
V okviru Evropske platforme za premogovne
regije v tranziciji, Evropska komisija nudi
pomoč 18 pilotnim regijam, v 8 državah
članicah EU. Status pilotne regije ima tudi
Savinjsko-šaleška in Zasavska regija.

FINANČNA SREDSTVA ZA PREMOGOVNE REGIJE
V TRANZICIJI SO NA VOLJO

Programi kohezijske politike za obdobje
2014–2020 vlagajo na številnih področjih prek
integriranega pristopa in prispevajo k rasti in
delovnim mestom tudi v premogovnih regijah.
Potencialna sredstva, ki so na voljo pilotnim
premogovnim regijam v tranziciji, so ocenjena
na približno 20 milijard EUR.

Za obdobje 2021–2027 je podpora kohezijske
politike za premogovne regije še naprej
prednostna naloga, ki jo poudarja predlagana
tematska osredotočenost Evropskega sklada
za regionalni razvoj na cilje politike za
pametnejšo in bolj zeleno Evropo z nizkimi
emisijami ogljika.

Globalizacija, podnebne spremembe in nove
tehnologije spreminjajo način našega
življenja, učenja in dela. Poleg izzivov pa te
spremembe prinašajo tudi nove priložnosti,
predvsem za premogovne regije.
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PREMOGOVNE
REGIJE V TRANZICIJI

IZZIVI

PRIHODNOSTI
NAJ BODO NOVE

PRILOŽNOSTI

Češka: Karlovarsky,
Ustecky, Moravskoslezky

Grčija: Dytiki Makedonia

Nemčija: Brandenburg,
Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Nordrhein-
Westfalen

Poljska: Slask,
Wielkopolska, Dolny
Slask

Romunija: Valea Jiului

Slovaška: Trenčin

Španija: Principado de
Asturias, Castilla y Leon,
Aragon

Slovenija: Savinjsko-
šaleška, Zasavje
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PRIHODNOST PREMOGOVNIH REGIJ JE
NEGOTOVA

Nekdanje rudarske regije se lahko soočijo z več
desetletij trajajočo strukturno brezposelnostjo,
ki ima znatne družbene vplive. Močno vpliva na
posameznike, na skupnost in na javne finance.
Če jo želimo preprečiti, je nujno potrebno
ukrepati pravočasno in začeti razvijati
alternativne poslovne priložnosti za ohranitev
ali povečanje regionalne zaposlenosti in
podporo gospodarski rasti dovolj zgodaj.

Izkopavanje premoga poteka v 41 regijah
(NUTS-2), v 12 državah članicah EU. Predhodna
ocena Skupnega raziskovalnega središča
Evropske komisije (JRC) kaže, da premogovne
dejavnosti energetskega sektorja v EU
zagotavljajo neposredna delovna mesta
približno 240.000 osebam. Približno 185.000
ljudi je neposredno zaposlenih v premogovni
dejavnosti in približno 55.000 v
termoelektrarnah na premog. Število
posrednih delovnih mest, vezanih na
premogovništvo, je okoli 215.000. In dolgoročno
so vsa ta delovna mesta ogrožena!

Prestrukturiranje ni samo teoretični koncept,
ampak je absolutno nujno.

Gospodarska diverzifikacija in tehnološki
prehod v premogovnih regijah sta ključnega
pomena za zagotavljanje dolgoročne rasti in
zadostnega števila delovnih mest v teh regijah
in za doseganje ciljev podnebne, okoljske in
energetske politike EU.

Obstoječa sredstva in programi EU že
podpirajo prestrukturiranje premogovnih regij,
vendar so glede na zapletenost in nujnost
izzivov potrebna nadaljnja prizadevanja in
usmerjanje.

EVROPSKA PLATFORMA ZA PREMOGOVNE
REGIJE V TRANZICIJI

EU je zato, da pomaga trenutnim
prizadevanjem držav članic in premogovnih
regij pri prehodu, vzpostavila Evropsko
platformo za premogovne regije v tranziciji.

Evropska komisija (EK) je decembra 2017
predstavila Platformo o premogovnih regijah
v prehodu. Njen namen je olajšati razvoj
projektov in dolgoročnih strategij v
premogovno intenzivnih regijah.

Platforma je zasnovana tako, da državam
članicam in njihovim regijam pomaga pri
izzivih ohranjanja rasti in delovnih mest v
prizadetih skupnostih. Omogoča dialog več
različnih deležnikov o okvirih politik in
financiranju ter zajema področja, kot so:
strukturna preobrazba, gospodarska
diverzifikacija, prekvalifikacija delovne sile,
uvajanje tehnologij za energijo iz obnovljivih
virov, eko inovacije in napredne premogovne
tehnologije.

Platforma bo pospešila prehod regij na čisto
energijo, pri čemer bo več pozornosti
namenjene socialni pravičnosti, strukturni
preobrazbi, novim spretnostim in financiranju
realnega sektorja.

Februarja 2019 je EK ustanovila sekretariat, ki je
odgovoren za organizacijo dogodkov in
srečanj platforme, tehnično podporo in
pripravo gradiv.

PREMOGOVNE REGIJE V TRANZICIJI

Premog je bil v preteklosti eno glavnih goriv
evropskega gospodarstva. Povpraševanje po
premogu in posledično proizvodnja sta se v EU
v zadnjih nekaj desetletjih stalno zmanjševala.
Dolgoročno, s prehodom na nizkoogljično
gospodarstvo, lahko pričakujemo nadaljnji
upad proizvodnje in porabe premoga v EU.

Potencialni negativni vplivi krčenja
premogovnega sektorja na zaposlovanje in
gospodarstvo v regijah so pogosto
spregledani!

Izkušnje so pokazale, da je lahko prehod brez
dolgoročneganačrtovanja inpremišljenih ter
zanesljivih podpornih ukrepov boleč.
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