportunităților de 
angajare ale persoanelor și a competențelor acestora.  

V. Programarea FTJ ține seama pe deplin de nevoile regiunilor de exploatare a cărbunelui, turbei și 

șisturilor bituminoase, precum și ale regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon.  

FTJ a fost propus inițial cu 8,45 miliarde EUR și, având în vedere provocările socioeconomice 
semnificative asociate tranziției în contextul redresării post-pandemie, a fost dotat, în plus, cu 
10,87 miliarde EUR în cadrul instrumentului Next Generation EU, pentru a ajunge la o sumă totală 
de 19,3 miliarde EUR. Investițiile din FTJ sunt concepute în mod specific pentru a sprijini regiunile și 
teritoriile cele mai afectate de tranziție și sunt completate de investiții în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență care sprijină tranziția efectivă către neutralitatea climatică în actualul 
context economic dificil. 
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VII. Comisia acceptă recomandările. 

INTRODUCERE (punctele 1-21) 

Răspunsurile Comisiei: 

16. Comunicarea privind REPowerEU, adoptată în martie 2022, are două obiective, și anume, în 

următoarele luni, reducerea dependenței de importurile de combustibili fosili din Rusia pentru gaze, 
petrol și cărbune și, în următorii ani, reducerea dependenței de toți combustibilii fosili importați, 
prin accelerarea punerii în aplicare a Pactului verde european. Prin urmare, pe termen scurt, unele 
state membre ar putea lua în considerare redeschiderea sau prelungirea duratei de viață a 
centralelor pe cărbune existente ca o soluție „pentru iarna care vine”, pentru a compensa penuria de 
aprovizionare cu gaze. Acest lucru ar însemna ca astfel de centrale să rămână în funcțiune si să fie 
gata să contribuie la producția de energie electrică în cazul unei cereri de vârf – prin urmare, să 
funcționeze doar câteva ore. Totuși, acest lucru nu va întârzia trecerea la surse regenerabile de 
energie și nici nu va abate UE de la traiectoria sa generală pentru 2030 și 2050. Aceasta implică 
doar faptul că, pe termen foarte scurt, cărbunele ar putea fi necesar pentru a acoperi orice 
eventuală lacună în aprovizionarea cu gaze.  

19. Deși nu au existat programe specifice, în special pentru regiunile carbonifere, raportul afirmă 

pe bună dreptate că aceste regiuni ar fi putut beneficia de fondurile existente, cum ar fi FEDR, FSE 
și Fondul de coeziune, nu numai în perioada 2014-2020, ci și în deceniile anterioare.  

Resursele potențiale disponibile pentru a contribui la creșterea economică și la crearea de locuri de 
muncă în regiunile carbonifere din UE în perioada 2014-2020 au fost estimate la aproximativ 
32 de miliarde EUR, în ceea ce privește cele 18 regiuni-pilot ale Inițiativei pentru regiunile 
carbonifere în tranziție din 8 state membre ale UE1.  
 
În plus, acestea sunt completate de alte oportunități de finanțare, cum ar fi cele din cadrul 
programului LIFE, al Fondului european de ajustare la globalizare, al Mecanismului pentru 
interconectarea Europei și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală. De asemenea, în 
trecut au existat inițiative comunitare specifice, cum ar fi RECHAR.2 

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI (punctele 22-25)  

Nu există răspunsuri din partea Comisiei.  

                                                 
1 Platforma de date deschise, Politica de coeziune în sprijinul uniunii energiei | Date |Fondurile structurale și 

de investiții europene (europa.eu) 

2 Inițiativa comunitară privind reconversia economică a bazinelor carbonifere,  Inițiativa comunitară privind 
reconversia economică a bazinelor carbonifere, 1994-1997 I Program | REG | CORDIS |Comisia Europeană 
(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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OBSERVAȚII (punctele 26-56) 

Răspunsurile Comisiei: 

34. Încă nu există o cerință legală de pregătire a unei „strategii de tranziție socioeconomică sau 

energetică” la nivelul regiunilor carbonifere. Cu toate acestea, regiunile care beneficiază de FTJ 
trebuie acum să elaboreze planuri teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ-uri), care să evidențieze 
tranziția și impactul acesteia în regiunea lor. Fiecare PTTJ ar trebui să conțină o descriere a 
procesului de tranziție la nivel național, inclusiv un calendar al principalelor etape ale tranziției către 
îndeplinirea obiectivelor privind energia și clima pentru 2030 și a obiectivului neutralității climatice 
până în 2050. Aceste etape ar trebui să fie în concordanță cu planurile naționale privind energia și 
clima și cu strategiile naționale pe termen lung, în special cu investițiile planificate, cu calendarul 
principalelor etape ale tranziției, cu contribuția la atingerea țintelor naționale, cu obiectivele care 
trebuie îndeplinite și cu acțiunile care trebuie întreprinse pentru realizarea unei tranziții juste. PTTJ-
urile vor trebui, de asemenea, să demonstreze concret procesul de tranziție și impactul acestuia la 
nivelul teritoriului în cauză în viitorul apropiat (până în 2030 sau înainte de acest an). 

36. Deși FEDR are rolul de a crea locuri de muncă, FSE este principalul instrument al UE de 

sprijinire a oportunităților de angajare ale persoanelor și a competențelor acestora. În regiunile 
incluse în audit, FSE a sprijinit lucrătorii concediați pentru a-i ajuta să găsească noi oportunități de 
angajare. În întreaga UE, 4,4 milioane de participanți și-au găsit un loc de muncă datorită sprijinului 
acordat de FSE, în posturi deja existente sau în posturi nou create. FTJ nou creat se concentrează 
atât pe crearea de locuri de muncă, cât și pe sprijinirea persoanelor, prin măsuri adaptate nevoilor 
specifice ale regiunilor celor mai afectate de tranziția climatică. 

43. Finanțarea publică are un rol fundamental în stimularea economiilor de energie în întreaga 

UE, în conformitate cu obiectivele UE, și reprezintă o forță motrice esențială pentru extinderea și 
mobilizarea investițiilor în eficiența energetică.  

Studiul Comisiei la care face referire Curtea de Conturi Europeană acoperă numai economiile de 
energie din perioada 2014-2017, eligibile în temeiul articolului 7 din Directiva privind eficiența 
energetică. 

45. Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) a fost instituit de UE ca parte a Pactului verde european, 

strategia UE pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, și urmărește să 
nu lase nicio regiune în urmă în procesul de tranziție. Pentru perioada 2021-2027, FTJ alocă 
19,3 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a ajuta regiunile care sunt cel mai afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică, prin atenuarea impactului socioeconomic al tranziției. Acest 
lucru va aduce beneficii regiunilor dependente de producția de combustibili fosili (cum ar fi 
cărbunele, lignitul, turba și șisturile bituminoase) pentru consumul de energie, dar și regiunilor 
dependente de industriile cu emisii ridicate de dioxid de carbon (cum ar fi industria oțelului, a 
cimentului sau a produselor chimice).  

Pentru acces la sprijin din FTJ, precum și din ceilalți doi piloni ai Mecanismului pentru o tranziție 
justă (MTJ), statele membre trebuie să stabilească PTTJ-uri care vor fi adoptate împreună cu 
programele lor aferente politicii de coeziune, care acoperă toate fondurile politicii de coeziune 
[Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european 
plus (FSE+) și Fondul pentru o tranziție justă (FTJ)]. Comisia a instituit în iunie 2020 Platforma 
pentru o tranziție justă pentru a sprijini toți factorii interesați în vederea utilizării MTJ. 
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Cu toate acestea, chiar înainte de crearea FTJ, fondurile politicii de coeziune au contribuit la 
punerea în aplicare a obiectivelor privind clima și energia pentru 2030 și 2050, cu cheltuieli legate 
de climă în proporție de 24 % în cadrul fondurilor politicii de coeziune și cu aproximativ 
20 de miliarde EUR pentru cheltuieli legate de energia durabilă. În plus, programele politicii de 
coeziune pentru perioada 2014-2020 au investit într-o serie largă de domenii care contribuie la 
creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în toate regiunile UE, inclusiv în regiunile 
carbonifere. În acest sens, statele membre și regiunile au utilizat și fondurile de care dispun pentru 
a contribui la inițiativa privind regiunile carbonifere în tranziție, lansată de Comisie în 2017 ca 
parte a pachetului „Energie curată pentru toți europenii”. În plus, UE sprijină și tranziția regiunilor 
carbonifere prin măsuri de ocupare a forței de muncă, prin asigurarea de competențe și prin politici 
sociale, în conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale, de exemplu prin inițiative 
legislative și nelegislative, cum ar fi Recomandarea Consiliului privind asigurarea unei tranziții 
echitabile către neutralitatea climatică (adoptată în unanimitate de miniștrii EPSCO3 la 
16 iunie 2022).  

Cu toate acestea, „tranziția socioeconomică și energetică” a regiunilor carbonifere nu a fost un 
obiectiv specific al cadrului juridic care stă la baza fondurilor politicii de coeziune pentru perioada 
2014-2020, iar statele membre nu aveau obligația de a trata regiunile carbonifere într-un mod 
special în cadrul negocierilor pentru perioada 2014-2020. 

46. Propunerea privind FTJ a fost în concordanță cu rezultatele consultării publice privind bugetul 

pe termen lung al UE pentru perioada de după 2020 în domeniul coeziunii și cu evaluarea 
impactului care a fost efectuată în scopul regulamentului pentru FEDR și FC. Propunerea a reflectat 
așteptările celorlalte instituții ale UE – Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Consiliul 
Uniunii Europene, care au solicitat cu toții abordarea impactului asupra lucrătorilor și comunităților 
afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic pentru o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social și justă în punerea în aplicare a Acordului de la Paris. 
Evaluarea nevoilor de finanțare a fost, de asemenea, acoperită în documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei intitulat „Identificarea nevoilor Europei în vederea redresării”, publicat ca parte a 
propunerii revizuite privind CFM. 

47. PTTJ-urile se referă la perioada de programare 2021-2027. Comisia subliniază că aprobarea 

lor este condiționată de o prezentare clară a procesului de tranziție către o economie neutră din 
punct de vedere climatic la nivel național și a impactului său la nivelul teritoriului. 

Ca răspuns la dificultățile și perturbările de pe piața mondială a energiei cauzate de invadarea 
Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană a prezentat planul REPowerEU. REPowerEU este un plan 
pentru economisirea energiei, producerea de energie curată și diversificarea surselor de energie ale 
Europei. În cadrul Comunicării REPowerEU, Comisia a recunoscut că statele membre ar putea fi 
nevoite să utilizeze cărbunele pentru o perioadă mai lungă pentru a reduce rapid dependența de 
combustibilii fosili din Rusia și pentru a spori independența energetică a Europei de furnizorii 
nefiabili și de combustibilii fosili volatili, accelerând în același timp tranziția către o energie curată 
și sporind reziliența sistemului energetic la nivelul UE. Deși recunoaște măsurile pe termen scurt 
necesare, REPowerEU solicită o accelerare puternică a utilizării surselor regenerabile de energie ca 
modalitate de a reduce rapid importurile, asigurând în același timp realizarea obiectivelor în 
materie de energie și climă pentru 2030 și 2050. 

52. Majoritatea statelor membre au renunțat sau intenționează să renunțe treptat la exploatarea 

minieră a cărbunelui înainte de eliminarea treptată a centralelor electrice pe bază de cărbune, 
deoarece extracția cărbunelui are un impact negativ mai mare asupra mediului și nu este eficientă 

                                                 
3 Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori 
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din punctul de vedere al costurilor. Eliminarea treptată a centralelor electrice pe bază de cărbune 
este planificată în majoritatea statelor membre, dar într-un mod mai gradual, motiv pentru care 
importurile de cărbune vor trebui să înlocuiască cărbunele local pentru o perioadă de timp. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI (punctele 57-63) 

Răspunsurile Comisiei: 

57. Temeiul juridic al politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 nu conținea obiective 

specifice în ceea ce privește sprijinul pentru tranziția energetică a regiunilor carbonifere și, în 
general, nu includea nicio dispoziție specifică pentru regiunile carbonifere. Statele membre nu 
aveau obligația de a trata regiunile carbonifere într-un mod special atunci când au fost negociate 
programele pentru perioada 2014-2020. În plus, statele membre au dreptul de a-și defini mixul 
energetic și, prin urmare, ponderea combustibililor fosili, atât timp cât își respectă obligațiile legale. 

58. Datele privind participarea lucrătorilor din sectorul cărbunelui la cursurile de formare finanțate 

de UE lipseau deoarece nu exista nicio cerință legală de a colecta date privind participarea pentru 
acest grup specific (altfel sunt disponibile date la nivel general privind participarea). 

60. Deși investițiile din FEDR sunt asociate cu crearea de locuri de muncă, FSE este principalul 

instrument al UE de sprijinire a oportunităților de angajare ale persoanelor și a competențelor 
acestora. Finanțarea publică are un rol fundamental în stimularea economiilor de energie în 
întreaga UE, în conformitate cu obiectivele UE, și reprezintă o forță motrice esențială pentru 
extinderea și mobilizarea investițiilor în eficiența energetică. 

61. Propunerea privind FTJ a fost în concordanță cu rezultatele consultării publice privind bugetul 

pe termen lung al UE pentru perioada de după 2020 în domeniul coeziunii și cu evaluarea 
impactului care a fost efectuată în scopul regulamentului pentru FEDR și FC. Propunerea a reflectat 
așteptările celorlalte instituții ale UE – Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Consiliul 
Uniunii Europene, care au solicitat cu toții abordarea impactului asupra lucrătorilor și comunităților 
afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic pentru o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social și justă în punerea în aplicare a Acordului de la Paris.  

Programarea FTJ ține seama pe deplin de nevoile regiunilor de exploatare a cărbunelui, turbei și 
șisturilor bituminoase, precum și ale regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon. 

Recomandarea 1 – Să se verifice dacă Fondul pentru o 

tranziție justă este utilizat în mod eficace și eficient pentru 

a sprijini tranziția socioeconomică a regiunilor carbonifere și 

a celor cu o intensitate ridicată a carbonului  

Comisia acceptă recomandarea. 
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Recomandarea 2 – Să se difuzeze bune practici referitoare la 

măsurarea și utilizarea emisiilor de metan  

Comisia acceptă recomandarea.  

Conținutul viitorului regulament depinde de rezultatul procedurii legislative și va fi rezultatul unei 
decizii luate de organul legislativ al UE cu privire la propunerea prezentată de Comisie. 
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