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Evropskega računskega sodišča v skladu s členom 259 finančne uredbe, ki se objavijo skupaj s 

posebnim poročilom.
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POVZETEK (odstavki I–VII) 

Odgovori Komisije:  

I. Komisija pozdravlja posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o podpori EU 

premogovniškim regijam. 

Medtem ko se hitrost zmanjševanja premogovništva med državami članicami močno razlikuje, 
primarna proizvodnja trdnih fosilnih goriv v EU-27 že od 90. let prejšnjega stoletja strukturno 
upada. Gibanje uvoza trdnih fosilnih goriv je podobno gibanju primarne proizvodnje – stabilno ali 
padajoče. Na ravni EU-27 je bila nadomestitev domačih trdnih fosilnih goriv z uvoženimi trdnimi 
fosilnimi gorivi v najboljšem primeru zanemarljiva. 

V zadnjih letih je bila postopna opustitev premoga priznana kot ključna pri prehodu na podnebno 
nevtralno Evropo do leta 2050, pri čemer je v evropskem zelenem dogovoru izrecno priznano, da 
nihče in noben kraj ne smeta biti zapostavljena.  

II. Skladi kohezijske politike, ki se osredotočajo na zmanjševanje razlik v Evropi ter spodbujanje 

ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, so znatno prispevali k podnebnim in energetskim ciljem 
EU. Vendar „socialno-ekonomski in energetski prehod“ premogovniških regij ni bil poseben cilj v 
pravnem okviru, na katerem temeljijo skladi kohezijske politike za obdobje 2014–2020.  

Nasprotno pa je Sklad za pravični prehod v višini 19,3 milijarde EUR, uveden v okviru skladov 
kohezijske politike za obdobje 2021–2027, izrecno namenjen podpori regijam in ljudem, ki se 
soočajo z največjimi socialnimi, zaposlitvenimi, gospodarskimi in okoljskimi učinki prehoda Unije na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. 

III. Pravna podlaga kohezijske politike za obdobje 2014–2020 ni vsebovala nobenih posebnih ciljev 

v zvezi s podporo za energetski prehod premogovniških regij in bolj na splošno ni vsebovala nobene 
posebne določbe za premogovniške regije. Države članice med pogajanji o programih za obdobje 
2014–2020 niso bile dolžne obravnavati premogovniških regij na poseben način. Poleg tega imajo 
države članice pravico, da opredelijo svojo mešanico energijskih virov in s tem delež fosilnih goriv, 
vse dokler izpolnjujejo svoje pravne obveznosti. 

IV. Medtem ko je ustvarjanje delovnih mest naloga Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 

je Evropski socialni sklad (ESS) glavni instrument EU za podpiranje zaposlitvenih možnosti ter znanj 
in spretnosti ljudi.  

V. Pri načrtovanju programov Sklada za pravični prehod se v celoti upoštevajo potrebe 

premogovniških regij, regij s šoto in naftnim skrilavcem ter ogljično intenzivnih regij.  

Sklad za pravični prehod je bil prvotno predlagan z zneskom 8,45 milijarde EUR, zaradi velikih 
socialno-ekonomskih izzivov, povezanih s prehodom v razmerah okrevanja po pandemiji, pa mu je 
bilo dodeljenih dodatnih 10,87 milijarde EUR v okviru instrumenta Next Generation EU, tako da je 
dosežen skupni znesek 19,3 milijarde EUR. Naložbe Sklada za pravični prehod so zasnovane 
posebej za podporo regijam in območjem, ki jih je prehod najbolj prizadel, dopolnjujejo pa jih 
naložbe v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, ki podpirajo učinkovit prehod na podnebno 
nevtralnost v sedanjih težkih gospodarskih razmerah. 
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VII. Komisija sprejema priporočili. 

UVOD (odstavki 1–21) 

Odgovori Komisije: 

16. Sporočilo o načrtu REPowerEU, sprejeto marca 2022, ima dva cilja, in sicer v naslednjih 

mesecih zmanjšati odvisnost od uvoza plina, nafte in premoga iz Rusije, v naslednjih nekaj letih pa 
zmanjšati odvisnost od vseh uvoženih fosilnih goriv s pospešitvijo uresničevanja evropskega 
zelenega dogovora. Zato bi lahko nekatere države članice kratkoročno razmislile o ponovnem 
odprtju ali podaljšanju življenjske dobe obstoječih termoelektrarn na premog kot rešitvi za 
„naslednjo zimo“, s katero bi nadomestile pomanjkanje pri oskrbi s plinom. To bi pomenilo, da bi 
take elektrarne ostale v omrežju in bi bile pripravljene prispevati k proizvodnji električne energije v 
času konične obremenitve, zato bi obratovale le nekaj ur. To pa ne bo odložilo prehoda na 
obnovljive vire energije in ne bo oddaljilo EU od njene skupne začrtane poti za leti 2030 in 2050. 
Pomeni le, da bo premog zelo kratkoročno morda potreben za zapolnitev morebitne vrzeli v oskrbi s 
plinom.  

19. Čeprav ni bilo namenskih programov posebej za premogovniške regije, je v poročilu upravičeno 

navedeno, da bi lahko te regije izkoristile obstoječe sklade, kot so ESRR, ESS in Kohezijski sklad, in 
sicer ne le v obdobju 2014–2020, temveč tudi v prejšnjih desetletjih.  

Potencialna sredstva, ki so bila na voljo za prispevek k rasti in delovnim mestom v premogovniških 
regijah EU v obdobju 2014–2020, so bila ocenjena na približno 32 milijard EUR v zvezi z 18 
pilotnimi regijami pobude za premogovniške regije v prehodu v osmih državah članicah EU1.  
 
Poleg tega to dopolnjujejo druge možnosti financiranja, kot so tiste v okviru programa LIFE, 
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, Instrumenta za povezovanje Evrope in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ob tem so v preteklosti obstajale posebne pobude 
Skupnosti, kot je RECHAR2. 

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 
(odstavki 22–25)  

Ni odgovorov Komisije.  

                                                 
1 Platforma odprtih podatkov, Kohezijska politika, ki podpira energetsko unijo | Podatki |Evropski strukturni in 

investicijski skladi (europa.eu) 

2 Pobuda Skupnosti za ekonomsko preobrazbo premogovniških območij, Pobuda Skupnosti (ES) za 
ekonomsko preobrazbo premogovniških območij, 1994–1997 | Program | REG | CORDIS | Evropska 
komisija (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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OPAŽANJA (odstavki 26–56) 

Odgovori Komisije: 

34. Pravna zahteva za pripravo „strategije za socialno-ekonomski ali energetski prehod“ na ravni 

premogovniških regij še vedno ne obstaja. Vendar morajo zdaj regije, ki jim koristi Sklad za pravični 
prehod, pripraviti območne načrte za pravični prehod, v katerih opišejo prehod in njegove učinke v 
njihovi regiji. Vsak območni načrt za pravični prehod bi moral vsebovati opis procesa prehoda na 
nacionalni ravni, vključno s časovnico ključnih ukrepov za prehod na podnebne in energetske cilje za 
leto 2030 ter cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ti ukrepi bi morali biti skladni z nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti ter nacionalnimi dolgoročnimi strategijami, zlasti z načrtovanimi 
naložbami, časovnim okvirom ključnih ukrepov za prehod, prispevkom k nacionalnim ciljem, cilji, ki 
jih je treba doseči, in ukrepi, ki jih je treba sprejeti za pravični prehod. V območnem načrtu za 
pravični prehod morajo biti navedeni jasni dokazi glede procesa prehoda in njegovih učinkov na 
ravni zadevnega območja v bližnji prihodnosti (do leta 2030 ali prej). 

36. Medtem ko je ustvarjanje delovnih mest naloga ESRR, je ESS glavni instrument EU za 

podpiranje zaposlitvenih možnosti ter znanj in spretnosti ljudi. ESS je v regijah, zajetih v revizijo, 
podpiral odpuščene delavce, da bi jim pomagal najti nove zaposlitvene možnosti. Po vsej EU je 
zaradi podpore ESS našlo zaposlitev 4,4 milijona udeležencev, in sicer bodisi na že obstoječih ali na 
novoustanovljenih delovnih mestih. Novoustanovljeni Sklad za pravični prehod združuje 
osredotočenost na ustvarjanje delovnih mest in podporo ljudem, prilagojeno posebnim potrebam 
regij, ki jih je podnebni prehod najbolj prizadel. 

43. Javno financiranje ima temeljno vlogo pri spodbujanju prihrankov energije po vsej EU v skladu 

s cilji EU in je ključna gonilna sila za povečanje in spodbujanje naložb v energijsko učinkovitost.  

Študija Komisije, na katero se sklicuje Evropsko računsko sodišče, zajema le prihranke energije v 
obdobju 2014–2017, ki so upravičeni v skladu s členom 7 direktive o energetski učinkovitosti. 

45. EU je Sklad za pravični prehod vzpostavila v okviru evropskega zelenega dogovora, strategije 

EU za prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo, njegov cilj pa je, da pri prehodu ne bo 
zapostavljena nobena regija. Za obdobje 2021–2027 se iz Sklada za pravični prehod dodeli 19,3 
milijarde EUR (v tekočih cenah) za pomoč regijam, ki jih je prehod na podnebno nevtralnost najbolj 
prizadel, in sicer z blažitvijo socialno-ekonomskih učinkov prehoda. To bo koristilo regijam, ki so za 
porabo energije odvisne od proizvodnje fosilnih goriv (kot so premog, lignit, šota in naftni skrilavec), 
pa tudi regijam, ki so odvisne od ogljično intenzivnih panog (kot so jeklo, cement ali kemikalije).  

Za dostop do podpore Sklada za pravični prehod ter drugih dveh stebrov mehanizma za pravični 
prehod morajo države članice pripraviti območne načrte za pravični prehod, ki bodo sprejeti skupaj z 
njihovimi programi kohezijske politike, ki zajemajo vse sklade kohezijske politike (Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad (KS), Evropski socialni sklad plus (ESS+) in Sklad za 
pravični prehod (SPP)). Komisija je junija 2020 vzpostavila platformo za pravični prehod za podporo 
deležnikom, ki uporabljajo mehanizem za pravični prehod. 

Vendar so skladi kohezijske politike že pred ustanovitvijo Sklada za pravični prehod prispevali k 
izvajanju podnebnih in energetskih ciljev za leti 2030 in 2050, in sicer s 24 % odhodkov za 
podnebne ukrepe v skladih kohezijske politike in približno 20 milijardami EUR za odhodke za 
trajnostno energijo. Poleg tega so programi kohezijske politike za obdobje 2014–2020 vlagali v 
številna področja, ki prispevajo k rasti in ustvarjanju delovnih mest v vseh regijah EU, vključno s 
premogovniškimi regijami. V zvezi s tem so države članice in regije sredstva, ki so jim na voljo, 
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uporabile tudi za prispevek k pobudi za premogovniške regije v prehodu, ki jo je Komisija začela 
izvajati leta 2017 v okviru svežnja Čista energija za vse Evropejce. Poleg tega EU podpira prehod 
premogovniških regij tudi s politikami zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialnimi politikami v 
skladu z evropskim stebrom socialnih pravic, na primer z zakonodajnimi in nezakonodajnimi 
pobudami, kot je priporočilo Sveta o zagotavljanju pravičnega prehoda na podnebno nevtralnost (ki 
so ga 16. junija 2022 soglasno sprejeli ministri in ministrice EPSCO3).  

Vendar „socialno-ekonomski in energetski prehod“ premogovniških regij v pravnem okviru, na 
katerem temeljijo skladi kohezijske politike za obdobje 2014–2020, ni bil poseben cilj, države 
članice pa med pogajanji o obdobju 2014–2020 niso bile dolžne obravnavati premogovniških regij 
na poseben način. 

46. Predlog o Skladu za pravični prehod je bil v skladu z rezultati javnega posvetovanja o 

dolgoročnem proračunu EU za obdobje po letu 2020 na področju kohezije in oceno učinka, ki je bila 
izvedena za namene uredbe o ESRR in Kohezijskem skladu. Predlog je odražal pričakovanja drugih 
institucij EU – Evropskega parlamenta, Odbora regij in Evropskega sveta, ki so pozvale k obravnavi 
učinkov na delavce in skupnosti, ki jih je prizadel prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo, za 
socialno pošten in pravičen prehod pri izvajanju Pariškega sporazuma. Ocena potreb po financiranju 
je zajeta tudi v delovnem dokumentu služb Komisije z naslovom „Identifying Europe’s Recovery 
Needs“ (Opredelitev potreb Evrope za okrevanje), objavljenem v okviru revidiranega predloga 
večletnega finančnega okvira. 

47. Območni načrti za pravični prehod se nanašajo na programsko obdobje 2021–2027. Komisija 

poudarja, da je njihova odobritev pogojena z jasnim opisom procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni ravni in njegovega učinka na ravni območja. 

Evropska komisija je v odziv na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je 
povzročila ruska invazija na Ukrajino, predstavila načrt REPowerEU. REPowerEU je načrt za 
varčevanje z energijo, proizvodnjo čiste energije in diverzifikacijo oskrbe Evrope z energijo. Komisija 
je v okviru sporočila o načrtu REPowerEU priznala, da bodo morale države članice morda daljše 
obdobje uporabljati premog, da bi hitro zmanjšale odvisnost od ruskih fosilnih goriv in povečale 
energetsko neodvisnost Evrope od nezanesljivih dobaviteljev in nestanovitnih fosilnih goriv, hkrati 
pa pospešiti prehod na čisto energijo in povečati odpornost energetskega sistema na ravni EU. 
Načrt REPowerEU sicer priznava potrebne kratkoročne ukrepe, vendar poziva k velikemu povečanju 
uporabe obnovljivih virov energije kot načinu za hitro zmanjšanje uvoza ob hkratnem uresničevanju 
energetskih in podnebnih ciljev za leti 2030 in 2050. 

52. Večina držav članic opušča ali namerava postopno opustiti premogovništvo pred postopnim 

zapiranjem termoelektrarn na premog, saj premogovništvo bolj negativno vpliva na okolje in ni 
stroškovno učinkovito. Večina držav članic načrtuje postopno zapiranje termoelektrarn na premog, 
vendar bolj počasi, zato bo moral lokalni premog za nekaj časa nadomestiti uvožen. 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA (odstavki 57–63) 

Odgovori Komisije: 

                                                 
3 Svet v sestavi „zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov“. 
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57. Pravna podlaga kohezijske politike za obdobje 2014–2020 ni vsebovala nobenih posebnih 

ciljev v zvezi s podporo za energetski prehod premogovniških regij in bolj na splošno ni vsebovala 
nobene posebne določbe za premogovniške regije. Države članice med pogajanji o programih za 
obdobje 2014–2020 niso bile dolžne obravnavati premogovniških regij na poseben način. Poleg 
tega imajo države članice pravico, da opredelijo svojo mešanico energijskih virov in s tem delež 
fosilnih goriv, vse dokler izpolnjujejo svoje pravne obveznosti. 

58. Podatkov o udeležbi odpuščenih delavcev v premogovništvu na tečajih usposabljanja, ki jih 

financira EU, ni bilo, ker ni bilo pravne zahteve za zbiranje podatkov o sodelovanju za to posebno 
skupino (podatki o udeležbi so sicer na voljo). 

60. Medtem ko so naložbe ESRR povezane z ustvarjanjem delovnih mest, je ESS glavni instrument 

EU za podpiranje zaposlitvenih možnosti ter znanj in spretnosti ljudi. Javno financiranje ima 
temeljno vlogo pri spodbujanju prihrankov energije po vsej EU v skladu s cilji EU in je ključna 
gonilna sila za povečanje in spodbujanje naložb v energijsko učinkovitost. 

61. Predlog o Skladu za pravični prehod je bil v skladu z rezultati javnega posvetovanja o 

dolgoročnem proračunu EU za obdobje po letu 2020 na področju kohezije in oceno učinka, ki je bila 
izvedena za namene uredbe o ESRR in Kohezijskem skladu. Predlog je odražal pričakovanja drugih 
institucij EU – Evropskega parlamenta, Odbora regij in Sveta Evropske unije, ki so pozvale k 
obravnavi učinkov na delavce in skupnosti, ki jih je prizadel prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, za socialno pravičen in pravičen prehod pri izvajanju Pariškega sporazuma.  

Pri načrtovanju programov Sklada za pravični prehod se v celoti upoštevajo potrebe premogovniških 
regij, regij s šoto in naftnim skrilavcem ter ogljično intenzivnih regij. 

Priporočilo 1 – Preveriti, ali se Sklad za pravični prehod 

uspešno in učinkovito uporablja za lajšanje socialno-

ekonomskih posledic prehoda v premogovniških in ogljično 

intenzivnih regijah  

Komisija sprejema priporočilo. 

Priporočilo 2 – Deliti dobre prakse za merjenje in upravljanje 

emisij metana  

Komisija sprejema priporočilo.  

Vsebina prihodnje uredbe je odvisna od izida zakonodajnega postopka in je rezultat odločitve 
zakonodajalca EU o predlogu Komisije. 
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