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Európai Számvevőszék:  
Ahhoz, hogy a megújulóenergia-termeléshez nyújtott uniós támogatás jobban elősegítse a szakpolitikai célok 
megvalósulását, annak tökéletesítésére van szükség 
 
Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint az uniós finanszírozást tökéletesíteni kell ahhoz, hogy az a 
lehető legnagyobb mértékben hozzájárulhasson a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő célkitűzés 
eléréséhez. A Számvevőszék megvizsgálta, hogy az adott időszakban a forrásokat helyesen rangsorolt, költséghatékony 
és érett, továbbá racionális célokat kitűző megújulóenergia-termelési projektekre fordították-e, és hogy ezek a források 
milyen mértékben értek el jó eredményeket a megújuló energiaforrásokból származó energiára vonatkozó, 2020-ig 
teljesítendő uniós célkitűzéshez való hozzájárulás szempontjából. 
 
„Az uniós tagállamok a megújuló energia terén ambiciózus célokat tűztek ki, amelyek csak akkor támogathatók jelentős 
mértékben uniós forrásokból, ha a kiadási programok kezelése javul” ‒ jelentette ki Ladislav Balko, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. „A Bizottságnak továbbá azt is biztosítania kell, hogy a tagállamokban finanszírozott programok 
költséghatékonyak legyenek.”  
 
A Számvevőszék megállapította, hogy az ellenőrzött projektek a terv szerinti eredményeket hozták, és többségük kellően 
érett és megvalósításra kész volt a kiválasztáskor. A projektek során nem fordultak elő jelentős költségtúllépések és 
késedelmek, és a megújulóenergia-termelő kapacitásokat terv szerint telepítették és helyezték üzembe. A projektek 
azonban nem mindig érték el az energiatermelésre vonatkozó céljaikat, illetve az eredmények mérése nem mindig volt 
megfelelő. A kohéziós forrásokból a megújulóenergia-projektekhez nyújtott támogatás ár-érték aránya összességében 
korlátozott volt abból a szempontból, hogy mennyiben járul hozzá a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő 
uniós célkitűzés eléréséhez, mert: a megújulóenergia-termelési projektek tervezését és végrehajtását nem a 
költséghatékonyság elve vezérelte, és a kohéziós források korlátozott uniós értéknövelő hatást értek el. 
 
Az Európai Unió Tanácsa a Bizottság megújulóenergia-útiterve alapján a bruttó végső energiafogyasztás 20%-ának megfelelő 
kötelező érvényű célkitűzést határozott meg 2020-ra a megújuló energia tekintetében; ez az útiterv meghatározza azt a 
pályát, amelynek mentén a megújuló energiát általánosan érvényesíteni kell az uniós energiapolitikákban és -piacokon. 
 
A 2007–2013-as programozási időszakban a kohéziós forrásokból megközelítőleg 4,7 milliárd eurót irányoztak elő a 
megújuló energia területére.   
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A szerkesztők figyelmébe: 
 
Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre 
vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be. 

Az 6/2014. sz., „Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergia-termeléshez nyújtott 
támogatás?” című különjelentés azt értékelte, hogy a megújuló energia előmozdítására szolgáló uniós kiadási programok közül a 
két legfontosabb finanszírozási forrás – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (a kohéziós politikához 
rendelt pénzalapok) – jó eredményeket értek-e el. 
 
A Számvevőszék megállapította, hogy a vizsgált projektek a terv szerinti eredményeket hozták. Többségük kellően érett és 
megvalósításra kész volt a kiválasztáskor. A projektek során nem fordultak elő jelentős költségtúllépések és időbeli késedelmek, 
és a megújulóenergia-termelő kapacitásokat terv szerint telepítették és helyezték üzembe. A projektek azonban nem mindig 
érték el az energiatermelésre vonatkozó céljaikat, illetve az eredmények mérése nem mindig volt megfelelő. A kohéziós 
forrásokból a megújulóenergia-projektekhez nyújtott támogatás ár-érték aránya összességében korlátozott volt abból a 
szempontból, hogy mennyiben járul hozzá a megújuló energiára vonatkozó, 2020-ig teljesítendő uniós célkitűzés eléréséhez, 
mert: a megújulóenergia-termelési projektek tervezését és végrehajtását nem a költséghatékonyság elve vezérelte, és a 
kohéziós források korlátozott uniós értéknövelő hatást értek el. 
 
 
Az Európai Számvevőszék a következőket ajánlja: 

• A Bizottság biztosítsa, hogy a kohéziós politika keretében társfinanszírozott jövőbeli megújulóenergia-programokat a 
költséghatékonyság elve vezérelje, és elkerülhető legyen a „talált pénz” effektus. A programok alapja legyen a 
szükségletek megfelelő felmérése, a legköltséghatékonyabb technológiák előnyben részesítése (a megújulóenergia-
ágazatok közötti megkülönböztetés nélkül) és a 2020-ig teljesítendő uniós célkitűzéshez való optimális hozzájárulás. 
A költségvetéshez képest megfelelő megújulóenergia-termelési célkitűzéseket, valamint az energiatermelési 
eredmények költséghatékonyságát előtérbe helyező projektbírálati kritériumokat kell meghatározni (elkerülve a 
projektek túlértékelését); 

• A Bizottság mozdítsa elő általában a megújuló energiára vonatkozó stabil és kiszámítható szabályozási keretrendszer 
tagállamok általi létrehozását, és a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia hálózatokba való 
integrálására szolgáló gördülékenyebb eljárásokat; 

• A tagállamok a Bizottság iránymutatásai alapján állapítsanak meg és alkalmazzanak a projektek körülményeihez igazodó 
minimális költséghatékonysági kritériumokat. A tagállamok továbbá fokozzák a kohéziós források értéknövelő hatását a 
megújulóenergia-projektek végrehajtásának, valamint monitoringjának és értékelésének javításával, továbbá, 
valamennyi releváns megújulóenergia-ágazatban, az energiatermelési költségek mért adataiból álló adatállomány 
kiépítésével. 

A jelentésért felelős számvevőszéki taggal készített rövid videóinterjú a következő címen tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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