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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 9 listopada 2022 r. 

Wsparcie UE na rzecz regionów górniczych 
w niewielkim stopniu przysłużyło się 
dążeniom do neutralności klimatycznej 
Pomoc finansowa UE na rzecz regionów górniczych przyniosła ograniczone efekty zarówno 
w zakresie zatrudnienia, jak i transformacji energetycznej – stwierdzili kontrolerzy 
w sprawozdaniu opublikowanym dzisiaj przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pomimo 
ogólnych postępów węgiel pozostaje istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych w wielu 
państwach UE. W tym kontekście kontrolerzy apelują, by nowo utworzony Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji został wykorzystany do skutecznego i efektywnego łagodzenia 
skutków społeczno-gospodarczych, jakie w regionach górniczych wiążą się z transformacją 
w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

W ostatnich dziesięcioleciach europejski sektor węglowy stopniowo zamierał. Na potrzeby 
transformacji społeczno-gospodarczej i energetycznej regionów górniczych udostępniono środki 
UE z funduszy polityki spójności – w okresie 2014–2020 siedem regionów górniczych objętych 
kontrolą Trybunału otrzymało łącznie około 12,5 mld euro. Choć produkcja węgla istotnie spadła, 
w 2019 r. spalanie węgla było wciąż odpowiedzialne za 15% emisji gazów cieplarnianych w UE. 
W niedawno przyjętym Europejskim Zielonym Ładzie wskazano stopniową rezygnację z węgla 
jako kluczową dla osiągnięcia celów klimatycznych na 2030 r. i neutralności klimatycznej do 
2050 r. W ramach utworzonego w czerwcu 2021 r. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji udostępniono na okres 2021–2027 19,3 mld euro na rzecz regionów i sektorów 
najbardziej dotkniętych procesem transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

– Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, jeden z głównych elementów Europejskiego 
Zielonego Ładu, zapewnia regionom górniczym znaczne dodatkowe środki – stwierdził Nikolaos 
Milionis, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. – 
Komisja Europejska powinna zagwarantować, że unijne środki finansowe będą wspierać jasną 
strategię odchodzenia od węgla, przy jednoczesnym uwzględnieniu napięć na rynku energii 
wywołanych przez agresję Rosji na Ukrainę. 

Ograniczenie produkcji węgla nieuchronnie doprowadziło do zmniejszenia liczby osób 
zatrudnionych w tym sektorze. W niektórych regionach, na przykład na Łużycach (Niemcy) 
i w województwie śląskim (Polska), te redukcje zatrudnienia osiągnięto dzięki naturalnym 
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wahaniom liczby pracowników i przechodzeniu na emeryturę, podczas gdy w innych, na przykład 
w kraju morawsko-śląskim (Czechy), spółki węglowe musiały zwolnić pracowników. Zwolnionym 
pracownikom sektora węglowego oferowano możliwość wzięcia udziału w kursach 
finansowanych przez UE, brakuje jednak danych na temat ich uczestnictwa w tych szkoleniach, 
w związku z czym kontrolerzy nie mogli ustalić, czy szkolenia te pomogły im w znalezieniu nowej 
pracy. Kontrolerzy nie zaobserwowali ponadto istotnego wpływu wsparcia UE na zdolności 
wytwórcze w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w regionach objętych kontrolą. Także 
inwestycje w oszczędności energii sfinansowane przez UE miały niewielki wpływ lub nie sposób 
było tego wpływu określić. 

Proponując utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ukierunkowanego na 
regiony i sektory najbardziej dotknięte procesem transformacji klimatycznej, Komisja Europejska 
nie przeprowadziła odpowiedniej analizy tego, co udało się osiągnąć w tych regionach dzięki 
wcześniejszemu finansowaniu UE, ani też nie oceniła ich dalszych potrzeb. Kontrolerzy zwracają 
w szczególności uwagę na ryzyko, że środki zostaną wydane, a do transformacji w istocie nie 
dojdzie. Ryzyko to jest jeszcze większe ze względu na ograniczone ramy czasowe realizacji 
programu, ponieważ większość środków musi zostać objęta zobowiązaniami do końca 2023 r. 
i wykorzystana do końca 2026 r. Również inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. i jej konsekwencje 
dla rynku energii mogą spowodować opóźnienia w odchodzeniu od węgla. 

Kontrolerzy odnotowali ponadto, że w niektórych państwach UE węgiel z produkcji krajowej 
zastępowano węglem z przywozu lub innymi paliwami kopalnymi. Przykładowo Niemcy i Polska 
znacznie zwiększyły przywóz węgla w ostatnich 15 latach. W rezultacie węgiel pozostaje istotnym 
źródłem emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w Polsce, Czechach, Bułgarii, Niemczech, 
Słowenii i Rumunii. Kontrolerzy ustalili ponadto, że nie poświęcono wystarczającej uwagi emisjom 
metanu z zamkniętych lub opuszczonych kopalń węgla.  

 

Informacje ogólne  
Niniejsza kontrola zapewnia wgląd w rolę funduszy UE w transformacji społeczno-gospodarczej 
i energetycznej w regionach, w których przemysł węglowy zamiera. Transformacja społeczno-
gospodarcza i energetyczna regionu górniczego oznacza proces przekształcenia gospodarki tego 
regionu w taki sposób, aby zastąpić miejsca pracy utracone w wyniku odejścia od węgla, osiągnąć 
oszczędności energii i przejść na źródła energii zgodne z celami UE w zakresie klimatu. 

Sprawozdanie specjalne 22/2022 pt. „Wsparcie UE na rzecz regionów górniczych – nie zwrócono 
wystarczającej uwagi na transformację społeczno-gospodarczą i energetyczną” jest dostępne na 
stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu).  

Kontakt dla prasy 
Biuro prasowe Trybunału – e-mail: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu – tel.: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 553 547 

 
 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

