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ES auditoriai skelbia informacinį dokumentą apie vėjo ir 
saulės energijos gamybą 
Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė informacinį dokumentą apie ES ir valstybių narių 
paramą elektros energijos gamybai iš vėjo ir saulės fotovoltinės energijos. Informaciniai 
dokumentai teikiami paskelbus apie auditus, juose pateikiama informacija apie vykdomų 
auditų užduotis. Šie dokumentai yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika 
ir / arba audituojamomis programomis. 

Šiandien paskelbtame dokumente aprašomas vykdomas darbas, susijęs su atliekamu auditu, 
apimantis koncepcijos, elektros energijos gamybos iš vėjo ir saulės fotovoltinės energijos ES ir 
nacionalinių strategijų įgyvendinimo ir stebėjimo nuo 2009 m. bei jų ES ir nacionalinio 
finansavimo, skirto jų vystymui, analizę. Elektros gamyba – sektorius, kuriame atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių dalis yra didžiausia. Šiuo metu vėjo ir saulės fotovoltinė energija sudaro du 
pagrindinius šiam tikslui naudojamus atsinaujinančiosios energijos šaltinius, kurie netrukus turėtų 
tapti pigiausiais elektros gamybos šaltiniais. 

2009 m. Lisabonos sutartimi ES suteikti įgaliojimai plėtoti energetikos politiką, apimančią keturis 
pagrindinius elementus, tarp jų – energijos taupymo ir vartojimo efektyvumo skatinimą bei naujų, 
atsinaujinančių energijos šaltinių vystymą. 2009 m. atsinaujinančiosios energijos direktyvoje 
nustatytas tikslas visoje Europoje iki 2020 m. pabaigos vartoti 20 % energijos iš 
atsinaujinančiosios energijos šaltinių. 

Informaciniame dokumente pateikiama informacija apie ES energijos rūšių derinio elektros 
gamybai plėtojimą, atsinaujinančiosios energijos šaltinių ES ir nacionalinių strategijų, elektros 
energijos gamybos iš vėjo ir saulės fotovoltinės energijos finansavimą, skiriamą pagal Europos 
regioninę ir sanglaudos politiką, bei informacija apie valstybių narių pažangą siekiant 2020 m. 
tikslo.  

Auditoriai aplankys keturias ES valstybes nares: Vokietiją, Graikiją, Ispaniją ir Lenkiją. Tikimasi, kad 
audito ataskaita bus paskelbta 2019 m. pradžioje. 
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