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Atsinaujinančiajai energijai skirtų ES lėšų panaudojimas turi būti 
gerinamas siekiant geriau vykdyti politikos tikslus, – teigia ES 
auditoriai 
 
Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje nurodyta, kad norint, kad ES finansavimas pasiektų 
kiek įmanoma didesnį poveikį siekiant 2020 m. atsinaujinančiosios energijos tikslo, turi būti atlikta 
pagerinimų. ES auditoriai išnagrinėjo, ar lėšos šiuo laikotarpiu buvo skirtos aiškius prioritetus turintiems, 
ekonomiškai veiksmingiems ir apgalvotiems atsinaujinančiosios energijos gamybos projektams, kuriems buvo 
nustatyti racionalūs tikslai, ir tai, kokiu mastu panaudojant šias lėšas buvo pasiekta gerų rezultatų vykdant ES 
2020 m. energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių tikslus. 
 
„ES valstybės narės nustatė ambicingų atsinaujinančiosios energijos tikslų, prie kurių gali reikšmingai prisidėti ES 
skiriamos lėšos, tačiau tik atlikus išlaidų programų valdymo pagerinimą, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito 
Rūmų narys Ladislav Balko. – Komisija taip pat turi užtikrinti, kad valstybėse narėse finansuojamos programos 
būtų ekonomiškai veiksmingos.“  
 
Audito Rūmai nustatė, kad vykdant audituotus projektus buvo gauti planuoti išdirbiai ir dauguma jų buvo pakankamai 
apgalvoti ir parengti įgyvendinimui, jei būtų pasirinkti. Vykdant projektus nebuvo reikšmingo išlaidų perviršio arba vėlavimų 
ir atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai buvo įdiegti pagal planą ir eksploatuojami. Tačiau energijos gamybos 
rezultatai ne visada buvo pasiekiami arba nebuvo tinkamai matuojami. Bendra sanglaudos politikos fondų paramos 
atsinaujinančiosios energijos gamybos projektams teikiama ekonominė nauda siekiant įvykdyti ES 2020 m. AEI tikslą buvo 
ribota, kadangi: ekonominis veiksmingumas nebuvo pagrindinis principas planuojant ir įgyvendinant atsinaujinančiosios 
energijos gamybos projektus; ir sanglaudos politikos fondai sukūrė ribotą ES pridėtinę vertę. 
 
 
Europos Sąjungos Taryba nustatė privalomą ES tikslą, kad iki 2020 m. atsinaujinantieji energijos ištekliai sudarytų 
20 % bendro galutinio energijos vartojimo, remiantis Komisijos atsinaujinančiosios energijos veiksmų planu, 
kuriame nustatyta veiksmų eiga, kaip atsinaujinančiąją energiją integruoti į ES energetikos politikos sritis ir 
rinkas. 
 
2007–2013 m. iš ES Sanglaudos politikos fondų atsinaujinančiajai energijai buvo skirta apie 4,7 milijardo eurų.  
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Pastabos leidėjams: 
 
Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su 
konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 6/2014), pavadintoje „Sanglaudos politikos fondų parama atsinaujinančiosios energijos 
gamybai – ar pasiekta gerų rezultatų?“ siekta atsakyti į klausimą, ar taikant du svarbiausius finansavimo šaltinius iš 
atsinaujinančiąją energiją remiančių ES išlaidų programų – Europos regioninės plėtros fondą ir Sanglaudos fondą (Sanglaudos 
politikos fondus) – buvo pasiekta gerų rezultatų. 
 
Audito Rūmai nustatė, kad vykdant audituotus projektus buvo gauti planuoti rezultatai. Dauguma jų buvo pakankamai apgalvoti 
ir parengti įgyvendinimui, jei būtų pasirinkti. Vykdant projektus nebuvo reikšmingo išlaidų perviršio arba vėlavimų ir 
atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai buvo įdiegti pagal planą ir eksploatuojami. Tačiau energijos gamybos rezultatai 
ne visada buvo pasiekiami arba nebuvo tinkamai matuojami. Bendra sanglaudos politikos fondų paramos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos projektams teikiama ekonominė nauda siekiant įvykdyti ES 2020 m. AEI tikslą buvo ribota, kadangi: 
ekonominis veiksmingumas nebuvo pagrindinis principas planuojant ir įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos gamybos 
projektus; ir sanglaudos politikos fondai sukūrė ribotą ES pridėtinę vertę. 
 
 
ES auditoriai rekomenduoja: 

• Komisijai užtikrinti, kad ateityje vykdant pagal sanglaudos politiką bendrai finansuojamas atsinaujinančiosios energijos 
programas būtų remiamasi ekonominio veiksmingumo principu ir kartu užkertamas kelias savaimingumui. Programos 
turi būti pagrįstos tinkamu poreikių vertinimu, prioritetų labiausiai ekonomiškai veiksmingoms technologijoms teikimu 
(tačiau nediskriminuojant atskirų atsinaujinančiosios energijos sektorių) ir optimaliu įnašu siekiant ES 2020 m. tikslo. 
Turi būti nustatyti tinkami atsinaujinančiosios energijos gamybos tikslai, atsižvelgiant į biudžetą, ir projektų atrankos 
kriterijai, visų pirma dėmesį skiriant energijos gamybos rezultatų ekonominiam veiksmingumui (vengti per didelio 
projektų išlaidų kompensavimo); 

• Komisijai skatinti, kad valstybės narės įdiegtų stabilią ir prognozuojamą bendrą atsinaujinančiosios energijos 
reglamentavimo sistemą bei sklandesnes atsinaujinančiosios energijos elektros integravimo į elektros tinklus 
procedūras; ir 

• Remdamosi Komisijos gairėmis, valstybės narės turėtų nustatyti ir taikyti minimalius ekonominio veiksmingumo 
kriterijus, kurie turėtų būti taikomi atsižvelgiant į projekto aplinkybes. Jos taip pat turėtų padidinti sanglaudos politikos 
fondų sukuriamą pridėtinę vertę, pagerindamos atsinaujinančiosios energijos projektų įgyvendinimą bei stebėjimą ir 
vertinimą ir kaupdamos matavimo duomenų bazę apie energijos gamybos sąnaudas visuose atitinkamuose 
atsinaujinančiosios energijos sektoriuose. 

Trumpą video interviu su už ataskaitą atsakingu Audito Rūmų nariu ir audito grupės vadovu galima pažiūrėti:  
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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