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Prispevek EU k energijski učinkovitosti v 
podjetjih ni jasen  
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) v danes objavljenem posebnem poročilu poziva, naj se 
pojasni prispevek sredstev EU k energijski učinkovitosti v podjetjih. Revizorji ugotavljajo, da je 
financiranje EU še vedno premalo povezano s potrebami podjetij. Rezultatov, ki se od njega 
pričakujejo, sicer ni mogoče zajeti v obstoječem okviru spremljanja, vendar je verjetno, da 
bodo ti le malo prispevali k doseganju ciljev EU na področju energijske učinkovitosti. Revizorji 
so med drugim odkrili dokaze, iz katerih je mogoče sklepati, da bi bilo več projektov lahko 
uspešnih tudi brez javne podpore. 

Energijska učinkovitost je pomemben del prizadevanj EU, da bi ta do leta 2050 postala ogljično 
nevtralna. Toda še vedno so potrebna znatna prizadevanja, podjetja pa morajo imeti pri tem 
pomembno vlogo. EU je zato poleg ukrepov držav članic med letoma 2014 in 2020 namenila 
znatna sredstva za podporo izboljšavam na področju energijske učinkovitosti v podjetjih.  

Revizorji ugotavljajo, da se je načrtovana raven podpore v okviru kohezijske politike EU v zadnjih 
letih zmanjšala, in sicer s skupno 3,2 milijarde EUR v letu 2016 na 2,4 milijarde EUR v letu 2020. 
Poleg tega je bila večina porabe skoncentrirana le v nekaj državah članicah. Približno dve tretjini 
dodeljenih sredstev za energijsko učinkovitost v podjetjih je bilo namreč porabljenih v le petih 
državah (Češka, Poljska, Nemčija, Italija in Bolgarija).  

„Izboljšanje energijske učinkovitosti v podjetjih, ne glede na sektor, v katerem delujejo, je ključno, 
če želi EU doseči cilj zmanjšanja emisij za vsaj 55 % do leta 2030,“ je povedal član Evropskega 
računskega sodišča Samo Jereb, ki je pristojen za poročilo. „Toda dejanski učinek financiranja EU 
na energijsko učinkovitost v podjetjih doslej še vedno ni jasen.“ 

Poročilo vzbuja pomisleke glede dejanske dodane vrednosti financiranja EU. Jasno je, da imajo 
nepovratna sredstva EU pomembno vlogo pri odločanju o naložbah v podjetjih. Vendar so bile v 
večini primerov naložbe, ki so prejele finančna sredstva, že načrtovane. Z drugimi besedami, več 
projektov bi se izvedlo tudi brez podpore EU. Revizorji ugotavljajo, da so naložbe v energijsko 
učinkovitost tudi brez javne podpore na splošno učinkovite. Glede na ocene je ceneje prihraniti 
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eno enoto energije, kot pa plačati za isto količino električne energije – vira energije, ki se 
pretežno uporablja. To navedbo še toliko bolj drži ob nedavnem zvišanju cen energije. 

Skupni prispevek sredstev EU je težko določiti. Revizorji ugotavljajo, da ocena smotrnosti na ravni 
EU ni mogoča. Nacionalni organi so sicer določili kazalnike, vendar se ti razlikujejo med državami 
članicami in včasih celo med programi v isti državi članici.  

Ker na ravni EU ni konsolidiranih informacij, so revizorji opravili lastne izračune. Ocenjujejo, da 
potencialni prihranki, ustvarjeni s sofinanciranimi projekti v podjetjih, pomenijo približno 0,3 % 
predvidenega prihranka, potrebnega za dosego ciljnih vrednosti EU za energijsko učinkovitost za 
leto 2030. Z drugimi besedami, projekti za energijsko učinkovitost, ki jih financira EU, bodo le 
malo prispevali k dosegi ciljev EU. 

 

Splošne informacije  

Direktiva o energijski učinkovitosti je ključni pravni instrument EU na področju energijske 
učinkovitosti. Skladno z njo morajo države članice uvesti ukrepe za uresničitev nacionalnih ciljnih 
vrednosti za energijsko učinkovitost, kar bo prispevalo k doseganju ciljnih vrednosti EU. Države 
članice so v svojih nacionalnih akcijskih načrtih za energijsko učinkovitost določile ukrepe za 
povečanje učinkovitosti dobave, prenosa in distribucije energije ter ukrepe, ki se uporabljajo za 
končne uporabnike. 

Posebno poročilo št. 2/2022 – Energijska učinkovitost v podjetjih: nekoliko prihranka energije je, 
vendar obstajajo slabosti pri načrtovanju in izbiri projektov je na voljo na spletišču Sodišča 
(eca.europa.eu). 

Sodišče je leta 2020 objavilo poročilo o naložbah EU v energijsko učinkovitost v stanovanjskih 
stavbah ter poročilo o ukrepih EU v zvezi z okoljsko primerno zasnovo in označevanjem energijske 
učinkovitosti. 

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, ki jih Sodišče izreče v svojih poročilih, se izvede. 

Kontaktni naslovi za medije 

Tiskovni urad Evropskega računskega sodišča: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 691 553 547 
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