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Az Európai Számvevőszék háttér-tájékoztatót tesz közzé a 
szél- és napenergia-termelésről 
Az Európai Számvevőszék a mai napon háttér-tájékoztatót tett közzé az Unió és a tagállamok 
által a szél- és fotovoltaikus napenergia hasznosításához nyújtott támogatásról. Az egyes 
ellenőrzések bejelentését követően közzétett háttér-tájékoztatók az adott, folyamatban lévő 
ellenőrzéseket mutatják be. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők 
tájékoztatása. 

A mai tájékoztató egy folyamatban lévő ellenőrzésről számol be, amely a 2009-től kezdődő 
időszak tekintetében elemzi a szél- és fotovoltaikus napenergia előállítására irányuló uniós és 
nemzeti stratégiák kialakítását, végrehajtását és nyomon követését, illetve az azok 
kifejlesztéséhez nyújtott uniós és tagállami finanszírozást. A megújuló forrásból származó 
energiák részaránya a villamosenergia-termelés területén a legmagasabb. Jelenleg a szél- és a 
fotovoltaikus naperőművek jelentik az e célra felhasznált megújuló energia fő forrásait, és közel 
állnak hozzá, hogy a villamosenergia-termelés két legolcsóbb formájává váljanak. 

A Lisszaboni Szerződés 2009-ben felhatalmazta az Uniót egy négy elemből álló közös 
energiapolitika kidolgozására, amely többek között az energiahatékonyság és az 
energiatakarékosság előmozdítására, valamint új, megújuló energiaforrások kifejlesztésére is 
kiterjed. A megújuló energiaforrásokról szóló 2009-es irányelv azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra az 
összes felhasznált energia 20%-át megújuló energiaforrásokból fedezzék az Unió teljes területén. 

A háttér-tájékoztató a villamosenergia-termelés uniós energiaszerkezetének kidolgozásáról, a 
megújuló energiára irányuló uniós és nemzeti stratégiákról, a szél- és fotovoltaikus 
napenergiának az uniós regionális és kohéziós politikával összhangban biztosított finanszírozásról, 
valamint arról közöl információkat, hogy a tagállamok milyen ütemben haladnak a 2020-as célok 
elérése felé.  

A számvevők négy tagállamot keresnek fel: Németországot, Görögországot, Spanyolországot és 
Lengyelországot. Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2019 elején kerül sor. 
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