
DA
 

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. 
 Beretningen i sin helhed ligger på www.eca.europa.eu. 
 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA www.eca.europa.eu 

Pressemeddelelse
ECA/14/33

 Offentliggøres straks
Luxembourg, den 8. juli 2014

EU's midler til vedvarende energi bør anvendes bedre, så de i 
højere grad medvirker til at opfylde politikmålene, siger EU-
revisorerne 
 
En beretning, som den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, viser, at der skal ske 
forbedringer, hvis EU-midlerne skal kunne bidrage maksimalt til opfyldelsen af 2020-målet for vedvarende 
energi. EU-revisorerne undersøgte, om midlerne i denne periode var blevet tildelt velprioriterede, 
omkostningseffektive og modne projekter til frembringelse af vedvarende energi med rationelle mål, og i 
hvilket omfang midlerne havde givet gode resultater i form af bidrag til opfyldelsen af EU's 2020-mål for 
energi fra vedvarende energikilder. 
 
"EU-medlemsstaterne har fastsat ambitiøse mål for vedvarende energi, som kun kan støttes markant med EU-
penge, hvis forvaltningen af udgiftsprogrammerne bliver bedre", siger Ladis Balko, det medlem af 
Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen, "Kommissionen bør også sikre sig, at de programmer, som 
finansieres i medlemsstaterne, er omkostningseffektive."  
 
Revisionsretten konstaterede, at de undersøgte projekter leverede de planlagte resultater, og at de fleste af dem var 
tilstrækkeligt modne og parate til at blive gennemført, da de blev udvalgt. Der var ingen større omkostningsoverskridelser 
eller forsinkelser i forbindelse med projekterne, og produktionsanlæggene blev installeret som planlagt og var 
operationelle. Produktionsresultaterne for energifrembringelsen blev imidlertid ikke altid opnået, eller de blev ikke målt 
korrekt. Generelt har samhørighedsmidlerne til støtte for frembringelse af vedvarende energi kun i begrænset omfang givet 
valuta for pengene med hensyn til at opfylde EU's 2020-mål for vedvarende energi. Det skyldes, at omkostningseffektivitet 
ikke har været det ledende princip under planlægningen og gennemførelsen af projekterne om vedvarende energi, og at 
midlerne fra samhørighedspolitikken har tilført begrænset EU-merværdi.  
 
Rådet for Den Europæiske Union har fastsat et bindende EU-mål om, at vedvarende energi i 2020 skal dække 20 
% af det udvidede endelige energiforbrug, baseret på Kommissionens køreplan for vedvarende energi, der 
indeholder en strategi for at inkorporere vedvarende energi i EU's energipolitik og gøre den bredt tilgængelig på 
markedet  
 
Der var tildelt ca. 4,7 milliarder euro til vedvarende energi fra EU's samhørighedsfonde i perioden 2007-2013.  
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Bemærkninger til redaktører: 
 
Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner 
vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. 

Denne særberetning (nr. 6/2014), som bærer titlen "Støtten fra samhørighedspolitikkens fonde til produktion af vedvarende 
energi - har den givet gode resultater?" vurderer, om de to vigtigste finansieringskilder blandt EU's udgiftsprogrammer til 
fremme af vedvarende energi - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (samhørighedspolitikkens 
fonde) - havde opnået gode resultater.. 
 
Revisionsretten konstaterede, at de reviderede projekter leverede de planlagte output. De fleste af dem var tilstrækkelig modne 
og parate til gennemførelse, da de blev udvalgt. Der var ingen større omkostningsoverskridelser eller forsinkelser i forbindelse 
med projekterne, og produktionsanlæggene blev installeret som planlagt og var operationelle. Produktionsresultaterne for 
energifrembringelsen blev imidlertid ikke altid opnået, eller de blev ikke målt korrekt. Generelt har midlerne fra 
samhørighedspolitikkens fonde til støtte for frembringelse af vedvarende energi kun i begrænset omfang givet valuta for 
pengene med hensyn til at opfylde EU's 2020-mål for vedvarende energi. Det skyldes, at omkostningseffektivitet ikke har været 
det ledende princip under planlægningen og gennemførelsen af projekterne om vedvarende energi, og at midlerne fra 
samhørighedspolitikken kun har tilført begrænset EU-merværdi. 
 
 
Retten anbefaler, at: 

• Kommissionen sikrer, at princippet om omkostningseffektivitet bliver det styrende princip i forbindelse med fremtidige 
programmer om vedvarende energi, der medfinansieres under samhørighedspolitikken, bl.a. med henblik på at undgå 
dødvægt. Programmerne skal bygge på en hensigtsmæssig behovsvurdering, en prioritering af de mest 
omkostningseffektive teknologier (uden at dette fører til forskelsbehandling af de forskellige sektorer for vedvarende 
energi) og skal sikre, at de bidrager optimalt til opfyldelsen af EU's 2020-mål for vedvarende energi Der bør opstilles 
produktionsmål for vedvarende energi, som er hensigtsmæssige i forhold til budgettet, samt 
projektudvælgelseskriterier, der har fokus på energiproduktionens omkostningseffektivitet (så overkompensation til 
projekterne undgås) 

• Kommissionen fremmer medlemsstaternes etablering af en stabil og forudsigelig lovgivningsmæssig ramme for 
vedvarende energi generelt samt af velfungerende procedurer for integrering af elektricitet fra vedvarende energi i 
nettene 

• Medlemsstaterne på grundlag af Kommissionens vejledning opstiller og anvender minimumskriterier for 
omkostningseffektivitet, som er tilpasset projekternes omstændigheder. De bør endvidere øge den merværdi, som 
midlerne fra samhørighedspolitikkens fonde tilfører, ved at forbedre gennemførelsen, overvågningen og evalueringen 
af projekter om vedvarende energi samt ved at opbygge en samling af målte data vedrørende omkostningerne ved 
energiproduktion i samtlige relevante sektorer. 

Et kort videointerview med det medlem af Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen, kan ses på 
https://www.youtube.com/users/EUAuditorsECA 
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