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EU-controleurs publiceren achtergronddocument over 
productie van wind- en zonne-energie 
De Europese Rekenkamer heeft vandaag een achtergronddocument gepubliceerd over steun 
van de EU en de lidstaten voor de opwekking van wind- en fotovoltaïsche zonne-energie. 
Achtergronddocumenten volgen op aankondigingen van controles en verschaffen informatie 
over lopende controletaken. Ze zijn een bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd 
zijn in het gecontroleerde beleid en/of de gecontroleerde programma’s. 

In het huidige document worden de werkzaamheden beschreven die worden verricht in 
samenhang met de lopende controle, met inbegrip van de analyse van de opzet, de uitvoering en 
de monitoring van zowel EU- als nationale strategieën voor de opwekking van wind- en 
fotovoltaïsche zonne-energie vanaf 2009, en daarnaast de EU- en nationale financiering voor de 
ontwikkeling daarvan. In de sector voor opwekking van elektriciteit is het aandeel van 
hernieuwbare energie het grootst. Op dit moment zijn wind- en fotovoltaïsche zonne-energie de 
twee belangrijkste bronnen van de voor dit doel gebruikte hernieuwbare energie, en zeer 
binnenkort zullen dit ook de twee goedkoopste methoden zijn om elektriciteit op te wekken. 

Het Verdrag van Lissabon van 2009 verleende de EU de bevoegdheid om een energiebeleid te 
ontwikkelen dat vier essentiële elementen omvat, waaronder bevordering van energie-efficiëntie 
en -besparingen en de ontwikkeling van nieuwe, hernieuwbare energiebronnen. In de richtlijn 
hernieuwbare energie van 2009 werd als streefdoel bepaald dat uiterlijk eind 2020 in de gehele 
EU 20 % van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen afkomstig moet zijn. 

Het achtergronddocument bevat informatie over de ontwikkeling van de energiemix voor 
electriciteitsproductie in de EU, EU- en nationale strategieën voor hernieuwbare energie, en 
financiering van wind- en fotovoltaïsche zonne-energie die wordt toegewezen overeenkomstig 
het Europees regionaal en cohesiebeleid, alsmede nadere informatie over de voortgang die de 
lidstaten momenteel boeken in de richting van het streefdoel voor 2020.  

De controleurs zullen vier EU-lidstaten bezoeken: Duitsland, Griekenland, Spanje en Polen. Het 
controleverslag zal naar verwachting begin 2019 worden gepubliceerd. 

 

http://www.eca.europa.eu/

