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Podnebni ukrepi EU: po besedah revizorjev 
obstaja tveganje previsokega navajanja porabe 
za podnebne ukrepe brez zanesljive metode 
spremljanja 
Komisija se je zavezala, da se bo v obdobju 2014–2020 iz proračuna EU za podnebne ukrepe porabil 
vsaj en evro od petih (20 %). Zdaj je to ciljno vrednost za obdobje 2021–2027 povečala na 25 % (en 
evro od štirih). Glede na nov pregled Evropskega računskega sodišča (Sodišče) je lahko določitev 
tovrstnih ciljnih vrednosti uspešen korak k dosegi podnebnih ciljev EU, vendar le, če se za 
spremljanje sredstev na vseh področjih dosledno uporablja trdna metodologija.  

Boj proti podnebnim spremembam je pomembna prioriteta EU. Komisija se je namesto vzpostavitve 
namenskega instrumenta financiranja za obravnavanje podnebnih sprememb odločila, da bo 
določila ciljno vrednost za delež proračuna EU, ki naj bi se porabil za podnebne ukrepe. V tem 
kontekstu spremljanje porabe, povezane s podnebnimi ukrepi, pomeni merjenje finančnega 
prispevka iz različnih virov financiranja EU k doseganju podnebnih ciljev in ocenjevanje, ali so bile te 
ciljne vrednosti za porabo dosežene.  

„Vsi si želimo, da bi bil proračun EU resnično bolj zelen,“ je povedala članica Evropskega računskega 
sodišča Joëlle Elvinger, ki je pristojna za pregled. „Napredek je dosežen, toda še vedno obstaja 
tveganje previsokih ocen podnebnih ukrepov EU. Glede na obdobje po letu 2020, zeleni dogovor, ki 
ga je pripravila Komisija, in ambicioznejšo ciljno vrednost v višini 25 % bo treba v prihodnje 
vzpostaviti zanesljivo poročanje o porabi, povezani s podnebnimi ukrepi.“ 

Revizorji so se osredotočili na spremljanje porabe za podnebne ukrepe na področjih kmetijstva, 
kohezije in raziskav, ki skupaj pomenijo večino odhodkov, povezanih s podnebnimi ukrepi. V 
preteklosti so (Posebno poročilo št. 31/2016) opozorili na tveganje, da se sedanja ciljna vrednost v 
višini 20 % za porabo EU za podnebne ukrepe ne bo uresničila. Z novim pregledom so bili njihovi 
pomisleki glede metodologije, ki jo Komisija uporablja za spremljanje porabe, povezane s 
podnebnimi ukrepi, ponovno potrjeni. Negativni učinek odhodkov, ki privedejo do povečanja emisij, 
se namreč ni upošteval. Poleg tega so bile ocene obsega, v katerem lahko poraba EU, zlasti nekatere 
sheme skupne kmetijske politike, prispeva k boju proti podnebnim spremembam, previsoke.  
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Komisija je maja 2018 v svojem predlogu dolgoročnega proračuna EU ali večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027 povečala svojo ciljno vrednost za porabo EU v zvezi s podnebnimi 
spremembami z 20 % na 25 %. To povečanje je decembra 2019 potrdila tudi v svojem predlogu 
evropskega zelenega dogovora.  

Zaradi krize, ki je posledica COVID-19, se lahko spremenijo politične prioritete in osredotočenost se 
lahko preusmeri na obravnavanje nevarnosti za javno zdravje, krepitev gospodarstva ali ustvarjanje 
delovnih mest. Komisija je maja 2020 na zahtevo Evropskega sveta in Evropskega parlamenta 
predstavila spremenjeni predlog za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, vključno z 
načrtom sanacije z dolžniškim financiranjem za obravnavanje učinkov te krize. O predlogu trenutno 
potekajo razprave. Od njihovega izida bo odvisna skupna poraba EU, povezana s podnebnimi ukrepi, 
in vrsta naložb, za katere se bodo dodatna sredstva EU dejansko porabila. Vsekakor pa bodo 
podnebne spremembe še naprej svetovni izziv in ena osrednjih tem, ki skrbijo državljane, oblikovalce 
politike in deležnike.  

Pojasnila za urednike  

V Posebnem poročilu Sodišča št. 31/2016 je bilo ugotovljeno, da je bila metoda, ki jo je Komisija 
uporabljala za spremljanje porabe, povezane s podnebnimi ukrepi, v proračunu EU, preprosta in 
pragmatična, vendar je imela več slabosti, saj se z njo na primer za vse ukrepe ni ocenjeval ogljični 
odtis.  

Ukrepi EU v zvezi s trajnostjo in podnebnimi spremembami so osrednja točka dela Sodišča in tudi v 
njegovem prilagojenem programu dela za leto 2020 ostajajo pomembna prioriteta. Najnovejši 
publikaciji Sodišča o tej temi sta posebni poročili o biotski raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih in 
uporabi pesticidov. Podnebne spremembe so tudi glavna tema najnovejše revije Sodišča Journal. 

Pregled Sodišča Spremljanje porabe za podnebne ukrepe v proračunu EU je na voljo na spletišču 
Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. Ta pregled ni revizija, njegov namen je posodobiti prejšnjo 
analizo Sodišča o spremljanju porabe za podnebne ukrepe v proračunu EU na zahtevo Sveta in 
Evropskega parlamenta. 

 

Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj. 

Kontaktna oseba za medije za ta pregled 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398  45 547 / M: (+352)  691 553547 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/WP2020_REVISED/WP2020_REVISED_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=53892
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=53001
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL20_02/JOURNAL20_02_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/ecadefault.aspx.
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

