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Auditoři dnes zveřejnili informační dokument týkající se 
výroby větrné a solární energie 
Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil informační dokument o podpoře, kterou EU a členské státy 
poskytují na výrobu elektřiny z větrných a solárních fotovoltaických zdrojů. Informační 
dokumenty se zveřejňují po oznámení auditu a informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží 
jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou předmětem 
kontroly. 

Tento informační dokument popisuje práci, která se provádí v souvislosti s probíhajícím auditem, 
jehož součástí je analýza koncepce, provádění a monitorování strategií EU a národních strategií 
v oblasti výroby větrné energie a energie ze solárních fotovoltaických panelů počínaje rokem 
2009, a zabývá se také financováním rozvoje těchto zdrojů EU a členskými státy. Výroba energie 
je odvětvím s největším podílem energie z obnovitelných zdrojů. Větrná energie a energie ze 
solárních fotovoltaických panelů představují v současnosti dva hlavní zdroje výroby obnovitelné 
energie a blíží se tomu, aby se staly dvěma nejlevnějšími způsoby výroby elektřiny. 

Lisabonská smlouva, platná od roku 2009, dala EU pravomoc vypracovat energetickou politiku 
obsahující čtyři zásadní prvky, včetně podpory energetické účinnosti a úsporných opatření a 
rozvoje nových obnovitelných zdrojů energie. Směrnice o obnovitelných zdrojích energie z roku 
2009 stanovila cíl pokrýt 20 % spotřeby energie v EU do roku 2020 energií z obnovitelných zdrojů. 

Informační dokument obsahuje informace o vývoji skladby zdrojů energie v EU, strategiích EU a 
členských států v oblasti obnovitelných zdrojů energie a financování větrné energie a energie ze 
solárních fotovoltaických panelů v souladu s evropskou regionální politikou a politikou 
soudržnosti a také údaje o současném pokroku členských států v plnění cíle 2020.  

Auditoři navštíví čtyři členské státy EU: Německo, Řecko, Španělsko a Polsko. Auditní zpráva by 
měla být zveřejněna počátkem roku 2019. 
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