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Izvleček 

Namen pričujoče raziskave je podati jedrnato analizo potencialnega 
prispevka kohezijske politike EU k boju proti podnebnim spremembam. Na 
podlagi kakovostnih in količinskih posrednih dokazov (predvsem proračuna 
strukturnih skladov EU v letih 2000-2006 in 2007-2013) in kakovostnih 
neposrednih dokazov (študiji primerov na Finskem in v Italiji) razkriva 
raziskava velik napredek pri uporabi strukturnih skladov pri obravnavanju 
podnebnih sprememb.  Podana so tudi priporočila za nadaljnjo krepitev 
prispevka strukturnih skladov na tem področju.  
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POVZETEK 
 

Ozadje 
Podnebne spremembe so postale najvišja prioriteta svetovnih politik in politik EU.  
Znanstveni dokazi in javno mnenje soglasno kažejo na to, da je pred nami eden izmed 
največjih izzivov, ne le iz vidika politike, temveč tudi v širšem družbeno-gospodarskem 
prostoru. Še zlasti predstavljajo podnebne spremembe orodje za pospešitev oživitve 
gospodarstva in utrjujejo prehod k novim osnovam družbeno-gospodarskega razvoja.  
 
EU je prevzela vodilno vlogo na tem področju, saj je sprejela ambiciozen dolgoročen 
program, ki stremi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP). V zvezi s tem se od 
kohezijske politike EU pričakuje, da bo igrala pomembno vlogo pri pomoči za doseganje 
evropskih ciljev, saj so regije prizadete zaradi podnebnih sprememb in se od njih kot takih 
pričakuje, da bodo iskale ustrezne odgovore v skladu s svojimi pristojnostmi. Tudi 
pričakovanja od kohezijske politike EU na to temo so visoka, glede na to, da je le-ta 
podpirala sektorje in države, ki so v preteklosti predstavljali največje vire emisij TGP. 
 
Namen 
Namen pričujoče raziskave je podati poglobljeno analizo potencialnega prispevka EU 
kohezijske politike v boju proti podnebnim spremembam. Dva s tem povezana cilja sta:  

• podati natančno sliko glavnih pristopov, strategij ter specifičnih ukrepov in orodij, 
sprejetih za boj proti podnebnim spremembam v programskih obdobjih 2000-2006 in 
2007-2013; 

• oceniti možnosti za izboljšanje prispevka kohezijske politike EU v boju proti podnebnim 
spremembam in pripraviti nabor operativnih priporočil.  

 
Metodologija 
Metodologija, ki je bila uporabljena za izvedbo raziskave, vključuje tri pristope: 

• prvič, raziskava proučuje dokaze o podnebnih spremembah in odzivih politike na 
globalni ravni in ravni EU na podlagi posrednih dokazov; 

• drugič, v poročilu so uporabljeni statistični podatki o proračunu strukturnih skladov za 
programski obdobji 2000-2006 in 2007-2013. Namen je prepoznati glavne lastnosti 
ukrepov iz programov strukturnih skladov za boj proti podnebnim spremembam (katera 
področja politike imajo prednost, katere države članice in regije so najbolj aktivne);  

• nazadnje, izvedeni sta bili študiji primerov v dveh državah članicah, na Finskem in v 
Italiji, ki naj bi bili reprezentativni glede izzivov, ki jih povzročajo podnebne 
spremembe, in odzivov politike.  

 
Ugotovitve 
Obstajajo znatni znanstveni dokazi iz mnogih virov, da se podnebje na planetu spreminja, 
in določeno strinjanje, da je ta trend posledica delovanja človeka. Kot glavni vzrok 
podnebnih sprememb so prepoznane emisije toplogrednih plinov. Pet držav, ki izpuščajo 
največje količine toplogrednih plinov v EU-27, so vse države članice EU-15: Nemčija, 
Združeno kraljestvo, Italija, Francija in Španija. Proizvodnja električne energije in cestni 
promet sta dve dejavnosti, ki prispevata največji delež (80 % električna energija in 21 % 
promet) vseh emisij toplogrednih plinov v EU–15. Toplogredni plini niso edini vidik 
podnebnih sprememb, pomembno je tudi tveganje za naravne nesreče. Evropska ranljivost 
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za naravne nesreče upada od vzhoda proti zahodu zaradi manjše zmožnosti njihovega 
obvladovanja na vzhodu, kar je povezano z nižjim državnim BDP na prebivalca. 
 
Z namenom obvladovanja posledic podnebnih sprememb so bile na ravni EU vzpostavljene 
številne zelo ambiciozne pobude. V središču takšnih pobud je zaveza EU k drastičnemu 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in k preoblikovanju evropskega gospodarstva v 
energijsko visoko učinkovit in nizkoogljičen sistem, ki so vrhunec dosegla s svežnjem iz 
januarja 2008, ki udejanja enega od najbolj ambicioznih naborov podnebnih in energetskih 
ciljev. Na podlagi kjotskega protokola so vzpostavljeni sistemi „trgovanja s pokrovom“ za 
zmanjševanje kvot na mikro (podjetja) in makro (države članice) ravni, vendar je največja 
pomanjkljivost takih shem, da za tiste, ki ne upoštevajo zakonsko določenih zavez, ni 
predvidenih nobenih kazni.  
 
Evropske regije so še zlasti izpostavljene podnebnim spremembam. Neposredne in 
posredne posledice se med regijami razlikujejo, kar je potrebno upoštevati pri določanju 
prihodnosti kohezijske politike EU.  
 
Kohezijska politika bi morala igrati glavno podporno vlogo pri doseganju podnebnih in 
energetskih ciljev EU.  Pravzaprav je večina sektorjev, ki so potencialno pomembni viri 
emisij TGP, tudi tradicionalnih sektorjev, na katerih deluje kohezijska politika (promet, 
gradbeništvo, storitve, mala in srednja podjetja, kmetijstvo in ravnanje z odpadki), in 
največji upravičenci kohezijske politike EU so tudi najbolj pomembni proizvajalci TGP (štiri 
države, ki so prejele največ finančnih sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov EU na 
prebivalca – Španija, Portugalska, Grčija in Irska – so izkazale tudi največje povišanje 
emisij toplogrednih plinov v celi EU).  
 
Eno od poglavij je v celoti namenjeno analizi porabe izdatkov strukturnih skladov za boj 
proti podnebnim spremembam v programskih obdobjih 2000-2006 in 2007-2013. Izkaže 
se, da so v obdobju 2000-2006 države članice (EU-25) porabile 14 milijard eurov (6,4 % 
celotnega zneska strukturnih skladov) za ukrepe, ki so povezani s podnebnimi 
spremembami. V obdobju 2007-2013 je prišlo do radikalnih sprememb, saj načrtuje 
Evropska Unija vložiti okoli 51 milijard eurov (okoli 15 % celotnega proračuna strukturnih 
skladov) v ukrepe, katerih cilj je doseči podnebne cilje EU in vzpostaviti nizkoogljično 
gospodarstvo. Poljska (z več kot 10 milijardami eurov), Italija in Španija so države z 
največjimi zneski iz strukturnih skladov, namenjenimi za boj proti podnebnim spremembam 
v absolutnem pogledu, medtem ko analiza izdatkov v relativnem pogledu na prvo mesto 
postavlja Grčijo (23,7 %), Madžarsko (19,8 %) in Slovenijo (19,5 %). 
 
Izdatki so analizirani tudi po posameznih področjih politik. Področja posredovanja, ki so 
pomembna v povezavi s podnebnimi spremembami, so: okolju prijazne tehnologije, 
energetika, okoljska infrastruktura, ponori ogljika, trajnostna mobilnost, blažitev in 
prilagajanje podnebnim spremembam ter upravljanje in preprečevanje tveganja.  
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Razdelitev strukturnih skladov po področjih politik, 2000-2006 in 2007-2013 
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Vir: Pripravili avtorji na podlagi podatkov GD Regio  

 
Kot je razvidno iz zgornje slike, je „Trajnostna mobilnost“ področje, ki prejema v obeh 
programskih obdobjih največji delež sredstev. Od celokupnega zneska sredstev, 
namenjenih za boj proti podnebnim spremembam v proračunskem obdobju 2000-2006, jih 
je bilo 78 % namenjenih za krepitev trajnostne mobilnosti, 11 % za okolju prijazne 
tehnologije, 6 % za energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije, 3 % za ukrepe v 
zvezi s „ponori ogljika“ (kot je „pogozdovanje“) in 2 % za vzpostavitev okoljskih 
infrastruktur (zrak). V trenutnem programskem obdobju so ti deleži naslednji: 62,4 % za 
trajnostno mobilnost, 17,4 % za energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije, 12,8 % 
za upravljanje in preprečevanje tveganja, 5 % za pomoč pri spodbujanju okolju prijaznih 
izdelkom in proizvodnih procesov pri malih in srednjih podjetjih ter okoli 2 % za okoljske 
infrastrukture, povezane z onesnaževanjem zraka. 
 
Kakorkoli, pomoč strukturnih skladov ima lahko na podnebne spremembe mešane vplive. 
Nekatere od najbolj pogostnih naložb, ki jih podpira kohezijska politika, se pravzaprav 
nanašajo na infrastrukturo z visokimi emisijami. Področja posegov v tej kategoriji so: ceste, 
avtoceste, letališča, elektrika, plin, bencin in trdna goriva. Finančna analiza strukturnih 
skladov na tem področju razkriva, da je bil v programskem obdobju 2000-2006 delež teh 
ukrepov večji od tistih, ki so okolju prijazni (9,1 % v primerjavi s 6,5 %), medtem ko se v 
novem obdobju kaže nasprotno (12,9 % v primerjavi s 14,9 %). Jasno je, da se pri 
podpiranju takšnih infrastruktur (čeprav verjetno potrebnih za razvoj regije) poveča 
tveganje za ujetost v tradicionalne infrastrukturne sisteme z visokimi emisijami za mnogo 
let. Če je le mogoče, bi bilo treba razmisliti o alternativnih možnostih in ukrepih za blažitev 
vpliva.  
 
Da bi raziskali potencialni prispevek strukturnih skladov k zmanjševanju (ali nasprotno 
povečevanju) emisij TGP, je bila opravljena preprosta korelacijska analiza med proračunom 
strukturnih skladov, namenjenim za ukrepe, ki so povezani s podnebjem (brez tistih, ki 
podnebju škodijo), in emisijami TGP. Opazili so le rahlo korelacijo ali sploh ne, kar 
nakazuje, da strukturni izdatki sami, čeprav so pomemben vir finančnih sredstev, ne 
morejo znatno vplivati na glavne trende podnebnih sprememb. Obenem analiza kaže, da 
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politične odločitve nekaterih držav članic niso vedno v skladu s ciljem doseganja kjotskih 
ciljev (včasih prispevajo celo k povečanju emisij).  
 
V Italiji in na Finskem sta bili izvedeni tudi študiji primerov, da bi ugotovili kako strukturni 
skladi obravnavajo podnebne spremembe v teh dveh državah, ki se razlikujeta glede na 
izzive, ki jim povzročajo podnebne spremembe, in glede na specifične odzive politik. Namen 
analize je bil prepoznati specifične mehanizme delovanja ter izpostaviti državne in 
regionalne razlike v političnih odločitvah in izvedbenih mehanizmih pri uresničevanju pobud, 
povezanih s podnebnimi spremembami. Glavne ugotovitve so:  
 
• čeprav bi lahko večino projektov, ki so bili financirani v prejšnjem obdobju, v grobem 

uvrstili prej v področje okoljske politike kot v področje podnebnih sprememb kot takih, 
so ti neposredno prispevali k zmanjševanju TGP (na primer s spodbujanjem proizvodnje 
in porabe bio-energije) in blaženju posledic naravnih nesreč (s podpiranjem posegov za 
zmanjševanje hidro-geoloških tveganj); 

• nova generacija programov strukturnih skladov se bolj posveča nedvoumnim posegom 
proti podnebnim spremembam in viden je premik od bolj tradicionalnih širših okoljskih 
politik (upravljanje z vodami, energijska učinkovitost in ravnanje z odpadki) k posegom, 
ki so bolj osredotočeni na podnebne spremembe (zmanjševanje emisij, preprečevanje 
tveganj in obnovljiva energija)); 

• Regije cilja 2 namenijo največji delež sredstev za podporo raziskovalnim podjetjem in 
inovativnim pobudam za bolj trajnostne izdelke in proizvodne procese ter okolju 
prijazne tehnologije, medtem ko so za regije cilja 1 v finančnem pogledu še vedno 
pomembna vlaganja v infrastrukturo (še zlasti trajnostna mobilnost); 

• dosežen je bil tudi napredek na področju uporabe kazalnikov za spremljanje za 
poročanje o ciljih, povezanih z zmanjšanjem CO2, pri postopkih izbire projektov, kjer se 
preverja prispevek k okoljskim politikam, in pri uporabi specifičnih metod vrednotenja, 
kot je celovita presoja vplivov na okolje. 

 
Zaključki in priporočila 

• Kljub splošnemu strinjanju glede mnenja, da se podnebje ne spreminja le zaradi 
naravnih nihanj, ampak tudi zaradi človekove dejavnosti, prihaja do neukrepanja in 
zamud v boju proti tem spremembam, kar je drago in se razlikuje med državami in 
sektorji. 

• Nemčija, Združeno kraljestvo, Italija, Francija in Španija izpuščajo več kot 60 % vseh 
toplogrednih plinov EU-27, največji vzrok pa sta električna energija in cestni promet.  

• Raziskovalni projekti kažejo, da evropska ranljivost upada od vzhoda proti zahodu 
zaradi boljših zmogljivosti za obvladovanje v EU-15.  

• Kohezijska politika ponuja regionalnim in lokalnim gospodarstvom širok nabor orodij za 
obvladovanje izzivov podnebnih sprememb. Kljub temu so podnebju škodljivi ukrepi v 
obdobju 2000-2006 prejeli večji delež finančnih sredstev kot okolju prijazni. 

• V novem obdobju načrtovanja se je ozaveščenost politike o podnebnih spremembah 
povečala in financirani operativni programi upoštevajo posege na področju energijske 
učinkovitosti, trajnostne mobilnosti in podpore podjetjem na bolj neposreden in 
integriran način, kar potrjuje, da se nova generacija programov strukturnih skladov bolj 
posveča nedvoumnim posegom proti podnebnim spremembam.  
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• Regije cilja 2 namenijo največji delež sredstev za podporo raziskovalnim podjetjem in 
inovativnim pobudam za bolj trajnostne izdelke in proizvodne procese, medtem ko 
regije cilja 1 več vlagajo v infrastrukturne naložbe. 

Poročilo se konča z naborom priporočil:  

• EU bi se morala zavezati k bolj drastičnemu in doslednemu ukrepanju za doseganje 
kjotskih ciljev:  
· v vseh zakonodajnih predlogih, ki zavezujejo k zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov (začenši pri sistemu trgovanja z emisijami in direktivi o delitvi prizadevanj), bi 
morali uvesti kazni za države članice, ki ne upoštevajo svojih emisijskih kvot. 
Prihodek od kazni s strani držav članic, ki ne upoštevajo dogovora, bi lahko uporabili 
za ukrepe, ki podpirajo blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam; 

· podnebne spremembe bi morali določiti za najpomembnejšo prednostno nalogo 
posegov in se istočasno izogibati posegom, ki podpirajo visoke emisije, kadar 
obstajajo alternative. Za vsako področje politike bi bilo treba dogovoriti in postaviti 
skupne cilje in ustrezne metode vrednotenja, da bi tako lahko ocenili, ali so 
specifični posegi in projekti v skladu s tem glavnim ciljem.  

• V zvezi s kohezijsko politiko bi Komisija morala:  
· trdneje se zavezati programom kohezijske politike, ki spodbujajo premik k 

energijsko učinkovitemu nizkoogljičnemu gospodarstvu pri upravičencih, nameniti v 
obdobju 2014-2021 najmanj 30 % celotnega proračuna strukturnih skladov za 
ukrepe, povezane s podnebjem, in slednje vključiti v vse svoje posege. To pomeni, 
da mora biti vsaka naložba, ki je podprta s sredstvi kohezijske politike, ne glede na 
sektor, ocenjena z namenom, da se izmeri njen prispevek k blaženju in prilagajanju 
na podnebne spremembe; 

· poiskati ustreznejša in bolj specifična orodja (kot so ocena vpliva na podnebje, 
predhodno preverjanje za potencialno tvegane projekte itd.), s katerimi bi merili 
vpliv posegov, ki jih podpirajo strukturni skladi, na podnebne spremembe; 

· že v obdobju 2007-2013 podpreti premik regionalnih gospodarstev k nizkoogljičnim 
infrastrukturam z izvajanjem pritiska na upravne organe, naj za doseganje 
predhodno zastavljenih ciljev izbirajo le podnebju prijazne projekte.  

• Države članice bi morale:  
· sprejeti celostne dolgoročne strategije, da bi zagotovile ustrezen zakonodajni okvir 

za doseganje kjotskih ciljev. Rezultate politik v zvezi z zmanjšanjem emisij bi bilo 
treba redno spremljati in ustrezno ocenjevati ter lokalnim akterjem (zasebna 
podjetja, občine in poslovna združenja) nuditi spodbude za naložbe v to smer; 

· spodbujati uporabo sredstev kohezijske politike za energijsko učinkovitost, 
trajnostno mobilnost ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, hkrati pa 
se izogibati naložbam v ukrepe z visokimi emisijami, kadar je na razpolago izvedljiva 
čistejša alternativa.  Čeprav strukturno financiranje samo ne more znatno vplivati na 
državne emisije toplogrednih plinov, pa lahko kljub temu zagotovi koristne finančne 
in politične vzvodne učinke za izvajanje posegov, ki omogočajo premik k 
nizkoogljičnim gospodarskim sistemom; 

· podpirati raziskave in tehnično pomoč na regionalni ravni z namenom pomagati 
oblikovalcem odločitev kohezijske politike, da bi sprejemali inovativnejše strategije 
za boj proti podnebnim spremembam. Strokovno znanje in tehnične zmožnosti za 
ukrepe, povezane s podnebjem, je treba nadalje podpirati na lokalni ravni. 
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• Upravni organi za programe strukturnih skladov bi morali:  
· vlagati sredstva strukturnih skladov v ukrepe, ki so v skladu z dolgoročnimi 

državnimi strategijami. Za tiste, ki ne bodo prispevali k tem ciljem, bi lahko določili 
kazni. Pilotni ukrepi v tej smeri bi se lahko pričeli izvajati v okviru posegov 
kohezijske politike, v obliki dodeljevanja rezerve na podlagi doseženih rezultatov1, 
ki je bila vpeljana v programskem obdobju 2000-2006;  

· biti bolje obveščeni in ozaveščeni o specifičnih tehnikah ocenjevanja in praksah 
izvajanja politik za podnebne spremembe, ki so dobro razvite na posameznih 
področjih politik, in nato pospešiti navzkrižno bogatenje med sektorji pri načrtovanju 
in razvijanju posegov na lokalni ravni;  

· oblikovati ustrezno strategijo za svojo specifično stopnjo ranljivosti, z izmenjavo 
dobrih praks z regijami, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Morali bi se zavedati, da so 
teritorialne posebnosti na podregijski ravni pomembne (na primer obalne oz. 
notranje cone imajo popolnoma različne potrebe); 

· spodbujati bolj celovit sistem spremljanja na regionalni ravni, ki bo vključeval 
najmanj kazalnike za emisije toplogrednih plinov in CO2. Horizontalne okoljske 
prednostne naloge bi morale biti bolj nedvoumno povezane s podnebnimi 
spremembami, preverljivi cilji, povezani z zmanjšanjem emisij, pa bi morali postati 
osnova za okoljske presoje programov in projektov.  

 

                                    
1  V skladu s členom 44 Uredbe 1260/1999 je vsak OP in EPD predmet vmesnega pregleda na podlagi kazalnikov 

za spremljanje, ki ocenjujejo učinkovitost, upravljanje in finančno izvajanje, da se preveri, ali so bili predhodno 
zastavljeni cilji doseženi. Programi, ki dosegajo cilje, so bili nagrajeni z dodatnim zneskom iz rezerve v višini 4 
% sredstev strukturnih skladov, ki niso bila dodeljena v začetku obdobja. To je bilo prvič, da je bila 
vzpostavljena neposredna povezava med dodelitvijo delnega financiranja in rezultati. 


