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Ukrepi, ki jih je Evropsko računsko sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19 

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je sprejelo potrebne ukrepe, da bi lahko, kolikor je v teh časih preizkušenj med 
pandemijo COVID-19 mogoče, še naprej zagotavljalo uspešne javne revizije v EU in pravočasno objavljalo revizijska 
poročila, mnenja in preglede. Hkrati se zahvaljuje vsem, ki rešujejo življenja in se borijo proti pandemiji v 
Luksemburgu, EU in po svetu. Sodišče je tudi še naprej zavezano podpori politike luksemburške vlade za varovanje 
javnega zdravja. Za ublažitev učinkov sedanje zdravstvene krize na svoje uslužbence je sprejelo previdnostne ukrepe, 
da bi kar se da zmanjšalo tveganje zanje in za njihove družine. 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 28. aprila 2020 

Poraba EU za energijsko učinkovitost stavb po 
besedah revizorjev ne temelji na stroškovni 
učinkovitosti 
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča stroškovna učinkovitost ni odločilni 
dejavnik za dodelitev javnih sredstev ukrepom za energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. 
Kljub izboljšanim smernicam Evropske komisije se projekti, ki jih financira EU, še vedno ne 
osredotočajo na doseganje največjega možnega prihranka energije za vsak vložen evro. 
Revizorji pravijo, da splošni prispevek financiranja EU k ciljem Unije glede energijske 
učinkovitosti ni jasen. 

Voditelji EU so se ob izzivu blažitve podnebnih sprememb zavezali, da bodo do leta 2020 
prihranili 20 % predvidene porabe energije v državah članicah EU, do leta 2030 pa 32,5 %. Stavbe 
porabijo največji delež energije in imajo največji potencial za njen prihranek. Zato imajo ključno 
vlogo pri doseganju ciljev EU glede prihrankov energije. EU je za obdobje 2014–2020 za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb namenila približno 14 milijard EUR, od tega 4,6 milijarde 
EUR za stanovanjske stavbe. Poleg tega so države članice v svojih proračunih predvidele 5,4 
milijarde EUR za nacionalno sofinanciranje izboljšav vseh vrst stavb, od tega približno 2 milijardi 
EUR za stanovanjske stavbe. 

„Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb je ključno za doseganje zaveze EU za zmanjšanje 
porabe energije,“ je dejal član Evropskega računskega sodišča João Figueiredo, pristojen za 
poročilo. „To pomeni, da mora EU dajati prednost projektom, ki prinašajo prihranke energije in 
druge koristi na stroškovno učinkovit način.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Revizorji nacionalnim organom držav članic očitajo, da sredstev EU niso usmerili v projekte, za 
katere je najverjetneje, da bodo ustvarili prihranke energije. Pri pripravi programov, ki jih 
financira EU, vselej ne ocenijo prvotne porabe energije, njenih potencialnih prihrankov in potreb 
po naložbah. Poleg tega nacionalni organi ne spodbujajo temeljite prenove, na primer z višjimi 
stopnjami pomoči. Nasprotno, revizorji ugotavljajo, da jih večina zagotavlja 100-odstotna 
nepovratna sredstva ne glede na pričakovane prihranke energije. Zato se je v okviru nekaterih 
projektov financiranje EU uporabljalo za preproste posodobitve (na primer za namestitev 
razsvetljave LED), do katerih bi najverjetneje prišlo tudi brez podpore EU.  

Nacionalni organi pogosto zahtevajo energetske preglede in energetske izkaznice za ocenjevanje 
naložb. Vendar pa revizorji poudarjajo, da jih ne uporabljajo pri izbiri projektov. V večini primerov 
nepovratna sredstva projektom dodeljujejo po načelu kdor prej pride, prej melje, ne da bi ocenili 
njihove relativne stroške in koristi. To povečuje tveganje za financiranje projektov, katerim se 
glede na njihov potencial za prihranek energije nameni preveč sredstev, zlasti kadar se ne 
uporablja zgornja meja stroškov na enoto prihranjene energije. Poleg tega revizorji ugotavljajo, 
da ni mogoče vedeti, koliko energije bo prihranjene z investiranjem skupno 6,6 milijarde EUR 
javnih sredstev za obdobje 2014–2020 v stanovanjske stavbe, saj se stroškovna učinkovitost 
naložb ne meri.  

Kar zadeva naslednjo generacijo programov, so revizorji izrekli več priporočil za povečanje 
stroškovne učinkovitosti porabe EU na tem področju, in sicer v zvezi z:  

• načrtovanjem in usmerjanjem naložb, 
• postopki za izbiro projektov,  
• spremljanjem napredka pri doseganju ciljev EU glede energijske učinkovitosti. 

 

Pojasnila za urednike 
Revizorji so preučili programe, ki jih je financirala EU v petih državah članicah (v Bolgariji, na 
Češkem, Irskem, v Italiji in Litvi), ki so projektom za povečanje energijske učinkovitosti stavb 
skupaj dodelile 2,9 milijarde EUR. Projekti, ki jih sofinancira EU, ponavadi vključujejo izolacijo 
stavb, energijsko učinkovita okna, sisteme za uravnavanje temperature in nadgradnje sistemov 
ogrevanja. 
Posebno poročilo št. 11/2020 – Energijska učinkovitost stavb: še vedno je potreben večji poudarek 
na stroškovni učinkovitosti je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. Sodišče 
je s to revizijo spremljalo izvajanje priporočil iz posebnega poročila, ki je bilo objavljeno leta 2012, 
o stroškovni učinkovitosti naložb kohezijske politike v energijsko učinkovitost. 
Januarja letos je Sodišče objavilo posebno poročilo o ukrepih EU v zvezi z okoljsko primerno 
zasnovo in označevanjem energijske učinkovitosti.  
Evropsko računsko sodišče svoja posebna poročila predstavlja Evropskemu parlamentu in Svetu 
EU ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in 
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede. 
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