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Persbericht 
Luxemburg, 9 november 2022 

EU-steun voor kolenregio’s: weinig bereikt 
voor de klimaattransitie 
De financiële steun van de EU aan kolenregio’s heeft een beperkte impact gehad op zowel 
banen als de energietransitie. Dat is de conclusie van een verslag dat de Europese Rekenkamer 
vandaag heeft gepubliceerd. Ondanks algemene vooruitgang blijven kolen in verscheidene EU-
landen een belangrijke bron van broeikasgasemissies. De auditors pleiten daarom voor een 
doeltreffend en efficiënt gebruik van het nieuwe Fonds voor een rechtvaardige transitie, om de 
sociaaleconomische impact die de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit op kolenregio’s 
heeft te verkleinen. 

De Europese kolensector is de afgelopen decennia steeds meer in verval geraakt. Er waren 
fondsen voor het EU-cohesiebeleid beschikbaar ter ondersteuning van de sociaaleconomische en 
energietransitie van kolenregio’s: voor de periode 2014-2020 werd ongeveer 12,5 miljard EUR 
aan de zeven gecontroleerde kolenregio’s verstrekt. Hoewel de productie aanzienlijk is 
verminderd, was de verbranding van kolen in 2019 nog steeds verantwoordelijk voor 15 % van de 
broeikasgasemissies in de EU. In de recente Europese Green Deal wordt de uitfasering van kolen 
als essentieel aangemerkt om voor 2030 de EU-klimaatdoelstellingen te bereiken en tegen 2050 
klimaatneutraal te worden. Via het Fonds voor een rechtvaardige transitie, dat in juni 2021 werd 
opgericht, wordt tijdens de periode 2021-2027 19,3 miljard EUR beschikbaar gesteld voor regio’s 
en sectoren die het zwaarst worden getroffen door de transitie naar klimaatneutraliteit. 

“Het Fonds voor een rechtvaardige transitie, een belangrijk onderdeel van de Europese Green 
Deal, zorgt voor aanzienlijke extra middelen voor kolenregio’s”, zegt Nikolaos Milionis, het ERK-lid 
dat verantwoordelijk is voor de controle. “De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat EU-
geld een duidelijk traject ondersteunt voor de transitie van kolen naar ander energiebronnen, 
waarbij rekening wordt gehouden met spanningen op de energiemarkt als gevolg van de 
Russische inval in Oekraïne.” 

De vermindering van de kolenproductie heeft geleid tot een onvermijdelijke daling van het aantal 
werknemers in de sector. In sommige regio’s, zoals Lausitz (Duitsland) en Silezië (Polen) nam het 
aantal personeelsleden af door natuurlijke fluctuaties en pensioneringen, terwijl in andere 
regio’s, zoals Moravië-Silezië (Tsjechië), kolenmijnbouwbedrijven werknemers moesten ontslaan. 
Voor ontslagen werknemers in de kolensector was door de EU gefinancierde opleiding 
beschikbaar. Door het ontbreken van deelnamegegevens konden de auditors echter niet bepalen 
of deze werknemers dankzij de opleiding een nieuwe baan hadden gevonden. De auditors 
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constateerden ook geen grote gevolgen voor de productiecapaciteit van hernieuwbare energie in 
de door hen onderzochte regio’s. Bovendien hadden door de EU gefinancierde investeringen in 
energiebesparingen een bescheiden effect of konden zij niet worden gekwantificeerd. 

Voordat de Europese Commissie voorstellen deed voor de oprichting van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie dat is gericht op de meest getroffen regio’s en sectoren, had zij geen 
gedegen analyse verricht van wat de vorige EU-financiering in deze regio’s had opgeleverd. De 
Commissie had ook niet gekeken naar de resterende behoeften van deze regio’s. De auditors 
benadrukken met name het risico dat financiering kan worden besteed zonder dat de transitie 
plaatsvindt. De beperkte looptijd van het programma vergroot dit risico, aangezien de meeste 
middelen tegen eind 2023 moeten worden vastgelegd en vóór eind 2026 moeten worden 
gebruikt. De inval van Rusland in Oekraïne in 2022 en de gevolgen daarvan voor de energiemarkt 
kunnen ook leiden tot vertragingen bij de transitie van kolen naar andere energiebronnen. 

Ten slotte merkten de auditors op dat in sommige EU-landen binnenlandse kolen waren 
vervangen door ingevoerde kolen of gecompenseerd door andere fossiele brandstoffen. Zo 
hebben Duitsland en Polen de afgelopen 15 jaar aanzienlijk meer kolen ingevoerd. Als gevolg 
daarvan blijven kolen een belangrijke bron van broeikasgasemissies, met name in Polen, Tsjechië, 
Bulgarije, Duitsland, Slovenië en Roemenië. De auditors constateerden ook dat er onvoldoende 
aandacht was besteed aan methaanemissies van gesloten of verlaten kolenmijnen.  

 

Achtergrondinformatie  
Deze controle biedt inzicht in de rol van EU-fondsen bij de sociaaleconomische en 
energietransitie in regio’s waar de kolenindustrie in verval is geraakt. De “sociaaleconomische en 
energietransitie” van een kolenregio verwijst naar het proces van heroriëntering van de 
economie om banen te vervangen die verloren gaan als gevolg van de uitfasering van kolen, 
energiebesparingen te verwezenlijken en over te stappen op energiebronnen die verenigbaar zijn 
met de klimaatdoelstellingen van de EU. 

Speciaal verslag 22/2022 “EU-steun voor kolenregio’s — Beperkte aandacht voor de 
sociaaleconomische en energietransitie” is beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu).  
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