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EU:s utgifter för förnybar energi måste förbättras för att bidra mer 
till de politiska målen, säger EU:s revisorer 
 
I en rapport som offentliggörs i dag visar Europeiska revisionsrätten att förbättringar krävs om EU-stödet ska 
ge största möjliga bidrag till att 2020-målet om förnybara energikällor uppnås. EU:s revisorer undersökte om 
stödet under denna period hade gått till noga prioriterade, kostnadseffektiva och mogna projekt för 
produktion av energi från förnybara energikällor som hade rationella mål och i vilken utsträckning stödet 
hade lett till bra resultat som bidrog till EU:s 2020-mål om förnybara energikällor. 
 
”EU:s medlemsstater har satt upp ambitiösa mål om förnybara energikällor som kan få ett betydande EU-stöd 
endast om utgiftsprogrammen förvaltas bättre”, sade Ladislav Balko, den ledamot vid revisionsrätten som 
ansvarar för rapporten. ”Kommissionen måste också försäkra sig om att de program som finansieras i 
medlemsstaterna är kostnadseffektiva.”  
 
Revisionsrätten kom fram till att de granskade projekten levererade output som planerat och att merparten av dem var 
tillräckligt mogna och klara att genomföras när de valdes ut. Det förekom inga större kostnadsöverskridanden eller 
förseningar i projekten, och anläggningarna för produktion av energi från förnybara energikällor hade installerats som 
planerat och var i drift. Men energiproduktionsmålen uppnåddes inte alltid eller så mättes inte resultaten korrekt. 
Sammanhållningsstödets bidrag till uppnåendet av EU:s 2020-mål om förnybara energikällor har varit begränsat i 
förhållande till kostnaderna eftersom kostnadseffektivitet inte var en ledande princip vid planeringen och genomförandet 
av projekten för produktion av energi från förnybara energikällor och sammanhållningsstödets EU-mervärde var begränsat.
 
 
Europeiska unionens råd har fastställt ett bindande mål för EU om att 20 % av den slutliga energianvändningen 
ska komma från förnybara energikällor senast 2020. Målet bygger på kommissionens Färdplan för förnybar 
energi som presenterar metoder för att införliva de förnybara energikällorna i EU:s energipolitik och på 
energimarknaderna. 
 
Omkring 4,7 miljarder euro avsattes till förnybar energi inom EU:s sammanhållningsstöd för programperioden 
2007–2013. 
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Meddelande till redaktörerna: 
 
Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda 
revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. 

I särskild rapport nr 6/2014 Sammanhållningsstödet till produktion av förnybar energi – har det lett till bra resultat? sökte 
revisionsrätten svar på frågan om bra resultat hade uppnåtts med hjälp av de två viktigaste finansieringskällorna inom EU:s 
utgiftsprogram för främjande av förnybar energi – Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden 
(sammanhållningsstöd). 
 
Revisionsrätten kom fram till att de granskade projekten levererade output som planerat. Merparten av dem var tillräckligt 
mogna och klara att genomföras när de valdes ut. Det förekom inga större kostnadsöverskridanden eller förseningar i projekten, 
och anläggningarna för produktion av energi från förnybara energikällor hade installerats som planerat och var i drift. Men 
energiproduktionsmålen uppnåddes inte alltid eller så mättes inte resultaten korrekt. Sammanhållningsstödets bidrag till 
uppnåendet av EU:s 2020-mål om förnybara energikällor har varit begränsat i förhållande till kostnaderna eftersom 
kostnadseffektivitet inte var en ledande princip vid planeringen och genomförandet av projekten för produktion av energi från 
förnybara energikällor och sammanhållningsstödets EU-mervärde var begränsat. 
 
 
 
EU:s revisorer rekommenderar följande: 

• Kommissionen bör se till att framtida program för energi från förnybara energikällor som finansieras med 
sammanhållningsstöd styrs av principen om kostnadseffektivitet och även undviker dödviktseffekter. Programmen 
måste bygga på ordentliga behovsbedömningar, prioritera den mest kostnadseffektiva tekniken (utan att någon sektor 
av förnybar energi diskrimineras) och bidra optimalt till EU:s 2020-mål om förnybara energikällor. Det måste fastställas 
lämpliga mål för produktionen av energi från förnybara energikällor som står i proportion till budgeten och 
urvalskriterier som är inriktade på kostnadseffektivitet avseende resultatet i form av producerad energi (utan att 
projekt överkompenseras) 

• Kommissionen bör se till att medlemsstaterna fastställer stabila och förutsägbara regelverk för förnybara energikällor i 
allmänhet och smidigare förfaranden för att integrera el från förnybara energikällor i näten. 

• Medlemsstaterna bör i enlighet med kommissionens anvisningar fastställa och tillämpa minimikriterier för 
kostnadseffektivitet som är anpassade till projektets omständigheter. De bör även höja sammanhållningsstödets 
mervärde genom att förbättra genomförandet av projekt för förnybar energi liksom övervakningen och utvärderingen 
och genom att bygga upp en bas av uppmätta data om kostnaderna för produktion av energi inom alla relevanta 
sektorer av förnybar energi 

En kort videointervju med den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten finns på 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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