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Podnebni ukrepi: po besedah revizorjev EU ni uspešna pri 
uvajanju komercialnega zajemanja ogljikovega dioksida in 
inovativnih obnovljivih virov energije  

V skladu z novim poročilom Evropskega računskega sodišča ukrepi EU v podporo zajemanju in 
shranjevanju ogljikovega dioksida in inovativni energiji iz obnovljivih virov niso uspešni. Revizorji 
pravijo, da so bili med letoma 2008 in 2017 zastavljeni ambiciozni cilji, toda dosežki podpore EU za 
demonstracijske projekte v smislu izvedenih projektov in doseženih rezultatov so bili majhni. 
Dodajajo, da mora EU prilagoditi svoj novi sklad za inovacije, če hoče doseči njegove cilje. 

EU je leta 2009 začela izvajati dva velika programa financiranja v podporo zajemanju in shranjevanju 
ogljikovega dioksida in inovativni energiji iz obnovljivih virov: Evropski energetski program za oživitev 
in rezervo za nove udeležence 300. Programa s skupnim ciljem za porabo v višini 3,7 milijarde EUR 
imata določene ambiciozne cilje za uvedbo zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida ter 
inovativnih obnovljivih virov energije. EU se je v okviru Pariškega sporazuma iz leta 2015 zavezala, da 
bo do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za najmanj 40 %, s čimer je dopolnila svoj cilj 
glede doseganja nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050. 

Revizorji so pregledali zasnovo, upravljanje in usklajevanje obeh programov ter ocenili, ali sta dosegla 
pričakovani napredek pri pomoči zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida in inovativnim 
obnovljivim virom energije pri približevanju komercialni uporabi. Obiskali so projekte v Nemčiji, 
Španiji, na Nizozemskem, Poljskem in v Združenem kraljestvu. 

Ugotovili so, da je Evropski energetski program za oživitev pozitivno prispeval k razvoju sektorja 
pridobivanja vetrne energije na morju, vendar ni dosegel svojega cilja glede zajemanja ogljikovega 
dioksida. Projekti, izvedeni v okviru rezerve za nove udeležence 300, pri shranjevanju ogljikovega 
dioksida niso bili uspešni, pri podpori demonstracije bolj raznolikih inovativnih tehnologij obnovljive 
energije pa so dosegli le skromen napredek. 

„EU si prizadeva, da bi bila na področju boja proti podnebnim spremembam vodilna v svetu,” je 
povedal član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb, ki je pristojen za poročilo. „Da to doseže, 
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pa mora uporabiti izkušnje, pridobljene na napakah v preteklosti, zasnovati boljše mehanizme podpore 
za inovativne nizkoogljične tehnologije in zagotoviti popolno odgovornost za javne vire, porabljene za 
dosego tega izziva.“ 

 

Revizorji opozarjajo, da so na oba programa vplivali neugodni naložbeni pogoji. Negotovost v 
regulativnih okvirih in politikah je ovirala napredek ali povzročala zamude številnih inovativnih 
projektov obnovljive energije in zajemanja ogljikovega dioksida. V poročilu je poudarjena tudi ključna 
vloga tržnih cen ogljikovega dioksida, ki so po letu 2011 nihale in bile nižje od pričakovanih, v tem, da 
projekti za zajemanje in shranjevanje ogljika niso bili uspešni. 

Revizorji so ugotovili, da je zasnova rezerve za nove udeležence omejevala zmožnost Komisije in držav 
članic za uspešno odzivanje na spreminjajoče se okoliščine. Postopki izbire projektov in odločanja so 
bili kompleksni, fleksibilnost programa pa so omejevali tudi drugi elementi zasnove. Po besedah 
revizorjev bi bilo treba precej izboljšati usklajevanje, da se okrepita skladnost in jasnost. Navedli so 
tudi pomisleke glede jasnosti ureditve v zvezi z odgovornostjo in nadzorom za rezervo za nove 
udeležence. Sredstva za ta program niso bila dodeljena v okviru proračuna EU in niso evidentirana v 
bilanci stanja EU.  

EU se pripravlja na začetek delovanja sklada za inovacije leta 2021, ki bo pospešil prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo. Revizorji zato priporočajo, naj Evropska komisija: 

• poveča možnosti za uspešno podporo EU za take projekte,  

• izboljša postopke izbire projektov in odločanja za prihodnji sklad za inovacije ter zagotovi 
njegovo fleksibilnost za odzivanje na zunanje dogodke;  

• izboljša svoje notranje usklajevanje za bolj skladno ciljno usmerjanje podpore EU,  

• zagotovi odgovornost za sredstva sklada za inovacije in rezerve za nove udeležence. 

 

Pojasnila za urednike 

Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter 
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne 
družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno za 
državljane EU. 

Posebno poročilo št. 24/2018 – Demonstracija komercialnega zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida ter inovativnih obnovljivih virov energije v EU: načrtovani napredek v preteklem desetletju ni 
bil dosežen – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
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