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Porabo EU na področju energije iz obnovljivih virov je treba 
izboljšati, da bo bolje prispevala k ciljem politike, pravijo 
revizorji EU 
 
Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča razkriva, da so za kar največji prispevek sredstev EU 
k doseganju ciljev na področju obnovljivih virov energije do leta 2020 potrebne izboljšave. Revizorji EU so 
preučili, ali so bila sredstva v tem obdobju dodeljena projektom proizvodnje energije iz obnovljivih virov, ki so 
bili dobro prednostno razvrščeni, stroškovno učinkoviti, zreli za izvedbo in so imeli racionalne cilje, ter v 
kolikšni meri so ta sredstva dosegla dobre rezultate tako, da so prispevala k cilju na področju obnovljivih virov 
energije, ki si ga je EU zastavila do leta 2020. 
 
„Države članice EU so si na področju obnovljivih virov energije zastavile ambiciozne cilje, ki jih je s sredstvi EU 
mogoče znatno podpreti le, če se izboljša upravljanje programov odhodkov,“ je dejal g. Ladislav Balko, član 
Sodišča, odgovoren za poročilo. „Poleg tega mora Komisija zagotoviti, da so programi, ki se financirajo v 
državah članicah, stroškovno učinkoviti.“ 
 
Sodišče je ugotovilo, da so revidirani projekti ustvarili načrtovane izložke, večina projektov pa je bila ob izboru dovolj zrelih 
in pripravljenih za izvedbo. Pri projektih ni bilo večjih prekoračitev stroškov ali zamud, zmogljivosti za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov pa so bile nameščene v skladu z načrti in so delovale. Kljub temu rezultati v zvezi s proizvedeno energijo 
niso bili vedno doseženi ali ustrezno izmerjeni. Splošna stroškovna učinkovitost podpore iz skladov kohezijske politike, 
namenjene projektom proizvodnje energije iz obnovljivih virov, pri doseganju cilja na področju obnovljivih virov energije, ki 
si ga je EU zastavila do leta 2020, je bila omejena, saj stroškovna učinkovitost ni bila vodilno načelo pri načrtovanju in 
izvajanju projektov proizvodnje energije iz obnovljivih virov in ker so imeli skladi kohezijske politike omejeno dodano 
vrednost EU. 
 
Svet Evropske unije je določil zavezujoč cilj EU 20-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov pri končni bruto 
porabi energije do leta 2020 na podlagi časovnega načrta Komisije za energijo iz obnovljivih virov, ki določa način 
vključevanja energije iz obnovljivih virov v energetske politike in trge EU. 
 
V programskem obdobju 2007–2013 je bilo za področje energije iz obnovljivih virov iz skladov kohezijske politike 
EU dodeljenih približno 4,7 milijarde EUR.  
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Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij 
posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. 

V tem posebnem poročilu (št. 6/2014) z naslovom „Podpora iz skladov kohezijske politike za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov – ali je dosegla dobre rezultate?“ je bilo ocenjeno, ali sta dva najpomembnejša vira financiranja za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov med programi porabe EU – Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad (sklada kohezijske politike) – 
dosegla dobre rezultate. 
 
Sodišče je ugotovilo, da so revidirani projekti dosegli načrtovane izložke. Večina jih je bila ob izboru dovolj zrela in pripravljena za 
izvedbo. Pri projektih ni bilo večjih prekoračitev stroškov ali zamud, zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov pa so 
bile nameščene v skladu z načrti in so delovale. Kljub temu rezultati v zvezi s proizvedeno energijo niso bili vedno doseženi ali 
ustrezno izmerjeni. Splošna stroškovna učinkovitost podpore iz skladov kohezijske politike, namenjene projektom proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov, pri doseganju cilja na področju obnovljivih virov energije, ki si ga je EU zastavila do leta 2020, je bila 
omejena, saj stroškovna učinkovitost ni bila vodilno načelo pri načrtovanju in izvajanju projektov proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov, skladi kohezijske politike pa so imeli omejeno dodano vrednost EU. 
 
 
Revizorji EU priporočajo, naj: 

• Komisija zagotovi, da bo načelo stroškovne učinkovitosti vodilo prihodnjih programov na področju energije iz 
obnovljivih virov, ki se sofinancirajo iz kohezijske politike, vključno s preprečevanjem mrtvih izgub. Programi morajo 
temeljiti na ustrezni oceni potreb, prednostni razvrstitvi stroškovno najučinkovitejših tehnologij (vendar brez 
diskriminacije med sektorji energije iz obnovljivih virov) in optimalnem prispevku k cilju na področju energije iz 
obnovljivih virov, ki si ga je EU zastavila do leta 2020. Določiti je treba ustrezne cilje za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov v skladu s proračunom in merila za izbiro projektov s poudarkom na stroškovni učinkovitosti rezultatov 
v zvezi s proizvodnjo energije (preprečevanje prekomernega financiranja projektov); 

• Komisija spodbuja države članice k vzpostavitvi stabilnega in predvidljivega regulativnega okvira za splošno področje 
energije iz obnovljivih virov ter enostavnejših postopkov za vključitev električne energije iz obnovljivih virov v omrežja 
ter 

• države članice na podlagi smernic Komisije določijo in uporabljajo minimalna merila stroškovne učinkovitosti, 
prilagojena okoliščinam projektov. Poleg tega naj okrepijo dodano vrednost skladov kohezijske politike z izboljšanjem 
izvajanja projektov na področju energije iz obnovljivih virov ter spremljanjem in vrednotenjem ter vzpostavitvijo baze 
izmerjenih podatkov o stroških proizvodnje energije v vseh ustreznih sektorjih energije iz obnovljivih virov. 

Kratek videoposnetek pogovora s članom Evropskega računskega sodišča, odgovornim za poročilo, je na voljo na: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 
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