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Sporočilo za javnost 

Luxembourg, 1. marca 2018 
 
 

Revizorji EU pravijo, da je treba energijo iz obnovljivih 
virov bolje povezati s politiko razvoja podeželja 
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča bi si morala EU bolj prizadevati za izkoriščanje 
sinergije med politiko za energijo iz obnovljivih virov in politiko razvoja podeželja. Revizorji so preučili 
povezavo med energijo iz obnovljivih virov in razvojem podeželja ter zaključili, da sicer obstaja možna 
sinergija, ki pa v glavnem ni dosežena.  

Za spodbujanje proizvodnje in uporabe energije iz obnovljivih virov je na voljo več programov financiranja 
na ravni EU in nacionalni ravni. Eden od virov sredstev EU je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP). Vendar pa so revizorji opazili, da Evropska komisija ni mogla zagotoviti celovitih in ažurnih 
podatkov o finančni podpori za energijo iz obnovljivih virov, in sicer niti za vsa sredstva niti za sredstva 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
„Sredstva za razvoj podeželja resda prispevajo k doseganju ciljev EU in nacionalnih ciljev v zvezi z energijo iz 
obnovljivih virov, vendar bi moralo imeti od podpore iz teh sredstev korist tudi podeželje,“ je izjavil član 
Evropskega računskega sodišča Samo Jereb, pristojen za poročilo. „Evropska komisija v zvezi s tem ni 
zagotovila dovolj pojasnil niti navodil.“ 

Revizorji so obiskali pet držav članic: Bolgarijo, Francijo (Spodnjo Normandijo), Italijo (Toskano), Litvo in 
Avstrijo. Ugotovili so, da večina obiskanih držav članic pri uporabi sredstev za razvoj podeželja ni dala 
prednosti projektom v zvezi z energijo iz obnovljivih virov, ki bi obenem lahko prispevali k trajnostnemu 
razvoju podeželja. Čeprav je veliko obiskanih projektov prineslo pozitivne gospodarske in okoljske 
rezultate, pa so države članice financirale tudi projekte, ki so nosilcem projektov zagotovili gospodarske 
koristi, vendar so imeli bolj malo dodatnega pozitivnega učinka na podeželska območja. 

V celoti bi lahko bila politika EU za energijo iz obnovljivih virov bolj eksplicitna pri vzpostavljanju pogojev za 
uspešno povezovanje energije iz obnovljivih virov z razvojem podeželja. Okvir politike za energijo iz 
obnovljivih virov, ki je trenutno v obravnavi, bi po mnenju revizorjev lahko izboljšal položaj. Vendar niti 
sedanji niti predlagani okvir za trajnost bioenergije ne zagotavljata ustrezne podlage za zadostno zaščito 
podeželskih območij pred okoljskimi in socialno-ekonomskimi tveganji niti za kar največje morebitno 
povečanje nadaljnjega trajnostnega razvoja.  

http://www.eca.europa.eu/
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Revizorji priporočajo, naj: 

• Komisija in države članice pri pripravi prihodnje politike za energijo iz obnovljivih virov upoštevajo potrebe 
podeželskih območij; 

• Komisija, Evropski parlament in Svet pripravijo prihodnjo bioenergetsko politiko zaradi boljše zaščite pred 
netrajnostnim pridobivanjem biomase za energijo.  

Poleg tega naj Komisija:  

• opredeli namen in vlogo podpore za razvoj podeželja pri naložbah v energijo iz obnovljivih virov; 

• od držav članic zahteva, naj v svojih poročilih o izvajanju leta 2019 zagotovijo ustrezne informacije o dosežkih 
programov v zvezi z obnovljivimi viri energije; 

• države članice odločneje opozarja, da je treba podpirati samo tiste projekte v zvezi z energijo iz obnovljivih virov, ki 
so sposobni preživeti in imajo nedvomne koristi za trajnostni razvoj podeželja, zlasti kadar gre za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Pojasnila za urednike 

Energija iz obnovljivih virov je energija, proizvedena iz obnovljivih, nefosilnih virov energije, ki se obnavljajo 
v obdobju človekovega življenja. Proizvodnja in poraba energije iz obnovljivih virov v EU se povečujeta, 
vendar so kljub temu potrebna dodatna prizadevanja za dosego ciljev EU glede energije iz obnovljivih virov, 
tj. 20-odstotna končna poraba energije iz obnovljivih virov do leta 2020, ki naj bi se do leta 2030 povečala 
na vsaj 27 %. Če želi EU zmanjšati emisije toplogrednih plinov, da bi izpolnjevala obveznosti iz Pariškega 
sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015, je bistveno, da poveča uporabo energije iz obnovljivih 
virov.  

Glede na študijo svetovalnega podjetja Ecofys je bilo leta 2012 99 milijard EUR javnih sredstev porabljenih 
za podporo energetskemu sektorju v EU, večinoma iz nacionalnih proračunov, od tega 40 milijard EUR za 
energijo iz obnovljivih virov. 

Komisija je novembra 2016 predstavila predlog direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov. Januarja 2018 se je Svet dogovoril o splošnem pristopu, Evropski parlament pa je sprejel amandmaje. 
Svet je pripravil tudi svoja stališča za prvi tristranski sestanek. 

Posebno poročilo št. 5/2018 – Energija iz obnovljivih virov za trajnostni razvoj podeželja: znatne 
potencialne sinergije, ki pa so večinoma neizkoriščene – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 
23 jezikih EU. 

 


