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EU-revisorerne offentliggør et baggrundsnotat om 
produktion af vind- og solenergi 
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort et baggrundsnotat om EU's og 
medlemsstaternes støtte til vind- og solcelleenergi. Baggrundsnotater offentliggøres efter 
meddelelser om igangværende revisioner og giver oplysninger om disse. Baggrundsnotater er 
en informationskilde for personer med interesse i de politikker og/eller programmer, der 
revideres. 

Dette baggrundsnotat beskriver det arbejde, der udføres i forbindelse med en igangværende 
revision, hvor revisorerne undersøger udformningen, gennemførelsen og overvågningen af EU's 
og medlemsstaternes strategier for vind- og solcelleenergi fra 2009 og fremefter samt EU's og 
medlemsstaternes finansiering til udvikling af disse energiformer. Elproduktionen er den sektor, 
der har det største forbrug af vedvarende energi. Vind- og solcelleenergi er for tiden de to 
vigtigste vedvarende energikilder, der bruges til dette formål, og de er på nippet til at være de 
billigste kilder til elproduktion. 

Lissabontraktaten fra 2009 bemyndigede EU til at udarbejde en energipolitik med fire 
grundlæggende elementer, bl.a. fremme af energieffektivitet og energibesparelser samt udvikling 
af nye og vedvarende energikilder. Direktivet om fremme af vedvarende energi fra 2009 fastsatte 
som mål, at 20 % af EU's energiforbrug skal stamme fra vedvarende energikilder i 2020. 

Baggrundsnotatet indeholder oplysninger om udviklingen i EU's energimiks til elproduktion, EU's 
og medlemsstaternes strategier for vedvarende energi og den finansiering, der er afsat til vind- 
og solcelleenergi i overensstemmelse med EU's regional- og samhørighedspolitik, samt detaljer 
om medlemsstaternes aktuelle fremskridt med hensyn til at opfylde 2020-målet.  

Revisorerne vil besøge fire EU-medlemsstater: Tyskland, Grækenland, Spanien og Polen. 
Revisionsberetningen forventes offentliggjort i begyndelsen af 2019. 
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