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Zdaniem unijnych kontrolerów konieczne jest wprowadzenie usprawnień 
w wydatkowaniu środków UE na energię ze źródeł odnawialnych, tak aby 
przyczyniały się one w większym stopniu do realizacji celów polityki 
 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że jeżeli finansowanie ze 
środków UE ma w maksymalnym zakresie przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych na 2020 r. celów 
dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, konieczne jest wprowadzenie usprawnień. Kontrolerzy UE 
zbadali, czy fundusze przyznano na dobrze wyselekcjonowane, efektywne kosztowo, dojrzałe i racjonalne pod 
względem celów projekty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz w jakim stopniu środki te 
przełożyły się na dobre rezultaty przyczyniające się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych. 
 
– Państwa członkowskie UE wyznaczyły ambitne cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, które mogą 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu ze środków UE jedynie w przypadku, gdy wprowadzone zostaną usprawnienia 
w zarządzaniu programami wydatków – oznajmił Ladislav Balko, członek Trybunału odpowiedzialny za 
sprawozdanie. – Komisja powinna również upewnić się, że programy finansowane w państwach członkowskich 
są efektywne kosztowo.  
 
Trybunał stwierdził, że skontrolowane projekty zapewniły uzyskanie oczekiwanych produktów, a większość z nich była 
w momencie wyboru wystarczająco dojrzała i gotowa do realizacji. Nie stwierdzono przypadków poważnego przekroczenia 
kosztów lub znacznych opóźnień, a moce wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych zainstalowano zgodnie z planem 
i rozpoczęto ich eksploatację. Jednak zakładane rezultaty w zakresie wytwarzania energii nie we wszystkich przypadkach 
zostały osiągnięte i nie zawsze były odpowiednio mierzone. Ogólna relacja jakości do ceny w wykorzystaniu wsparcia 
z funduszy polityki spójności na rzecz projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w ograniczonym stopniu 
przyczyniła się do osiągnięcia unijnych celów w tym zakresie wyznaczonych na 2020 r., ponieważ efektywność kosztowa nie 
była nadrzędną zasadą w procesie planowania i realizacji projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 
a wykorzystanie funduszy polityki spójności przyniosło ograniczoną wartość dodaną UE. 
 
Rada Unii Europejskiej wyznaczyła wiążący cel unijny zakładający 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., w oparciu o dokument Komisji zatytułowany „Mapa drogowa na 
rzecz energii odnawialnej”, który kładzie podwaliny pod włączenie energii ze źródeł odnawialnych do unijnych 
polityk i rynków. 
 
W latach 2007-2013 na energię ze źródeł odnawialnych przeznaczono z funduszy unijnej polityki spójności około 
4,7 mld euro.  
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Informacje dla redaktorów: 
 
Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki 
kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. 
 
W sprawozdaniu specjalnym nr 6/2014 zatytułowanym „Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych – czy osiągnięto dobre rezultaty?” zbadano, czy wsparcie pochodzące z dwóch najważniejszych źródeł 
finansowania spośród programów wydatków UE przeznaczonych na propagowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych – 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (funduszy w ramach polityki spójności) – przełożyło się na 
dobre rezultaty. 
 
Trybunał ustalił, że skontrolowane projekty zapewniły uzyskanie planowanych produktów. Większość z tych projektów była 
w momencie wyboru wystarczająco dojrzała i gotowa do realizacji. Nie stwierdzono przypadków poważnego przekroczenia 
kosztów lub znacznych opóźnień, a moce wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych zainstalowano zgodnie z planem 
i rozpoczęto ich eksploatację. Jednak zakładane rezultaty w zakresie produkcji energii nie we wszystkich przypadkach zostały 
osiągnięte i nie zawsze były odpowiednio mierzone. Ogólna relacja jakości do ceny w wykorzystaniu wsparcia z funduszy polityki 
spójności na rzecz projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w ograniczonym stopniu przyczyniła się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r., ponieważ efektywność kosztowa nie była nadrzędną zasadą 
w procesie planowania i realizacji projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie funduszy polityki 
spójności przyniosło ograniczoną wartość dodaną UE. 
 
 
 
Kontrolerzy UE zalecają, co następuje: 

• Komisja powinna dopilnować, by w przyszłości programy z zakresu energii ze źródeł odnawialnych współfinansowane ze 
środków polityki spójności oparte były na zasadzie efektywności kosztowej, przy równoczesnym unikaniu efektu 
deadweight. Programy muszą opierać się na odpowiedniej ocenie potrzeb, nadaniu priorytetowego znaczenia 
najbardziej efektywnym kosztowo technologiom (traktując przy tym jednakowo wszystkie sektory energii ze źródeł 
odnawialnych) oraz optymalnym wkładzie w osiąganie unijnych celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 
2020 r. Należy określić dostosowane do budżetu cele w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz 
kryteria wyboru projektów skoncentrowane na efektywności kosztowej rezultatów wytwarzania energii (unikając 
nadmiernych rekompensat projektów). 

• Komisja powinna propagować utworzenie przez państwa członkowskie stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych 
dla energii ze źródeł odnawialnych w ogólności, jak również opracowanie sprawniejszych procedur przyłączania 
instalacji energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznych. 

• Państwa członkowskie powinny – w oparciu o wytyczne Komisji – ustanowić i stosować kryteria minimalnej 
efektywności kosztowej, w których uwzględnione będą uwarunkowania projektów. Powinny one również podnieść 
wartość dodaną funduszy polityki spójności poprzez usprawnienie realizacji projektów z zakresu energii ze źródeł 
odnawialnych oraz ich monitorowania i oceny, a także poprzez stworzenie zbioru zmierzonych danych na temat 
kosztów wytwarzania energii we wszystkich istotnych sektorach energii ze źródeł odnawialnych. 

Krótka rozmowa z członkiem Trybunału odpowiedzialnym za sprawozdanie i z kierownikiem zespołu kontrolnego jest dostępna 
pod poniższym adresem internetowym: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 

 


