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Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от Европейската сметна 
палата информационен документ. 
Пълният текст на документа е публикуван на английски език на www.eca.europa.eu 
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Съобщение за пресата 
Люксембург, 20 февруари 2018 г. 

 
Одиторите на ЕС публикуват Информационен 
документ относно производството на енергия от 
вятърни и слънчеви източници 
Европейската сметна палата публикува днес Информационен документ относно 
подпомагането от ЕС и държавите членки за производство на електроенергия от вятърна 
и слънчева фотоволтаична (ФВ) енергия. Информационните документи се публикуват 
след обявяването на нов одит и предоставят информация относно текущи одитни задачи. 
Те представляват източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната 
политика и/или одитираните програми. 

Публикуваният днес документ описва извършваната понастоящем дейност във връзка със 
стартирал одит, при който се прави анализ на разработката, изпълнението и мониторинга 
на стратегии, на национално ниво и ниво ЕС, за производство на енергия от вятърни 
и слънчеви фотоволтаични съоръжения от 2009 г. насам, както и на европейското 
и национално финансиране за тяхното разработване. Производството на електроенергия е 
секторът, в който делът на възобновяемите източници е най-голям. Понастоящем вятърната 
и слънчевата фотоволтаична енергия са двата основни източника на възобновяема енергия, 
които се използват за тази цел и са на път да се превърнат в най-евтините възможности за 
производство на електричество. 

Договорът от Лисабон от 2009 г. даде на ЕС правомощия за развитие на енергийна 
политика, включваща четири основни елемента, в т.ч. насърчаване на енергийната 
ефективност и икономиите на енергия, както и разработване на нови, възобновяеми 
енергийни източници. Директивата за възобновяемата енергия от 2009 г. определя 20 % 
цел за потребление на енергия от възобновяеми източници до края на 2020 г. в целия ЕС. 

В информационния документ се съдържа информация за разработването на енергиен микс 
в ЕС за производството на електроенергия, за европейската и националните стратегии за 
възобновяеми енергийни източници, както и за финансирането за вятърна и слънчева 
фотоволтаична енергия, отпускано в съответствие с европейската регионална политика 
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и политика на сближаване, както и подробности относно текущия напредък на държавите 
членки в постигането на определената цел за 2020 г.  

Одиторите ще посетят четири държави членки на ЕС: Германия, Гърция, Испания и Полша. 
Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван през втората половина на 
2019 г. 

 


