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Povzetek
I Podnebne spremembe so svetovni izziv, ki pomembno vpliva na naše življenje, zato si je

EU v odziv nanje zastavila ambiciozne cilje. Na podlagi teh vključevanje podnebnih
ukrepov zajema njihovo vključevanje v politike in sklade EU ter zavezo, da bo EU določen
delež svojega proračuna porabila za obravnavanje podnebnih sprememb. Spremljanje
porabe za podnebne ukrepe pomeni merjenje finančnega prispevka k doseganju
podnebnih ciljev iz različnih virov.

II Komisija je leta 2011 napovedala cilj, da bo vsaj 20 % proračuna EU za obdobje 2014–

2020 porabila za podnebne ukrepe. Leta 2018 je določila ambicioznejši cilj za predlagani
proračun EU za obdobje 2021–2027, in sicer ciljno vrednost v višini 25 % odhodkov, ki
prispevajo k doseganju podnebnih ciljev. V absolutnih številkah ta načrtovani znesek v
višini 320 milijard EUR za podnebne ukrepe v obdobju 2021–2027 pomeni napovedano
povečanje za 114 milijard EUR v primerjavi z obdobjem 2014–2020. Namen zelenega
dogovora, objavljenega decembra 2019, je bila ponovna določitev podnebnih in z okoljem
povezanih ciljev EU, z njim pa je bila potrjena tudi ciljna vrednost 25 %. Z zelenim
dogovorom naj bi se v naslednjem desetletju mobiliziral vsaj 1 bilijon EUR v okviru
trajnostnih naložb, ki se financirajo iz proračuna EU ter drugih javnih in zasebnih finančnih
sredstev. Maja 2020 je Komisija zaradi krize COVID-19 spremenila predloge za obdobje
2021–2027.

III Ta pregled ni revizija, njegov namen je posodobiti prejšnjo analizo Evropskega

računskega Sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sodišča) o spremljanju podnebnih ukrepov v
proračunu EU, kot sta priporočila Evropski parlament in Svet. V prejšnjem delu Sodišča o
porabi EU za podnebne ukrepe (Posebno poročilo št. 31/2016) je bilo potrjeno, da se
skušajo doseči ambiciozni cilji in da je Komisija na splošno dosegla napredek pri doseganju
ciljne vrednosti za obdobje 2014–2020. Vendar je bilo poudarjeno tudi tveganje, da ta
ciljna vrednost ne bo dosežena, pa tudi nekatere metodološke pomanjkljivosti, ki so
privedle do previsokih navedb porabe, povezane s podnebnimi ukrepi.

IV Namena tega pregleda sta dva: spremljati izvajanje priporočil iz prejšnjega poročila

Sodišča o tem, kako je Komisija v obdobju 2014–2020 ukrepala in poročala v zvezi s
spremljanjem porabe, povezane s podnebnimi ukrepi, in preučiti ambicioznejšo zavezo,
da se vsaj 25 % prihodnjega proračuna EU porabi za podnebne ukrepe. Sodišče se
osredotoča na kmetijsko, kohezijsko in raziskovalno področje, ki bodo v obdobju 2021–
2027 največ prispevali k tej zavezi.
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V Komisija za spremljanje porabe za podnebne ukrepe uporablja metodologijo, ki temelji
na naslednjih treh koeficientih, prilagojenih kazalnikom Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD): 100 % za financiranje EU, ki znatno prispeva k uresničevanju
podnebnih ciljev, 40 % za financiranje, ki k uresničevanju teh ciljev zmerno prispeva, in
0 % za financiranje, katerega prispevek k uresničevanju teh ciljev je ničen ali zanemarljiv.
Prednost te metode je, da je preprosta in pragmatična, vendar so lahko na njeni podlagi
ocene previsoko navedene.

VI Leta 2019 je Komisija poročala, da naj bi se v programskem obdobju 2014–2020 s

proračunom EU dosegla proračunska poraba za podnebne ukrepe v višini 19,7 %.
Metodologija za spremljanje porabe za podnebne ukrepe je od objave poročila Sodišča iz
leta 2016 ostala večinoma nespremenjena. Komisija zato še naprej previsoko navaja
prispevek nekaterih shem skupne kmetijske politike k boju proti podnebnim
spremembam. Sodišče pri tem opozarja na tveganje, da bi se lahko z nekaterimi odhodki v
kmetijski in kohezijski politiki podnebne spremembe še pospešile. Raziskovalni sektor
zaostaja pri doseganju svoje ambiciozne ciljne vrednosti v višini 35 % za porabo za
podnebne ukrepe.

VII Svet in Evropski parlament sredi leta 2020 razpravljata o proračunu za programsko

obdobje 2021–2027 ter tudi o skupni kmetijski politiki in okviru kohezijske politike.
Podnebni ukrepi bodo tudi v obdobju 2021–2027 ena ključnih prioritet Komisije. Glede na
številne objave so bili predvideni prispevki nekaterih kmetijskih shem k porabi, povezani s
podnebnimi ukrepi, previsoko navedeni. Avtorji teh objav menijo, da je treba
metodologijo Komisije za spremljanje porabe za podnebne ukrepe ponovno preučiti, da bi
bila zanesljivejša. Razpravljajo tudi o pobotu financiranja EU tako, da bi vse naložbe, ki
negativno vplivajo na podnebje, nadomestili z dodatno porabo, povezano s podnebnimi
ukrepi. Na splošno je mogoče sklepati, da bo glede na sedanje predloge Komisije težko
zanesljivo povečati porabo, povezano s podnebnimi ukrepi, na 25 % proračuna EU.
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Uvod
Poraba za podnebne ukrepe v proračunu EU

01 Podnebne spremembe so eden največjih izzivov, ki danes vplivajo na naše življenje.

Med njihovimi učinki so dviganje temperature, spremembe vzorcev padavin, večje število
suš in ekstremnih vremenskih pojavov, zvišanje morske gladine in taljenje ledu. Podnebne
spremembe vplivajo na naše zdravje, pa tudi na prostoživeče živali, gospodarstvo in na
drugo (glej sliko 1).

Slika 1 – Podnebne spremembe imajo posledice

Vir: Evropsko računsko sodišče

02 EU je določila ambiciozne cilje na področju obravnavanja podnebnih sprememb,
tako v okviru svojih politik kot v okviru sodelovanja z mednarodnimi partnerji. Ti
vključujejo ciljne vrednosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje
energijske učinkovitosti in večjo uporabo obnovljivih virov energije.

03 Komisija se je namesto vzpostavitve namenskega instrumenta financiranja za

obravnavanje podnebnih sprememb odločila, da bo podnebne ukrepe vključila v proračun
EU. To je zajemalo vključevanje podnebnih ukrepov v politike, programe in sklade EU ter
zavezo, da bo EU porabila določen delež svojega proračuna za podnebne ukrepe. V tem
kontekstu spremljanje porabe za podnebne ukrepe (ali spremljanje financiranja za
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podnebne ukrepe) pomeni merjenje finančnega prispevka k doseganju podnebnih ciljev iz
različnih virov.

04 Komisija je na podlagi ciljev EU za obravnavanje podnebnih sprememb (glej

odstavek 02) leta 2011 napovedala, da bo za podnebne ukrepe porabila vsaj 20 % (en
evro od petih) proračuna EU za obdobje 2014–2020 1. Komisija o skupni porabi, povezani s
podnebnimi ukrepi, vsako leto poroča v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti
izvrševanja proračuna EU, predlogu splošnega proračuna in od leta 2019 tudi v pregledu z
naslovom Programme Performance Overview.

05 Komisija je leta 2018, ko je predlagala naslednji večletni finančni okvir, določila

ambicioznejši cilj za vključevanje podnebnih ukrepov v vse programe EU. Nova ciljna
vrednost je bila 25 % odhodkov EU za podnebne ukrepe 2 ali en evro od štirih. V
absolutnih številkah to pomeni, da je bilo v predlogu iz leta 2018 za podnebne ukrepe
med letoma 2021 in 2027 predvidenih 320 milijard EUR (v tekočih cenah), kar je v
primerjavi z obdobjem 2014–2020 povečanje za 114 milijard EUR (glej sliko 2). Maja 2020
je Komisija zaradi krize COVID-19 spremenila predloge za obdobje 2021–2027.
Posodobljeni podatki o porabi za podnebne ukrepe maja 2020 še niso bili objavljeni. V
času revizije Sodišča večletni finančni okvir še ni bil sprejet.

1

COM(2011) 500 final: Proračun za strategijo Evropa 2020, del II, str. 13.

2

COM(2018) 321 final: Sodoben proračun za Unijo, ki varuje, opolnomoča in ščiti – Večletni
finančni okvir za obdobje 2021–2027.
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Slika 2 – Ciljne vrednosti za porabo, povezano s podnebnimi ukrepi (stanje
aprila 2020)
2014–2020

EU-28

Ciljna vrednost:
206 milijard EUR

(20 % – en evro od petih)

Odhodki EU, povezani s

2021–2027

EU-27

Ciljna vrednost:
320 milijard EUR

(25 % – en evro od štirih)

Drugi odhodki EU

podnebnimi ukrepi

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumenta COM(2018) 321, maj 2018: Sodoben proračun za
Unijo, ki varuje, opolnomoča in ščiti – Večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, str. 22

Zeleni dogovor

06 Komisija namerava obnoviti svojo odločenost za spopadanje s podnebnimi in

okoljskimi izzivi z zelenim dogovorom 3, ki je bil objavljen decembra 2019. Njegov cilj je
podpreti prehod na preoblikovano gospodarstvo EU, ki se odziva na izzive, ki jih prinašajo
podnebne spremembe in degradacija okolja. Z zelenim dogovorom je bila potrjena ciljna
vrednost Komisije v višini 25 % za porabo, povezano s podnebnimi ukrepi, v vseh
programih EU.

07 Komisija je predstavila zeleni dogovor kot del svoje strategije za izvajanje agende

Združenih narodov do leta 2030 in dosego ciljev trajnostnega razvoja. Med njimi je cilj
trajnostnega razvoja 13 – prilagoditev ciljnih vrednosti za podnebne ukrepe, vključevanje
ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami v nacionalne politike, ozaveščanje,
obveznosti glede porabe in ukrepi za boj proti podnebnim spremembam (glej sliko 3).

3

COM(2019) 640 final: Evropski zeleni dogovor.
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Slika 3 – Ciljne vrednosti v okviru cilja trajnostnega razvoja 13 – podnebni
ukrepi
Cilj trajnostnega razvoja 13 – podnebni ukrepi

Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim
posledicam
13.1 Okrepiti odpornost in sposobnost prilagajanja na nevarnosti, povezane s
podnebjem, in naravne nesreče v vseh državah
13.2 Vključiti ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami v nacionalne politike, strategije
in načrtovanje
13.3 Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za
blažitev posledic podnebnih sprememb, prilagajanje nanje, zmanjšanje njihovega vpliva
in zgodnje opozarjanje nanje
13.A Izvajati zavezo, ki so jo sprejele pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov
o spremembi podnebja iz razvitih držav, da se do leta 2020 vsako leto iz vseh virov
skupaj zbere 100 milijard USD za obravnavanje potreb držav v razvoju
13.B Spodbujati mehanizme za krepitev zmogljivosti za uspešno načrtovanje in
upravljanje v zvezi s podnebnimi spremembami v najmanj razvitih državah in majhnih
otoških državah v razvoju

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov platforme
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13

08 Z zelenim dogovorom se obravnava potreba po zelenih nacionalnih proračunih in

posebej poudarja spodbujanje raziskav in inovacij za dosego podnebnih ciljev. V okviru
zelenega dogovora se Komisija zavezuje, da bo okrepila svoja prizadevanja za zagotovitev
zanesljivega poročanja o podnebnih ukrepih („odpravila lažna zelena zagotovila”) v zvezi s
potrošniškimi proizvodi – „zelena zagotovila” bi bilo treba utemeljiti z uporabo
standardne metodologije za oceno njihovega učinka.

09 Za boj proti podnebnim spremembam so potrebne znatne naložbe, zato je Komisija

januarja 2020 objavila naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor. Njegov namen je v
naslednjem desetletju mobilizirati vsaj 1 bilijon EUR v okviru trajnostnih naložb za
obravnavanje podnebnih sprememb in tudi za okoljske ukrepe v EU. Načrt bi se delno
financiral iz proračuna EU, pa tudi z nacionalnim sofinanciranjem in naložbami z vzvodom
iz zasebnega sektorja. V tem okviru je namen mehanizma za pravičen prehod zagotoviti
usmerjeno podporo regijam in sektorjem, ki jih je prehod na zeleno gospodarstvo najbolj
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prizadel 4. Ta podpora bo na voljo za splošni gospodarski razvoj in ne bo omejena na
zmanjšanje emisij ogljika.

10 Zaradi krize, ki je posledica COVID-19, se lahko spremenijo politične prioritete in

osredotočenost se lahko preusmeri na obravnavanje nevarnosti za javno zdravje, krepitev
gospodarstev ali ustvarjanje delovnih mest, kar bi lahko spremenilo modele izvajanja
politik. Podnebne spremembe bodo kljub temu še naprej svetovni izziv in ena glavnih
tem, ki skrbijo ljudi, oblikovalce politike in deležnike.

Prejšnje delo Sodišča v zvezi s porabo za podnebne ukrepe

11 Sodišče je v Posebnem poročilu št. 17/2013 o podnebnem financiranju EU v okviru

zunanje pomoči revidiralo, kako je Komisija upravljala porabo za podnebne ukrepe, ki se
financira iz proračuna EU in Evropskega razvojnega sklada. V njem je potrdilo, da se
poraba, povezana s podnebnimi ukrepi, v posameznih partnerskih državah nenehno
povečuje, in dalo priporočila, katerih namen je izboljšati poročanje o porabi, povezani s
podnebnimi ukrepi, ki se financira iz razvojne pomoči EU, in njeno spremljanje ter
sodelovanje med Komisijo in državami članicami na tem področju.

12 V Posebnem poročilu Sodišča št. 31/2016 je bila preučena politična zaveza EU, da se
v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 podnebni ukrepi vključijo v vsa
področja porabe proračuna EU in s tem zagotovi, da se vsaj 20 % proračuna EU porabi za
podnebne ukrepe. S poročilom je bilo potrjeno, da poteka ambiciozno delo in da je
Komisija pri doseganju ciljne vrednosti na splošno dosegla napredek. Vendar je bilo v
reviziji tudi poudarjeno, da obstaja resno tveganje, da ciljna vrednost 20 % ne bo
dosežena (glej sliko 4).

4

Za več podrobnosti glej sporočilo Komisije Financiranje zelenega prehoda, januar 2020. Glej
tudi odstavek 9 Smotrnostni okvir za Sklad za pravični prehod Mnenja Sodišča št. 2/2020 o
spremenjenem predlogu Komisije z dne 14. januarja 2020 za uredbo o skupnih določbah.
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Slika 4 – Glavne ugotovitve Posebnega poročila Sodišča št. 31/2016

Neposredna plačila kmetom:
predpostavke o prispevkih k
podnebnim ciljem niso ustrezno
utemeljene

Financiranje raziskav: treba
je hitro ukrepati, ker
prispevki bistveno
zaostajajo

Evropski socialni sklad: s
prispevki k podnebnim
ukrepom bi se lahko
doseglo več

→ Dosežen napredek
pri doseganju ciljne vrednosti
→ Poročanje je delno zanesljivo
→ Nezadostna osredotočenost na
rezultate
→ Slabosti v metodi spremljanja, ki
jo uporablja Komisija

ESRR in Kohezijski sklad:
večje dodelitve za podnebne
ukrepe kažejo, da je večja
osredotočenost na podnebje
mogoča

Poraba za razvoj
podeželja, namenjena
podnebnim ukrepom:
brez bistvenih
sprememb kljub dobrim
praksam na področju
razvoja podeželja

Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo:
rahlo povečanje
osredotočenosti na
podnebne ukrepe

Vir: Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo št. 31/2016
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Obseg in pristop pregleda
13 Cilj tega pregleda je zagotoviti pregled o tem, kako Komisija spremlja porabo,

povezano s podnebnimi ukrepi, v proračunu EU. Sodišče se je osredotočilo predvsem na
spremljanje podnebnih ukrepov na področjih kmetijstva, kohezije in raziskav, ki skupaj
predstavljajo veliko večino porabe, povezane s podnebnimi ukrepi. Sodišče v tem
dokumentu:
o

pregleduje metodologijo Komisije za spremljanje porabe, povezane s podnebnimi
ukrepi, v proračunu EU,

o

razpravlja o zavezi, da se v proračunu EU za obdobje 2014–2020 vsaj en evro od
petih (20 %) porabi za podnebne ukrepe, pregleduje, kako je Komisija ukrepala v
zvezi s to zavezo in poročala o porabi, povezani s podnebnimi ukrepi, v večletnem
finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ter spremlja izvajanje priporočil iz svojega
prejšnjega poročila o tej temi, Posebnega poročila št. 31/2016,

o

preučuje ambicioznejši predlog, da se v proračunu EU za obdobje 2021–2027 za
podnebne ukrepe porabi vsaj en evro od štirih (25 %).

14 To ni revizijsko poročilo, temveč pregled, ki temelji predvsem na javno dostopnih

informacijah ali gradivu, ki je bilo zbrano posebej v ta namen. Zaradi velikega zanimanja
deležnikov za to področje se je Sodišče odločilo, da pregled izvede zdaj. Namen pregleda
je posodobiti prejšnjo analizo Sodišča o spremljanju podnebnih ukrepov v proračunu EU in
jo umestiti v kontekst novega večletnega finančnega okvira, kot sta priporočila Evropski
parlament in Svet.

15 Ta pregled zajema odhodkovno stran proračuna EU. V zelenem dogovoru je

navedeno, da se lahko k doseganju podnebnih ciljev prispeva tudi s prihodkovno stranjo
proračuna, vendar to ne spada v obseg pregleda Sodišča.

16 Sodišče je med pripravo tega dokumenta o njem vseskozi razpravljalo s Komisijo in

upoštevalo njene povratne informacije. Informacije, predstavljene v tem pregledu, so bile
pridobljene na podlagi:
o

zunanjih poročil, študij, dokumentov in člankov,

o

zadevne zakonodaje EU, ki je bila sprejeta ali predlagana od leta 2015 do sredine
leta 2020,

12
o

delovnih dokumentov Komisije v zvezi s porabo, povezano s podnebnimi ukrepi,

o

vprašalnikov, ki so bili poslani naslednjim generalnim direktoratom Komisije: za
kmetijstvo in razvoj podeželja, za proračun, za podnebno politiko, za regionalno in
mestno politiko ter za raziskave in inovacije,

o

posvetovanj z naslednjimi deležniki: organizacijo Climate Action Network Europe in
Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).
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Spremljanje porabe za podnebne ukrepe
v proračunu EU – pregled
Metodologija za spremljanje porabe za podnebne ukrepe v
proračunu EU

17 OECD od leta 1998 spremlja finančne tokove, usmerjene v cilje konvencij iz Ria o

biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah in dezertifikaciji, in sicer s tako
imenovanimi kazalniki iz Ria. Komisija je za spremljanje porabe, povezane s podnebnimi
ukrepi, v proračunu EU prilagodila kazalnike OECD iz Ria za podnebne ukrepe in jih
uporabila za vsako posamezno področje, program ali ukrep EU (glej tabelo 1). Za
količinsko opredelitev odhodkov, ki prispevajo k doseganju podnebnih ciljev, je uporabila
podnebne koeficiente EU. Vendar pa OECD kazalnikov iz Ria ni zasnovala tako, da bi ti
dajali natančne podatke, temveč da bi nakazovali stopnjo vključevanja posebnih ciljev, kot
so podnebne spremembe.
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Tabela 1 – Primerjava kazalnikov OECD iz Ria in podnebnih koeficientov EU

Kazalnik
OECD iz
Ria

Finančni tok/dejavnost OECD

2

Dejavnost, pri kateri je
podnebje glavni cilj; financira
se samo za ta cilj.

1

Dejavnost, pri kateri je
podnebje pomemben (izrecno
naveden) cilj, ne pa bistven.

Financiranje/program/ukrep
EU

Podnebni
koeficient EU

Financiranje, ki pomembno
prispeva k uresničevanju
podnebnih ciljev.

Financiranje, ki zmerno
prispeva k uresničevanju
podnebnih ciljev.

0

Dejavnost, ki na noben
pomemben način ni
usmerjena v uresničevanje
podnebnih ciljev konvencij iz
Ria.

Financiranje, ki ne prispeva k
uresničevanju podnebnih
ciljev ali k temu neznatno
prispeva.

Vir: Handbook on the OECD Climate Markers in Evropska komisija, Funding for Climate Action.

18 V Posebnem poročilu Sodišča št. 31/2016 so bile poudarjene naslednje slabosti v
pristopu EU k spremljanju porabe za podnebne ukrepe:

o

pri podnebnih koeficientih EU, ki so se uporabljali na nekaterih področjih, ni bilo
upoštevano načelo konzervativnosti5, s katerim bi preprečila previsoke ocene
financiranja za podnebne ukrepe. V skladu s tem načelom se v primeru
nerazpoložljivosti podnebnih podatkov ali negotovosti v zvezi z njimi pri poročanju
daje prednost njihovemu prenizkemu in ne previsokemu navajanju,

o

najvišja kategorija v okviru OECD so dejavnosti, katerih glavni cilj je doseganje
podnebnih ciljev. EU uporablja koeficient 100 % za te politike in tudi za politike EU, ki

5

Glej dokument Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking.
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pomembno prispevajo k ukrepom v zvezi s podnebnimi spremembami – kar je
srednja kategorijo v klasifikaciji OECD (glej tabelo 1),
o

metoda spremljanja ne vključuje porabe EU za podnebne ukrepe v okviru finančnih
instrumentov,

o

EU ne spremlja ločeno ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in ukrepov
za blažitev njihovih posledic.

19 Komisija je o tem pristopu dala pripombe v svojih odgovorih na odstavke 34–37

Posebnega poročila Sodišča št. 31/2016, pri čemer je opozorila, da je treba najti
ravnovesje med zanesljivostjo podatkov in upravnim bremenom. Pomisleki glede metode,
ki jo je sprejela Komisija, so izraženi tudi v nedavno objavljenih študijah, osredotočenih na
kmetijsko politiko. V eni od študij se na primer predlaga sprememba uporabe
„metodologije kazalnikov iz Ria” za osredotočenje na blažitev posledic podnebnih
sprememb, in sicer tako, da se namesto načrtovanih plačil, katerih učinek na emisije
trenutno ni znan, upoštevajo samo posebni ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov6.

20 V drugi publikaciji7 je potrjeno, da je prednost metode Komisije to, da je preprosta in

pragmatična, vendar je tudi poudarjeno, da je to lahko zavajajoče. Na primer, odhodki,
zaradi katerih pride do povečanja emisij, nimajo negativnega koeficienta za negativen
učinek. To bi pomenilo nadaljnje odstopanje od kazalnikov OECD iz Ria. V tej publikaciji se
poziva k uporabi zahtevnejše, vendar natančnejše metodologije, s katero bi se ocenil
ogljični odtis vsakega posameznega ukrepa, kar bi prispevalo k temu, da bi bil proračun EU
resnično bolj zelen.

21 Komisija je ta pristop za spremljanje porabe za podnebne ukrepe ohranila tudi v

večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, pri čemer je opozorila na prednosti
metode, vendar je priznala njene izzive v obdobju 2014–2020 (glej sliko 5).

6

Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. in drugi: Action needed for the EU Common Agricultural
Policy to address sustainability challenges; People Nat. 2020; 00:1–12.

7

Claeys, G., Tagliapietra, S. in Zachmann, G.: How to make the European Green Deal work;
Bruegel Policy Contribution, izdaja št. 13, november 2019.
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Slika 5 – Pregled Komisije o prednostih in izzivih njene metode za
spremljanje porabe, povezane s podnebnimi ukrepi, na podlagi kazalnikov
OECD iz Ria – večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020
• Nizki upravni stroški
• Preprosta uporaba
• Uspešno spremljanje odhodkov za
podnebne ukrepe (tj. programi s
primarnimi cilji, ki niso usmerjeni v
podnebne spremembe, so lahko
zasnovani tako, da se z njimi deloma
dosegajo podnebni cilji in se zanje
uporablja 40-odstotni podnebni
koeficient)

• Nedosledna uporaba podnebnih
koeficientov (npr. na ravni proračunske
vrstice, projekta, področja intervencije)
• Majhni programi in subjekti, ki
prispevajo, ki niso nujno vključeni v
postopek spremljanja
• Finančni instrumenti se ne spremljajo

Vir: odgovori Komisije na vprašalnik Sodišča

22 V večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 namerava Komisija porabo,
povezano s podnebnimi ukrepi, spremljati na ravni projektov za vse programe
neposrednega upravljanja, vključno z majhnimi ukrepi, ki prej niso bili vključeni. Poleg
tega namerava spremljati naložbe, povezane s podnebnimi ukrepi, ki se financirajo s
finančnimi instrumenti, kot so posojila, jamstva ali financiranje z lastniškim kapitalom.

Poraba za podnebne ukrepe – 2014–2020

23 Za uresničenje zaveze, da se bo v obdobju 2014–2020 vsaj 20 % proračuna EU

porabilo za podnebne ukrepe, so bile v nekatere uredbe vključene posebne ciljne
vrednosti za podporo porabi, povezani s podnebnimi ukrepi (glej sliko 6).
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Slika 6 – Ciljne vrednosti za porabo za podnebne ukrepe v zakonodaji EU
(večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020)

Obzorje
2020

Uvodna izjava 20
Uredbe
št. 233/2014

EKSRP

Vsaj 35 %
Vsaj 25 %
Nezavezujoča ciljna Nezavezujoča ciljna
vrednost
vrednost
Uvodna izjava 10
Uredbe
št. 1291/2013

Instrument za
razvojno
sodelovanje

Vsaj 30 %
Člen 59(6)
Uredbe
št. 1305/2013
Opomba: Ta ci l jna
vrednost poleg
podnebnih ukrepov
vkl jučuje tudi okolje.

Člen 4(2)
Uredbe
št. 1293/2013
25 %

LIFE

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredb EU

24 Kot je ponazorjeno na sliki 2, Komisija ocenjuje, da se bo za dosego podnebnih ciljev

prispevalo 206 milijard EUR ali 20 % večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020.
Glede na nedavno poročanje Komisije o porabi, povezani s podnebnimi ukrepi, v
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 8 bo v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 ta poraba verjetno znašala povprečno 19,7 % proračuna EU. Ta
odstotek se posodablja vsako leto, skupni znesek, evidentiran kot porabljen za podnebne
ukrepe za to obdobje večletnega finančnega okvira, pa bo potrjen šele po letu 2023, ki je
zadnje leto za financiranje v okviru programov deljenega upravljanja za obdobje 2014–
2020.

Skupna kmetijska politika

25 Komisija je ocenila, da bo največji prispevek k doseganju ciljne vrednosti glede

porabe za podnebne ukrepe v proračunu EU zagotovil kmetijski sektor, in sicer v okviru
neposrednih plačil in tudi razvoja podeželja. Za večletni finančni okvir za obdobje 2014–
2020 9 Komisija to količinsko opredeljuje v višini 102,8 milijarde EUR, kar pomeni 50 %
porabe za podnebne ukrepe v tem obdobju.

8

COM(2019) 400, junij 2019: Programmes Performance Overview, EU Budget 2014–2020, str. 7.

9

Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019, str. 110.
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26 Komisija je izračunala, da bi moral prispevek neposrednih plačil k porabi, povezani s

podnebnimi ukrepi, na splošno znašati malo manj kot 20 %. Pri tem izračunu se razlikuje
med tremi praksami kmetovanja, ki zajemajo zeleno komponento neposrednih plačil, vanj
pa je vključena prilagoditev v višini 20 % za prispevek iz nezelene komponente (glej
sliko 7).

Slika 7 – Izračun prispevka za podnebne ukrepe iz neposrednih kmetijskih
plačil, ki ga uporablja Komisija

Prispevek neposrednih plačil k uresničevanju podnebnih ciljev

19,6 %
Iz zelene komponente (vse tri komponente) 14 %
Zelena komponenta predstavlja
30 % neposrednih plačil

1/3

1/3

Diverzifikacija
posevkov

0%

4%

1/3

30 %

40 %

1/3

Trajni pašniki

10 %

1/3

30 %

100 %

Brez zelene
komponente
5,6 %

1/3

x

x

x

x

x

x

x

x
0%

Površine
z ekološkim pomenom

Nezelena
komponenta
predstavlja 70 %
neposrednih plačil

30 %

40 %

20 %

70 %

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi metodologije Komisije za obdobje 2014–2020 za spremljanje
porabe, povezane s podnebnimi ukrepi, za neposredna plačila (glej tudi sliko 7 iz Posebnega poročila
št. 31/2016)

27 Sodišče je v Posebnem poročilu št. 31/2016 podvomilo v predpostavke, uporabljene

v tem modelu, in poudarilo, da prilagoditev v višini 20 %, ki se uporablja za nezeleno
komponento neposrednih plačil, ni bila dobro utemeljena. Komisija je to večinoma
utemeljila s prispevkom, ki se pričakuje na podlagi standardov navzkrižne skladnosti 10,
vendar pa imajo le nekatere zahteve navzkrižne skladnosti potencialne koristi za
podnebje, ki pa se ne uporabljajo za vse prejemnike neposrednih plačil. Z drugačnim
odstotkom, ki bi bil bolj v skladu z načelom konzervativnosti, bi se znatno zmanjšal skupni

10

Glej odgovore Komisije na odstavke 53 in 54 Posebnega poročila št. 31/2016.
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prispevek (če bi se ta odstotek na primer zmanjšal z 20 % na 10 %, bi to posledično
pomenilo zmanjšanje za 9 milijard EUR). Druge študije in članki potrjujejo te pomisleke 11.

28 Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da se pri nekaterih koeficientih, pripisanih porabi za

ukrepe in dejavnosti za razvoj podeželja, ni upoštevalo načelo konzervativnosti, kar je
privedlo do previsokih navedb. Večina plačil za „območja z naravnimi omejitvami”, katerih
namen je preprečiti opuščanje zemljišč, so bila na primer ponderirana s 100 %. Ta plačila
niso povezana z okoljskimi in podnebnimi cilji.

29 Analiza programov razvoja podeželja v državah članicah iz istega poročila, ki jo je

opravilo Sodišče, je pokazala, da je Komisija njihov prispevek k podnebnim ukrepom
ocenila za več kot 40 % ali skoraj 24 milijard EUR previsoko. Komisija namreč ni ustrezno
razlikovala med prispevki različnih dejavnosti k podnebnim ukrepom. Ta pristop je
utemeljila s tem, da je treba najti ravnovesje med čim večjim zmanjšanjem upravnega
bremena in stroškov ter zagotovitvijo razumno zanesljive ocene porabe, povezane s
podnebnimi ukrepi, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja(EKSRP)
(glej odstavek 43).

30 V poročilu Sodišča iz leta 2016 je bilo ugotovljeno, da v primerjavi z obdobjem 2007–
2013 v kmetijski politiki in politiki razvoja podeželja ni bilo bistvene preusmeritve v
podnebne ukrepe. Sodišče tudi ni odkrilo bistvenih sprememb v upravljavskih procesih na
področju razvoja podeželja, kot so spremenjene podnebne zahteve ali merila za
upravičenost in izbor. Je pa odkrilo več primerov dobre prakse pri nekaterih manj
pomembnih ukrepih za razvoj podeželja, ki so zaradi svoje spremenjene zasnove postali
bolj podnebju prijazni.

31 Komisija je maja 2019 objavila študijo12, v kateri je ocenila učinek SKP na podnebne

spremembe in emisije toplogrednih plinov. V njej je bilo med drugim ugotovljeno, da je
imela SKP pozitivne in tudi negativne učinke na emisije toplogrednih plinov.

32 Vendar pa se pri metodi, ki se uporablja za spremljanje prispevka SKP k boju proti

podnebnim spremembam, ne upošteva njena podpora kmetijskim dejavnostim, ki lahko
negativno vplivajo na podnebne spremembe. Posledica tega je povečana živinoreja in
11

Glej Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020;
Kelleher, L.: Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020; ali
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. in drugi: Action needed for the EU Common Agricultural
Policy to address sustainability challenges; People Nat. 2020; 00:1–12.

12

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
Alliance Environnement, 2018.
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uporaba gnojil, pri katerih se v ozračje sproščajo dodatni toplogredni plini, vendar se
zanju ne uporablja negativni podnebni kazalnik. Komisija se strinja s tem, da bi lahko
nekatere države članice učinek na podnebje izboljšale z boljšim izborom ali izvajanjem
nekaterih projektov za razvoj podeželja, vendar nima ocene njihovega skupnega učinka.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad

33 Komisija ocenjuje, da ESRR in Kohezijski sklad pomembno prispevata k doseganju

skupne ciljne vrednosti EU za porabo za podnebne ukrepe. Pričakuje, da bosta sklada v
programskem obdobju 2014–2020 zagotovila naložbe v podnebne ukrepe iz proračuna EU
v višini več kot 55 milijard EUR 13. Ta znesek odraža načrtovane naložbe EU po uporabi
ponderjev v višini 100 %, 40 % ali 0 %, pripisanih posebnim intervencijskim področjem. Na
sliki 8 so primeri najpomembnejših intervencijskih področij za porabo za podnebne
ukrepe v obdobju 2014–2020.

Slika 8 – Najpomembnejša intervencijska področja za podnebne ukrepe in
njihovi podnebni koeficienti v okviru ESRR in Kohezijskega sklada v obdobju
2014–2020
•
•
•
•
•
•

Prenova za izboljšanje energijske učinkovitosti
Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje
in upravljanje podnebnih tveganj
Infrastruktura za raziskave in inovacije v zvezi z nizkoogljičnim
gospodarstvom in odpornostjo na podnebne spremembe
Kolesarske steze in poti za pešce
Energija iz obnovljivih virov: solarna energija, energija iz biomase,
drugo
Visoko učinkovita soproizvodnja in daljinsko ogrevanje

• Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet in njeno
spodbujanje
• Železnica
• Varstvo in izboljšanje biotske raznovrstnosti, varstvo narave in
zelena infrastruktura
• Gospodarjenje z vodnimi viri in varstvo pitne vode
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi odprte podatkovne platforme Komisije in Priloga I k Izvedbeni
uredbi Komisije (ES) št. 215/2014.

13

Odprta podatkovna platforma Komisije za evropske strukturne in investicijske sklade, na dan
15. aprila 2020.
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34 Okvir kohezijske politike za obdobje 2014–2020 pod posebnimi pogoji omogoča

odhodke s potencialno škodljivim učinkom na podnebje. Politika bi lahko na primer
dovoljevala omejeno podporo fosilnim gorivom, če bi bila podpora odvisna od zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov. Za te intervencije se uporablja podnebni ponder v višini 0 %,
čeprav še vedno povzročajo emisije toplogrednih plinov.

35 V posebnem poročilu Sodišča je bilo ugotovljeno tudi, da se je v okviru Evropskega

sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada za obdobje 2014–2020 osredotočenost
na podnebne ukrepe glede na prejšnji večletni finančni okvir izboljšala, navedeni so bili
primeri dobrih praks pri projektih, ki prispevajo k porabi, povezani s podnebnimi ukrepi, in
opredeljene so bile kvalitativne izboljšave upravljavskih procesov in zahtev za
obravnavanje podnebnih sprememb.

Raziskovalna politika – Obzorje 2020

36 Raziskave in inovacije imajo pomembno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev EU.

Ciljna vrednost za porabo, povezano s podnebnimi ukrepi, v proračunu programa Obzorje
2020 je bila določena na 35 % (glej sliko 6). To pomeni, da se bo v programskem obdobju
2014–2020 za podnebne ukrepe porabilo več kot 26 milijard EUR iz programa Obzorje
2020.

37 V posebnem poročilu Sodišča je bilo poudarjeno, da prispevki iz sredstev za

raziskave bistveno zaostajajo. Sodišče je ocenilo, da bi moralo biti za dosego ciljne
vrednosti 35 % za obdobje 2014–2020 47 % porabe v okviru programa Obzorje 2020 v
obdobju 2018–2020 povezane s podnebnimi ukrepi. Komisija je pripravila akcijski načrt za
obravnavanje počasnega napredka pri doseganju podnebnega cilja, pri čemer predlaga
ukrepe, kot so pomisleki, povezani s podnebnimi ukrepi, v predlogah za predloge
projektov in merilih za oddajo naročil, ali spremembe proračuna. Sodišče je priznalo
pomen akcijskega načrta, hkrati pa opozorilo na pomanjkanje merljivih ciljnih vrednosti in
modelov, iz katerih je razvidno, kako doseči cilj 35 %.

38 Komisija je poročala, da je ob koncu leta 2018 poraba, povezana s podnebnimi

ukrepi, iz programa Obzorje 2020 dosegla 30 % v okviru zavez za podnebne ukrepe 14, pri
tam pa navedla tudi to, da potekajo dodatna prizadevanja. Dosega ciljne vrednosti 35 %
ostaja izziv, predvsem zato, ker je več kot četrtina proračuna programa Obzorje 2020
sestavljena iz raziskovalnih predlogov, ki niso povezani s posebnim tematskim ciljem

14

Letno poročilo o dejavnostih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter
spremljanje programa Obzorje 2020 (COM(2019) 315 final), str. 10.
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(„ukrepi od spodaj navzgor”) in ki se ocenjujejo na podlagi njihove znanstvene odličnosti,
ne pa njihovega prispevka k podnebnim ukrepom. Zato je prispevek teh ukrepov od
spodaj navzgor k porabi, povezani s podnebnimi ukrepi, v fazi načrtovanja negotov.

Spremljanje izvajanja priporočil iz Posebnega poročila št. 31/2016

39 V Posebnem poročilu št. 31/2016 je bila preučena politična zaveza EU, da se v

večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 podnebni ukrepi vključijo v vsa
področja porabe proračuna EU. Poročilo je vsebovalo sedem glavnih priporočil,
razdeljenih na 12 podpriporočil, od katerih je Komisija sprejela tri in deloma šest, treh
priporočil pa ni sprejela. Sodišče je preverilo izvajanje teh priporočil in svoje ugotovitve
povzelo v tabeli 2 (za več podrobnosti glej Prilogo).

Tabela 2 – Povzetek priporočil iz Posebnega poročila št. 31/2016 in rezultati
dela v zvezi s spremljanjem njihovega izvajanja
Odgovor Komisije

Priporočila iz
Posebnega poročila št. 31/2016

Spremljanje izvajanja
priporočil, ki ga izvaja Sodišče

Odgovori
Komisije

Spremljanje
izvajanja
priporočil,
ki ga je izvedlo
Sodišče

(1) Zanesljiva večletna konsolidacija za spremljanje
doseganja cilja v višini 20 % [za Komisijo];
(2) celovit okvir poročanja o porabi za podnebne ukrepe in doseganju cilja v višini 20 %;
(a) v okviru letnega poročanja o smotrnosti poslovanja,
akcijskih načrtov in prispevka finančnih instrumentov [za
Komisijo];
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(b) na področjih deljenega upravljanja, na katerih
obstajajo morebitne priložnosti za podnebne ukrepe [za
države članice];
(c) razlikovanje med prilagajanjem in blažitvijo [za
Komisijo in države članice];
(3) ocena potreb na področju podnebnih sprememb pri
načrtovanju mogočega prispevka iz instrumentov
financiranja [za Komisijo];
(4) popraviti previsoke ocene v EKSRP [za Komisijo in
države članice];
(5) priprava akcijskih načrtov, če prispevki na določenih
področjih ne bodo doseženi [za Komisijo];
(6) razvoj kazalnikov za spremljanje porabe za podnebne ukrepe in s tem povezanih
rezultatov [za Komisijo];
(a) za izvajanje podnebnih ukrepov na področjih
deljenega upravljanja;
(b) kazalniki rezultatov na področjih, ki prispevajo k
doseganju cilja v višini 20 %;
(c) izmenjava dobrih praks v zvezi s kazalniki rezultatov
v zvezi s podnebnimi spremembami;
(7) preučitev vseh potencialnih priložnosti in zagotavljanje resničnega premika v smeri
podnebnih ukrepov [za Komisijo];
(a) opredelitev področij s premalo izkoriščenim
potencialom in po potrebi oblikovanje akcijskih načrtov;
(b) povečanje vključevanja podnebnih ukrepov v
kmetijstvo, razvoj podeželja in ribištvo.
Vir: Evropsko računsko sodišče

Poraba za podnebne ukrepe – 2021–2027

40 Leta 2018 si je Komisija za vključevanje podnebnih ukrepov v vse programe EU v

programskem obdobju 2021–2027 določila ambicioznejši cilj, in sicer ciljno vrednost v
višini 25 % odhodkov EU, ki prispevajo k doseganju podnebnih ciljev (glej odstavek 05).
Glede na sliko 9 naj bi k temu najbolj prispevali kmetijstvo (46 %), regionalna politika
(26 %) in raziskovalne dejavnosti (10 %).

24

Slika 9 – Predlog iz leta 2018 za porabo, povezano s podnebnimi ukrepi
(2021–2027)
Obzorje Evropa
33 milijard EUR
10 %

Kohezijski sklad
17 milijard EUR
5%

Evropski sklad za
regionalni razvoj
68 milijard EUR
21 %

2021–2027
Pričakovani odhodki
za podnebne
ukrepe:

320 milijard EUR
Skupna kmetijska
politika
146 milijard EUR
46 %

Instrument za
mednarodno
sodelovanje
22 milijard EUR
7%
Instrument za
povezovanje Evrope
15 milijard EUR
5%
Drugo
19 milijard EUR
6%

Preostale politike/skladi
EU
56 milijard EUR
18 %

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi predloga Komisije iz leta 2018 za večletni finančni okvir za
obdobje 2021–2027

41 Končni proračun bo odvisen od izida pogajanj o večletnem finančnem okviru in

njegovih specifičnih programih. V odgovoru na vprašalnik Sodišča je Komisija poudarila,
da je treba zaradi morebitnih nenadnih in nepredvidljivih sprememb v socialnem in
gospodarskem okolju, kot so tiste, ki jih je povzročil COVID-19, predloge o porabi za
podnebne ukrepe dobro razmisliti.

Skupna kmetijska politika

42 V zakonodajnih predlogih za SKP za obdobje po letu 202015, ki še niso bili sprejeti, je

navedeno, da „[bodo u]krepi v okviru SKP [… ] predvidoma prispevali 40 % skupnih
finančnih sredstev SKP za podnebne cilje”. V absolutnih številkah to pomeni, da bi bilo
15

Osnutek uredbe o strateških načrtih, uvodna izjava 52.
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treba 146 milijard EUR (46 %) od predvidenih 320 milijard EUR za porabo za podnebne
ukrepe, ki se financira iz proračuna EU, mobilizirati v okviru SKP.

43 Komisija namerava porabo, povezano s podnebnimi ukrepi, še naprej spremljati z

isto osnovno metodologijo kot za obdobje 2014–2020 (tabela 1), vendar s spremenjenimi
korekcijskimi koeficienti za nove intervencije SKP, kot je prikazano v tabeli 3. Komisija je v
svojem predlogu za SKP za obdobje po letu 2020 spremenila korekcijski koeficient plačil za
območja z naravnimi omejitvami, in sicer s 100 % na 40 %.

Tabela 3 – Koeficienti za podnebne ukrepe v okviru SKP v obdobju 2021–
2027
v%

Sheme SKP
•
•
•

Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost – neposredna plačila
Dopolnilna dohodkovna podpora – neposredna plačila
Plačila za razvoj podeželja za območja z naravnimi omejitvami

•
•

Sheme neposrednih plačil za podnebje in okolje („ekosheme”)
Intervencije za razvoj podeželja na področju podnebnih sprememb in
obnovljivih virov energije
Intervencije za razvoj podeželja za spodbujanje trajnostnega razvoja in
učinkovitega gospodarjenja z naravnimi viri
Intervencije za razvoj podeželja, ki prispevajo k varstvu biotske
raznovrstnosti, krepitvi ekosistemskih storitev ter ohranjanju habitatov
in krajine

•
•

Vir: člen 87 predloga uredbe o določitvi pravil o podpori za strateške načrte (COM(2018) 392 final)

44 Pričakovani prispevek SKP k podnebnim ukrepom se je z 28 % za obdobje 2014–2020
povečal na 40 % za obdobje 2021–2027. To je posledica višje ocenjenega prispevka shem
neposrednih plačil z nekaj manj kot 20 % na 40 %, kar je bilo deloma zmanjšano z
izključitvijo vezanih plačil in dohodkovne podpore za mlade kmete iz izračuna. Komisija
povečanje prispevka upravičuje z novo „okrepljeno pogojenostjo”, ki nekdanjo navzkrižno
skladnost združuje z racionaliziranimi praksami kmetovanja iz naslova zelene komponente
in novimi zahtevami. Sodišče je dalo pripombe v zvezi s tem v svojem mnenju o predlogih
SKP za obdobje po letu 2020 (glej okvir 1).
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Okvir 1
Ocena prispevka SKP k porabi za podnebne ukrepe iz Mnenja Sodišča
št. 7/2018 o predlogih Komisije za uredbe v zvezi s skupno kmetijsko
politiko za obdobje po letu 2020
„Največji prispevek k ciljni vrednosti za odhodke [za podnebne ukrepe] je ponder v
višini 40 % za osnovno dohodkovno podporo. […] Zato Sodišče meni, da je
ocenjeni prispevek SKP k ciljem na področju podnebnih sprememb nerealističen.
Zaradi previsoke ocene prispevka SKP bi se lahko zmanjšali finančni prispevki za
druga področja, s čimer bi se zmanjšal splošen prispevek porabe EU k blažitvi
podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Namesto da se ponder v višini 40 %
uporablja za vso podporo v obliki neposrednih plačil, bi bila ocena prispevka
zanesljivejša, če bi se ta ponder uporabljal le za podporo v obliki neposrednih
plačil na področjih, na katerih kmetje dejansko izvajajo prakse za blažitev
podnebnih sprememb […].“

45 Tudi glede na nekatere članke na to temo naj bi bil prispevek SKP k porabi, povezani

s podnebnimi ukrepi, precenjen. V enem od njih je na primer navedeno, da za nadaljnje
povečanje korekcijskega koeficienta z 19,5 % na 40 % ni druge utemeljitve kot to, da se
državam članicam omogoči, da olepšajo podatke, da bodo ti dajali vtis, kot da so države
članice za podnebje storile več, kot so v resnici. Glede na članek Komisija ni utemeljila,
zakaj naj bi okrepljena pogojenost, povezana s temeljno dohodkovno podporo in
prerazporeditvenimi plačili, upravičevala podnebni kazalnik v višini 40 %. V članku je
navedeno, da obstaja izključno formalističen argument, da je zato, ker lahko nekateri
pogoji prispevajo k zmanjšanju emisij ali izboljšanju odpornosti, upravičen kazalnik več kot
0 % in da je naslednja stopnja 40 %16.

46 Neka druga študija je vsebovala iste pomisleke17: čeprav se predlogi za osnovno

dohodkovno podporo za obdobje 2021–2027 na papirju mogoče zdijo nekoliko
ambicioznejši, se zdi, da to ni dovolj za utemeljitev podvojitve obstoječega podnebnega
kazalnika, ki je bil kritiziran za to, da je v sedanjem obdobju verjetno previsoko ocenjen.
Kar zadeva okrepljeno pogojenost, je po mnenju inštituta za evropsko okoljsko politiko
(Institute of European Environmental Policy) malo dokazov za to, da so izplačila
dohodkovne podpore in pravila o upravičenosti sama po sebi koristna za podnebje.
Inštitut meni, da je to ravno nasprotno, saj dokazi kažejo, da imajo lahko v nekaterih

16

Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020.

17

Bas-Defossez, F., Hart K. in Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP?
Report for NABU by the IEEP, 2020.
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primerih ta izplačila in pravila nasproten učinek. Po njegovem mnenju predlagane
podvojitve podnebnega kazalnika ni mogoče utemeljiti z naravo plačil samih.

47 Nekateri dokumenti vsebujejo relevantna priporočila za izboljšanje metodologije za
spremljanje porabe, povezane s podnebnimi ukrepi, v okviru SKP (glej okvir 2).

Okvir 2
Priporočila o spremljanju porabe, povezane s podnebnimi ukrepi, v
okviru SKP
na podlagi dokumentov:
(A) Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy, dokument
za razpravo, Bastian Lotz, Yannick Monschauer in Moritz Schäfer;
(B) Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, Alan
Matthews ter
(C) Climate-friendly design of the overall EU budget, dokument za razpravo,
Moritz Schäfer, Yannick Monschauer in Finn-Rasmus Hingst.
o

Utežni faktor v višini 40 % bi bilo treba uporabljati samo za nekatera
neposredna plačila, in sicer na področjih, na katerih taka plačila privedejo do
dejanskih sprememb praks kmetovanja, s katerimi se spodbuja blažitev
podnebnih sprememb, npr. varstvo mokrišč in šotišč, ali na katerih so plačila
potrebna za ohranjanje takih praks kmetovanja. Za to pa je potreben
kompleksnejši pristop za vsak primer posebej, poleg tega pa bi to verjetno
privedlo do večjega upravnega bremena. (A)

o

Pred podnebnim koeficientom v višini 40 % bi bilo treba uporabiti dodaten
faktor, ki bil določen konzervativno, da se prepreči previsoka ocena
prispevkov k podnebnim ukrepom. Z njim bi se lahko na primer upoštevali:
—

delež dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev, relevantnih za podnebje,

—

dejavnik tveganja, ki odraža različno visoke ravni zastavljenih ciljev v
nacionalnih standardih,

—

delež kmetijskih zemljišč, za katerega se pričakuje, da se bo začel
obdelovati v skladu s podnebjem prijaznejšimi praksami kmetovanja. (A)
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o

Utežni faktor v višini 100 % bi bilo treba uporabljati previdno in samo takrat,
ko je to relevantno, npr.:
—

za ekosheme v okviru SKP, vendar le, če vključujejo intervencije,
relevantne za podnebje (npr. ne za ekosheme za zaščito biotske
raznovrstnosti),

—

za zaveze v okviru razvoja podeželja, vendar le, če financirana
intervencija prispeva predvsem k blažitvi podnebnih sprememb in ne k
drugim okoljskim ciljem. To bi bilo treba oceniti zlasti za vsak primer
posebej, in sicer v skladu z intervencijami, zasnovanimi na nacionalni
ravni. (A)

o

Če bodo trije korekcijski koeficienti Komisije v višini 0 %, 40 % in 100 %
ohranjeni, bi jih bilo treba uporabljati na kar se da najbolj razčlenjeni ravni
intervencije. (B)

o

V skladu z enim od možnih pristopov bi se poskusilo količinsko opredeliti vpliv
zahtev glede okrepljene pogojenosti na podnebje, in sicer za vzorec območij,
ki zajemajo različne sisteme kmetovanja, vrste tal in podnebne pasove po
vsej EU. (B)

o

Pri spremljanju podnebnih ukrepov bi bilo treba razmisliti o neto izravnavi
plačil SKP, ki negativno vplivajo na podnebje, kot so vezana plačila za živino ali
podpora za naložbe v netrajnostne prakse namakanja. (B)

o

Podnebno kvoto bi bilo treba opredeliti kot neto ciljno vrednost, to pomeni,
da bi bilo treba vse naložbe z negativnim vplivom na podnebje izravnati z
dodatnimi odhodki, povezanimi s podnebnimi ukrepi. (C)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad

48 Na področju kohezijske politike je Komisija za obdobje 2021–2027 določila ciljno

vrednost za prispevek k podnebnim ciljem na 30 % za ESRR (68 milijard EUR) in 37 % za
Kohezijski sklad (17 milijard EUR) (glej sliko 9). Kot v prejšnjem večletnem finančnem
okviru so odhodki razdeljeni med tako imenovana intervencijska področja, za vsakega od
katerih se uporablja po eden od treh podnebnih koeficientov. Povzetek glavnih sprememb
v zvezi s podnebnimi koeficienti za intervencijska področja v primerjavi z obdobjem 2014–
2020 je v tabeli 4.
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Tabela 4 – Spremembe v intervencijskih področjih in koeficientih,
relevantnih za porabo, povezano s podnebnimi ukrepi, za obdobje 2021–
2027
Intervencijsko področje

2014–2020

2021–2027

Železniške proge
novozgrajene
obnovljene ali izboljšane
Infrastruktura in vozni park za okolju prijazen mestni
promet
Infrastruktura za alternativna goriva

–

Digitalizacija prometa (železnica, cesta, mestna območja,
drugo)

–

Raziskovalni in inovacijski procesi, prenos tehnologije ter
sodelovanje med podjetji, ki se osredotočajo na krožno
gospodarstvo

–

Pametni sistemi za distribucijo energije pri srednjih in
visokih napetostih

–

Podpora podjetjem, ki ponujajo storitve, ki prispevajo k
nizkoogljičnemu gospodarstvu

–

Produktivne naložbe v velikih podjetjih v povezavi z
nizkoogljičnim gospodarstvom

–

Vir: Priloga I k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo (COM(2018) 375 final) in Priloga I k Izvedbeni uredbi Komisije (ES) št. 215/2014

49 V predlogu uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu so
naložbe, povezane s proizvodnjo, predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali zgorevanjem
fosilnih goriv, razen naložbe, povezane s čistimi vozili, izrecno izključene s področja
uporabe te uredbe. V neki publikaciji 18 so bila ugotovljena neskladja med nekaterimi

18

Climate Action Network Europe: Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal
Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations,
avgust 2018.
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odstotnimi deleži za spremljanje podnebnih ukrepov in podnebnimi cilji za obdobje 2021–
2027 (glej tudi tabelo 4 in sliko 8):
o

koeficient v višini 100 % za nepovratna sredstva za soproizvodnjo z visokim
izkoristkom ter daljinsko ogrevanje in hlajenje, s katerim se v praksi omogoča
podaljšanje življenjske dobe naprav, ki temeljijo na fosilnih gorivih,

o

koeficient v višini 100 % za financiranje infrastrukture za alternativno gorivo, s
katerim se spodbuja uporaba fosilnih goriv v prometnem sektorju, kar ovira prehod
na brezemisijsko mobilnost,

o

koeficient v višini 100 % za financiranje novih železniških prog, ki zmanjšuje
osredotočenost naložb na prehod na brezemisijsko mobilnost.

Komisija se ne strinja z mnenji iz navedene publikacije, saj meni, da te naložbe bistveno
prispevajo k doseganju podnebnih ciljev.

Raziskovalna politika – Obzorje Evropa

50 Program Obzorje Evropa je program za raziskave na ravni celotne EU za obdobje

2021–2027. Njegov pričakovan prispevek k podnebnim ciljem ostaja 35 %, kar bo glede na
prvotni predlog Komisije znašalo 33 milijard EUR za obdobje 2021–2027 (glej sliko 9).

51 V okviru zelenega dogovora je priznano, da imata praktična uporaba izsledkov

raziskav in spodbujanje inovacij ključno vlogo pri doseganju njegovih ciljev. Štiri misije v
okviru zelenega dogovora bodo zato prispevale k temu, da bo program Obzorje Evropa
zagotovil obsežne spremembe na področjih, kot so prilagajanje podnebnim spremembam,
oceani, mesta in tla. Komisija pričakuje, da bodo te misije združile zelo različne
udeležence, vključno z lokalnimi in regionalnimi organi ter posamezniki.

52 Komisija v odgovoru na vprašalnik Sodišča priznava, da bo ciljno vrednost v višini

35 % mogoče doseči, vendar bo to izziv, ter poudarja, da je treba jasno določiti prioritete
in pričakovanja od zgoraj navzdol, kar je v nasprotju s pomembnostjo ukrepov od spodaj
navzgor v okviru programa, izid katerih je nepredvidljiv (glej odstavek 38).
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53 EU spodbuja prehod nizkoogljičnih tehnologij z raziskav na uvedbo na trg.

Znanstveniki 19 so izrazili dvome o tem, ali je te ambiciozne načrte mogoče kratkoročno do
srednjeročno doseči. Opozarjajo na izziv, ki ga prinaša uvajanje inovativnih nizkoogljičnih
tehnologij na trg, kot so zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida 20 ali vodik, v več
primerih pa regulativno okolje za to še ni prilagojeno. Sedanja raven cen ogljika pomeni,
da nove tehnologije kratkoročno ali srednjeročno pogosto ne morejo biti donosne,
potrebna infrastruktura pa je pogosto še vedno pomanjkljiva.

19

Delbeke, J. in Vis, P.: Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019.

20

Glej tudi Posebno poročilo Sodišča 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.
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Spremljanje porabe za podnebne ukrepe
v proračunu EU – povzetek
54 Boj proti podnebnim spremembam je pomembna prioriteta EU. Določitev ciljne

vrednosti za odstotni delež proračunu EU, ki ga je treba porabiti za podnebne ukrepe, je
lahko uspešen korak k uresničevanju podnebnih ciljev. V nadaljevanju so povzeta ključna
vprašanja, obravnavana v tem pregledu.
2014–2020
EU-28

2021–2027
EU-27

Ciljna vrednost: 206 milijard EUR
(20 % – en evro od petih)

Ciljna vrednost: 320 milijard EUR
(25 % – en evro od štirih)

Metodologija za
spremljanje porabe za
podnebne ukrepe v
proračunu EU – na podlagi
kazalnikov OECD iz Ria

Prispevek skupne
kmetijske politike k porabi
za podnebne ukrepe

Prispevek ESRR in
Kohezijskega sklada k
porabi za podnebne
ukrepe

Prispevek raziskovalne
politike k porabi za
podnebne ukrepe

+ Nizki upravni stroški
+ Preprosta uporaba
– Ni konzervativna
– Najvišji korekcijski koeficient (100 %) za dejavnosti, pri katerih je
podnebje pomemben, vendar ne glavni cilj
– Brez razlikovanja med blažitvijo in prilagajanjem
– Brez upoštevanja porabe z negativnim vplivom na podnebje
+ Največji pričakovani prispevek k porabi za podnebne ukrepe
+ Povečan pričakovani prispevek v obdobju 2021–2027
– Neposredna plačila: predpostavke o prispevkih v zvezi s podnebno
ciljno vrednostjo niso utemeljene; ocenjeni prispevek v obdobju
2021–2027 se je v primerjavi z obdobjem 2014–2020 podvojil
– Razvoj podeželja: previsoko ocenjen prispevek kljub nekaterim
izboljšavam v obdobju 2021–2027
– Neupoštevanje kmetijskih dejavnosti, ki lahko negativno vplivajo
na podnebje
+ Izboljšana osredotočenost na podnebje v obdobju 2014–2020 v
primerjavi s prejšnjim obdobjem; opredeljene dobre prakse
– Dejavnosti z omejeno podporo fosilnim gorivom: neupoštevanje
njihovega potencialno negativnega vpliva na podnebje
+ Akcijski načrt za spodbujanje porabe za podnebne ukrepe na
področju raziskav
– Izzivi pri doseganju ciljne vrednosti zaradi omejitev pri načrtovanju
raziskovalnih predlogov, povezanih s podnebnimi ukrepi
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55 Sodišče je opredelilo naslednje ključne izzive za prihodnost, s katerimi se je treba
spoprijeti za zagotovitev zanesljivega in relevantnega poročanja o ciljni vrednosti za
porabo za podnebne ukrepe.
o

zagotovitev zanesljive metodologije za spremljaje porabe za podnebne ukrepe,

o

dosledna uporaba metodologije na vseh področjih,

o

izravnava odhodkov, za katere je verjetno, da bodo pospešili podnebne spremembe.

Ta pregled je sprejel senat I, ki ga vodi Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča, v
Luxembourgu na zasedanju 17. junija 2020.
Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik
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Priloga – Spremljanje izvajanja priporočil iz Posebnega poročila
št. 31/2016, ki ga je izvedlo Sodišče
Priporočila
Priporočilo 1 – Zanesljiva večletna konsolidacija
Komisija naj vsako leto izvede zanesljivo
večletno konsolidacijo, da bi ugotovila, ali so
odhodki za podnebne ukrepe na dobri poti k
doseganju 20-odstotnega cilja.

Odgovori Komisije

Sprejeto
Komisija namerava še naprej letno spremljati
napredek v okviru priprave letnih predlogov
proračunov.

Spremljanje izvajanja priporočil, ki ga je izvedlo Sodišče

Izvedeno
Komisija vsako leto izvede konsolidacijo, da bi ugotovila, ali
so načrtovani odhodki za podnebne ukrepe na dobri poti k
doseganju 20-odstotnega cilja. To je objavljeno v letnem
poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja
proračuna EU in letnem predlogu splošnega proračuna. Od
leta 2019 so podnebni podatki objavljeni tudi v pregledu z
naslovom Programme Performance Overview.

Priporočilo 2 – Celovit okvir poročanja
Priporočilo 2(a)
Komisija naj letno poroča o konsolidiranih
informacijah o napredku pri doseganju
splošnega 20-odstotnega cilja v svojem letnem
poročilu o upravljanju in smotrnosti poslovanja
ter ustreznih letnih poročilih o dejavnostih. To
naj vključuje poročanje o napredku akcijskih
načrtov, če ti obstajajo. Poleg tega je treba

Deloma sprejeto
Komisija se strinja, da se v zadevnih letnih poročilih o
dejavnostih, kadar je to primerno, prikažejo
pomembni vidiki in napredek v zvezi s podnebnimi
ukrepi.
Komisija ne sprejema priporočila v zvezi s poročanjem
o finančnih instrumentih v okviru spremljanja
proračunskih prizadevanj za doseganje cilja 20 %.

Deloma izvedeno
Komisija o porabi, povezani s podnebnimi ukrepi, poroča v
letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja
proračuna EU, predlogu splošnega proračuna in v pregledu z
naslovom Programme Performance Overview. Nekatera
letna poročila o dejavnostih vsebujejo omejene informacije
o napredku pri doseganju podnebnih ciljev za posamezne
programe.
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Priporočila
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poročati tudi o informacijah v zvezi s
prispevkom finančnih instrumentov.

Priporočilo 2(b)
Države članice naj poročajo o področjih
deljenega upravljanja, na katerih obstajajo
morebitne priložnosti za podnebne ukrepe.
Priporočilo 2(c)
Komisija in države članice naj zagotovijo, da se
pri zbiranju podatkov razlikuje med blažitvijo in
prilagajanjem.
Priporočilo 3 – Ocena potreb na področju
podnebnih sprememb
Komisija naj pri načrtovanju mogočega
prispevka k podnebnim ukrepom iz posameznih
proračunskih postavk ali instrumentov
financiranja zagotovi, da ti načrti temeljijo na
realni in zanesljivi oceni potreb na področju
podnebnih sprememb ter potencialu

Spremljanje izvajanja priporočil, ki ga je izvedlo Sodišče
Novih akcijskih načrtov ni. Izjema je le akcijski načrt za
Obzorje 2020, ki je omenjen v Posebnem poročilu
št. 31/2016.
V sedanjem večletnem finančnem okviru se prispevek
finančnih instrumentov k podnebnim ukrepom ne spremlja,
čeprav naj bi se to v naslednjem večletnem finančnem
okviru spremenilo.

Naslovljeno na države članice
Komisija ugotavlja, da je to priporočilo naslovljeno na
države članice.

Ni sprejeto
Učinki takega dodatnega upravnega bremena za
Komisijo in države članice so nejasni.

Deloma sprejeto
Komisija se strinja, da bo preučila potrebe glede
podnebnih sprememb in možnost dodajanja različnih
področij, ko bo predlagala nov skupni politični cilj.
Komisija ne sprejema načrtovanja posebnih prispevkov
za vsako področje ali program.

Ni del spremljanja izvajanja priporočil
Sodišče spremlja le izvajanje priporočil, naslovljenih na
Komisijo.

Ni izvedeno
Komisija ni sprejela nobenih ukrepov za izvajanje.

Deloma izvedeno
Komisija je financirala zunanjo študijo potreb po
financiranju, da bi zagotovila pregled sedanjih ureditev za
vključevanje podnebnih ukrepov in spremljanje odhodkov,
povezanih s podnebnimi ukrepi. V njej so obravnavane
potrebe po financiranju pri doseganju cilja vključevanja
podnebnih ukrepov in ne potrebe na področju podnebnih
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posameznega področja, da prispeva k skupnemu
cilju.

Priporočilo 4 – Popraviti previsoke ocene
Komisija in države članice naj uporabijo načelo
konzervativnosti in popravijo previsoke ocene v
EKSRP, tako da bi revidirale veljavne podnebne
koeficiente EU.

Priporočilo 5 – Priprava akcijskih načrtov
Kadar se ob letni konsolidaciji ugotovi tveganje,
da predvideni prispevek na določenem področju
ne bo dosežen, naj Komisija pripravi akcijski
načrt za to področje.

Spremljanje izvajanja priporočil, ki ga je izvedlo Sodišče
sprememb. Ni jasno, ali je pričakovan delež porabe,
povezane s podnebnimi ukrepi, v okviru posameznih
programov temeljil na realnih predpostavkah.
Postopek pogajanj o prihodnjem večletnem finančnem
okviru še ni končan.

Deloma sprejeto
Metodologija spremljanja mora ostati stabilna med
sedanjim večletnim finančnim okvirom zaradi
predvidljivosti, doslednosti in preglednosti. Vendar bo
Komisija proučila načine za izboljšanje metodologije
spremljanja odhodkov za EKSRP za programsko
obdobje po letu 2020.

Deloma sprejeto
Komisija bo ocenila priložnosti za povečanje pomena
podnebnih vprašanj v vmesnem pregledu izvajanja
posameznih programov in politik. Dokler niso znani
rezultati teh pregledov, bo Komisija razmislila o
korektivnem ukrepanju. Uvajanje posameznih akcijskih
načrtov ne bi bilo primerno, saj posamezni programi že
opredeljujejo postopke za določanje prednostnih
nalog, kar je odvisno od načina upravljanja.

Deloma izvedeno
V predlogu za SKP za obdobje po letu 2020 je bil koeficient,
ki se uporablja za plačila nadomestil za območja z naravnimi
ali drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje,
zmanjšan s 100 % na 40 %.
Predlagan 100-odstotni koeficient za okoljske in podnebne
zaveze ni skladen z načelom konzervativnosti.
Predlog prihodnje SKP še vedno preučuje Svet.
Ni izvedeno
Komisija je podnebnim ukrepom v delovnem programu za
Obzorje 2020 za obdobje 2018–2020 namenila posebno
pozornost in znatni delež proračuna. To se je začelo že pred
objavo Posebnega poročila št. 31/2016. Komisija ni
pripravila drugih akcijskih načrtov. Namesto tega se je
odločila, da bo letno preverjala proračunski postopek za
zagotovitev, da je poraba, povezana s podnebnimi ukrepi,
na dobri poti k doseganju cilja.
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Priporočilo 6 – Razvoj kazalnikov za spremljanje dejanske porabe za podnebne ukrepe in s tem povezanih rezultatov

Priporočilo 6(a)
Komisija naj v sodelovanju z državami članicami
na področju deljenega upravljanja razvije
usklajen in sorazmeren sistem za spremljanje
dejanskega izvajanja podnebnih ukrepov.
Priporočilo 6(b)
Komisija naj v skladu s svojo pobudo proračuna,
usmerjenega v rezultate, določi kazalnike
rezultatov v zvezi s podnebnimi cilji na vseh
področjih, ki prispevajo k doseganju cilja.

Ni sprejeto
To priporočilo bi vodilo do povečanja upravnega
bremena držav članic, kar ni bilo predvideno v okviru
sedanjih predpisov in ni bilo vključeno v sporazume o
partnerstvu in operativne programe.
Sprejeto
Komisija bo okrepila in izboljšala primerljivost
kazalnikov rezultatov, povezanih s podnebnimi ukrepi,
na vseh proračunskih področjih EU in bo proučila
možnosti, da se v naslednjem večletnem finančnem
okviru določijo kazalniki rezultatov, povezani s
podnebnimi ukrepi, za oceno prispevka proračuna EU
k podnebnim ukrepom.

Priporočilo 6(c)

Sprejeto

Komisija naj olajša izmenjavo dobrih praks v
zvezi s kazalniki rezultatov v zvezi s podnebnimi
spremembami med državami članicami.

Komisija bo še naprej dejavno spodbujala izmenjavo
dobrih praks tudi na posebnem področju kazalnikov
rezultatov v zvezi s podnebnimi spremembami.

Ni izvedeno
Komisija ni sprejela nobenih ukrepov za izvajanje.

Deloma izvedeno
Komisija je kazalnike rezultatov v zvezi s podnebnimi cilji
vključila v predloge za SKP za obdobje po letu 2020 in
ESRR/Kohezijski sklad, vendar ne na vseh področjih. Predlogi
za SKP za obdobje po letu 2020 in ESRR/Kohezijski sklad so v
fazi obravnave in zato še niso bili sprejeti.

Izvedeno
Komisija je v okviru strokovnih srečanj, študij, delavnic in
platform sprejela ukrepe za izmenjavo dobrih praks v zvezi s
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kazalniki rezultatov v zvezi s podnebnimi spremembami med
državami članicami.

Priporočilo 7 – Preučitev vseh mogočih priložnosti in zagotavljanje resničnega premika v smeri podnebnih ukrepov

Priporočilo 7(a)

Deloma sprejeto

Komisija naj opredeli področja s premalo
izkoriščenim potencialom za podnebne ukrepe,
kot je Evropski socialni sklad, in razvije akcijske
načrte za povečanje prispevka teh področij k
podnebnim ukrepom.

V istem smislu kot glede priporočila 5, tj. da bo
Komisija opredelila področja s premalo izkoriščenim
potencialom in preučila priložnosti in ukrepe za
povečanje pomena podnebnih ukrepov v svojih
programih porabe v njihovih posameznih vmesnih
pregledih. Vendar za posamezne programe ne bo
razvila posebnih akcijskih načrtov v zvezi s porabo za
podnebne ukrepe.

Priporočilo 7(b)
Komisija in države članice naj povečajo
vključevanje podnebnih ukrepov v kmetijstvo,
razvoj podeželja in ribištvo.

Ni sprejeto
Spreminjanje večletnega finančnega načrtovanja na tej
stopnji v programih skladov ESI, ki se izvajajo v okviru
deljenega upravljanja, ni ne praktično ne izvedljivo.
Komisija bo proučila možnosti za okrepitev
vključevanja podnebnih ukrepov v vmesnih pregledih
posameznih programov.

Ni izvedeno
Komisija ni pripravila akcijskih načrtov za podnebne ukrepe
na drugih specifičnih področjih. Izjema je le delovni program
za Obzorje 2020 za obdobje 2018–2020, kot je bilo
ugotovljeno v Posebnem poročilu št. 31/2016.

Deloma izvedeno
Komisija je predlagala povečanje cilja za vključevanje
podnebnih ukrepov v SKP za obdobje po letu 2020. Čeprav
je Komisija trdno zavezana boju proti podnebnim
spremembam, na tej stopnji še vedno ni jasno, ali bo to
prispevalo k povečanju porabe za podnebne ukrepe.
Predlogi SKP za obdobje po letu 2020 so v fazi pogajanj in
zato še niso bili sprejeti.

Pojmi in kratice
Cilji trajnostnega razvoja: 17 ciljev agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do
leta 2030, namenjeni spodbujanju ukrepanja vseh držav na področjih, ki so ključnega
pomena za človeštvo in planet.
Dobri kmetijski in okoljski pogoji: stanje, v katerem morajo kmetje ohranjati vsa
kmetijska zemljišča, zlasti tista, ki se trenutno ne uporabljajo za proizvodnjo, da bi prejeli
nekatera plačila v okviru SKP. Ti pogoji vključujejo vprašanja, kot sta upravljanje voda in
tal.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP): sklad EU, iz katerega se financira
prispevek EU k programom za razvoj podeželja.
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): sklad EU, ki krepi ekonomsko in socialno
kohezijo v EU s financiranjem naložb, s katerimi se zmanjšujejo neravnovesja med
regijami.
Evropski socialni sklad (ESS): sklad EU za ustvarjanje izobraževalnih in zaposlitvenih
možnosti ter izboljšanje položaja ljudi, ki jih ogroža revščina.
Kohezijski sklad: sklad EU za zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik v EU s
financiranjem naložb v državah članicah, katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca
je manjši od 90 % povprečja EU.
Navzkrižna skladnost: mehanizem, v skladu s katerim so plačila kmetom odvisna od tega,
ali kmetje izpolnjujejo zahteve v zvezi z okoljem, varnostjo hrane, zdravjem in dobrobitjo
živali ter gospodarjenjem z zemljišči.
Neposredna plačila: kmetijska podpora, ki se plača neposredno kmetom, kot je npr.
pomoč na površino.
Obzorje Evropa: program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027.
Obzorje 2020: program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Ozelenitev: sprejetje kmetijskih praks, ki koristijo okolju in podnebju. Izraz ozelenitev se
običajno uporablja tudi za podporne sheme EU, ki so z njo povezane.
Podnebni ukrepi: ukrepi za boj proti podnebnim spremembam in njihovim učinkom; eden
od 17 ciljev trajnostnega razvoja OZN.

Pogojenost: sistem, ki bo v SKP za obdobje po letu 2020 nadomestil navzkrižno skladnost
in ozelenitev ter s katerim se bodo spodbujale prakse kmetovanja, ki koristijo podnebju in
okolju, ter dobrobit živali in varnost hrane.
Skupna kmetijska politika (SKP): politika EU, ki obsega subvencije in vrsto drugih
ukrepov, zasnovanih za zagotavljanje prehranske varnosti, primernega življenjskega
standarda za kmete v EU, spodbujanje razvoja podeželja in varstvo okolja.
Spremljanje porabe za podnebne ukrepe: merjenje finančnega prispevka k doseganju
podnebnih ciljev iz različnih virov.
Toplogredni plini: plini v ozračju, kot sta ogljikov dioksid ali metan, ki absorbirajo in
oddajajo sevanje, zadržujejo toploto ter tako segrevajo površje Zemlje s t. i. učinkom
tople grede.
Večletni finančni okvir: načrt porabe EU, običajno za obdobje sedmih let, v katerem so
določene prioritete (na podlagi ciljev politik) in zgornje meje za šest glavnih razdelkov.
Zagotavlja strukturo za določanje letnih proračunov EU, saj so v njem opredeljene
omejitve porabe za vsako kategorijo odhodkov. Sedanji večletni finančni okvir zajema
obdobje 2014–2020.
Vključevanje podnebnih ukrepov: vključevanje vprašanj, povezanih s podnebjem, v vse
politike, instrumente, programe in sklade.

Ekipa Sodišča
Pregled Sodišča – Spremljanje porabe za podnebne ukrepe v proračunu EU
Ta pregled je sprejel senat I, ki ga vodi Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča.
Nalogo je vodila članica Evropskega računskega sodišča Joëlle Elvinger, pri njej pa so
sodelovali vodja njenega kabineta Ildikó Preiss, atašejka v njenem kabinetu Charlotta
Törneling, vodilni upravni uslužbenec Colm Friel, vodja naloge Ramona Bortnowschi in
njen namestnik Jan Huth, revizor Bertrand Tanguy in grafična oblikovalka Marika
Meisenzahl.
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Komisija se je zavezala, da bo vsaj 20 % proračuna
EU za obdobje 2014–2020 porabila za podnebne
ukrepe, in sicer z vključitvijo porabe, povezane
s podnebnimi ukrepi, v vse politike EU. Ta ciljna
vrednost se je za obdobje 2021–2027 povečala
na 25 %. Komisija lahko s spremljanjem porabe
za podnebne ukrepe oceni, ali to ciljno vrednost
dosega. V tem dokumentu, ki temelji na prejšnjem
delu Evropskega računskega Sodišča o tej temi,
je pregled metodologije za spremljanje porabe
za podnebne ukrepe v proračunu EU, napredka
pri doseganju ciljne vrednosti in obetov za
obdobje po letu 2020. V pregledu so postavljene
pod vprašaj nekatere predpostavke Komisije,
poudarjeno pa je tudi tveganje previsokega
navajanja porabe za podnebne ukrepe. V njem
so opisane tudi izboljšave, uvedene s sedanjimi
zakonodajnimi predlogi, vendar je navedeno, da
še vedno obstajajo metodološke pomanjkljivosti
in izzivi.
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