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Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu. 
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Απαιτούνται βελτιώσεις προκειμένου οι δαπάνες της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να συνεισφέρουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην επίτευξη των στόχων πολιτικής, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
 
Έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αποκαλύπτει ότι απαιτείται η πραγματοποίηση βελτιώσεων 
προκειμένου η χρηματοδότηση της ΕΕ να συνεισφέρει στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην επίτευξη του στόχου για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Οι ελεγκτές της ΕΕ εξέτασαν κατά πόσον κατά την περίοδο αυτή τα κονδύλια διατέθηκαν σε έργα 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα οποία χαρακτηρίζονταν από οικονομική αποτελεσματικότητα, ωριμότητα και 
ορθολογικούς στόχους και τα οποία επελέγησαν βάσει ορθά καθορισμένων προτεραιοτήτων. Εξέτασαν επίσης σε ποιο βαθμό τα 
κονδύλια αυτά συνεισέφεραν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) έως το 2020. 
 
«Τα κράτη μέλη της ΕΕ έθεσαν φιλόδοξους στόχους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η επίτευξη των οποίων μπορεί να 
στηριχθεί σημαντικά με κεφάλαια της ΕΕ μόνον εάν βελτιωθεί η διαχείριση των προγραμμάτων δαπανών», δήλωσε ο κ. Ladislav Balko, 
το Μέλος του ΕΕΣ που είναι αρμόδιο για την έκθεση. «Η Επιτροπή πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτούμενα από τα 
κράτη μέλη προγράμματα είναι οικονομικά αποτελεσματικά.»  
 
Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι τα ελεγχθέντα έργα πέτυχαν τις προβλεπόμενες υλοποιήσεις. Τα περισσότερα από αυτά ήταν επαρκώς ώριμα και 
έτοιμα προς υλοποίηση κατά τη χρονική στιγμή της επιλογής τους. Δεν σημειώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις κόστους ή χρονικές 
καθυστερήσεις, ενώ οι ικανότητες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ εγκαταστάθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί και ήταν λειτουργικές. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας δεν επιτεύχθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις ή δεν μετρήθηκαν ορθώς. 
Συνολικά, η στήριξη που παρείχαν τα ταμεία της πολιτικής συνοχής σε έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με ορίζοντα το 2020, δεν συνιστούσε βέλτιστη χρήση των πόρων διότι: 
η οικονομική αποτελεσματικότητα δεν αποτέλεσε την κατευθυντήρια αρχή κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής είχαν περιορισμένη προστιθέμενη αξία ΕΕ. 
 
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε τον δεσμευτικό στόχο το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο ΕΕ, επί 
της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, να ανέλθει στο 20 % έως το 2020, με βάση τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος χαράζει την πορεία για την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών στις πολιτικές και αγορές 
ενέργειας. 
 
Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007 - 2013, διατέθηκαν περίπου 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 
στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  
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Σημείωμα προς τους συντάκτες: 
 
Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών 
ζητημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτής της ειδικής έκθεσης (αριθ. 6/2014) με τίτλο «Επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα με τη στήριξη από τα ταμεία της 
πολιτικής συνοχής για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές;» επιδιώχθηκε να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτεύχθηκαν θετικά 
αποτελέσματα με τις δύο σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης μεταξύ των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ για την προώθηση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ήτοι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (ταμεία της πολιτικής 
συνοχής). 
 
Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι τα ελεγχθέντα έργα πέτυχαν τις προβλεπόμενες υλοποιήσεις. Τα περισσότερα από αυτά ήταν επαρκώς ώριμα και 
έτοιμα προς υλοποίηση κατά τη χρονική στιγμή της επιλογής τους. Δεν σημειώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις κόστους ή χρονικές 
καθυστερήσεις, ενώ οι ικανότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εγκαταστάθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί και ήταν 
λειτουργικές. Ωστόσο, τα αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας δεν επιτεύχθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις ή δεν μετρήθηκαν 
ορθώς. Συνολικά, η στήριξη που παρείχαν τα ταμεία της πολιτικής συνοχής σε έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με ορίζοντα το 2020, δεν συνιστούσε βέλτιστη χρήση των πόρων διότι: η 
οικονομική αποτελεσματικότητα δεν αποτέλεσε την κατευθυντήρια αρχή κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής είχαν περιορισμένη προστιθέμενη αξία ΕΕ. 
 
 
Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν τα εξής: 

• Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα έχουν ως γνώμονα την αρχή της αποδοτικότητας της δαπάνης, 
συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής του φαινομένου της μη αποδοτικής δαπάνης. Τα προγράμματα πρέπει να βασίζονται σε 
κατάλληλη εκτίμηση των αναγκών, στην απόδοση προτεραιότητας στις πλέον οικονομικά αποτελεσματικές τεχνολογίες (χωρίς 
διακρίσεις μεταξύ τομέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και στη βέλτιστη συμβολή στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές με ορίζοντα το 2020. Πρέπει να τεθούν κατάλληλοι στόχοι σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό, και να καθοριστούν κριτήρια επιλογής των έργων με έμφαση στη 
βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους των αποτελεσμάτων όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας (αποφεύγοντας την υπέρμετρη 
αποζημίωση). 

• Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη ενός σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εν γένει, καθώς και ομαλότερες διαδικασίες για την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στα δίκτυα διανομής. 

• Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της Επιτροπής, ελάχιστα κριτήρια 
οικονομικής αποτελεσματικότητας, προσαρμοσμένα στα ειδικά χαρακτηριστικά των έργων. Θα πρέπει, επίσης, να αυξήσουν την 
προστιθέμενη αξία των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, αφενός, βελτιώνοντας την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, καθώς και την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών, και, αφετέρου, συγκεντρώνοντας στοιχεία μετρήσεων σχετικά με το κόστος παραγωγής 
ενέργειας στο σύνολο των συναφών τομέων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Σύντομο βίντεο με συνέντευξη του Μέλους του ΕΕΣ που είναι αρμόδιο για την έκθεση και τον επικεφαλής του κλιμακίου 
ελέγχου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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