LV
Preses relīze

Luksemburgā, 2018. gada 20. februārī

ES revidenti ir publicējuši informatīvo dokumentu par
elektroenerģijas ražošanu no vēja un saules
fotoelementiem
Eiropas Revīzijas palāta šodien ir publicējusi informatīvo dokumentu par ES un dalībvalstu
atbalstu elektroenerģijas ražošanai no vēja un saules fotoelementiem. Informatīvos
dokumentus publicē pēc revīzijas izziņošanas un tie sniedz informāciju par revīzijas uzdevumu,
ar kuru revidenti pašlaik strādā. Tie ir informācijas avots personām, kuras interesējas par
revidējamo politikas virzienu un/vai programmām.
Šodien publicētajā dokumentā ir aprakstīts darbs, ko veic notiekošajā revīzijā un kas ietver analīzi
par to, kā ir izstrādātas, īstenotas un uzraudzītas ES un valstu stratēģijas attiecībā uz
elektroenerģijas ražošanu no vēja un saules fotoelementiem, sākot ar 2009. gadu, kā arī analīzi
par ES un valstu finansējumu šīs nozares attīstībai. Elektroenerģijas ražošanas nozarē enerģijas
patēriņš no atjaunojamiem avotiem ir visaugstākais. Vējš un saules fotoelementi pašlaik ir divi
galvenie atjaunojamu energoresursu enerģijas avoti, ko izmanto šim mērķim, un var kļūt par
diviem vislētākajiem elektroenerģijas ražošanas veidiem.
Ar 2009. gada Lisabonas līgumu ES tika piešķirtas pilnvaras izstrādāt enerģētikas politiku, aptverot
četrus svarīgus elementus, tostarp energoefektivitātes un ietaupījumu veicināšanu un jaunu un
atjaunojamu energoresursu izmantošanu. 2009. gada Atjaunojamo energoresursu direktīvā tika
izvirzīts mērķis līdz 2020. gada beigām no atjaunojamajiem energoresursiem saražot
20 % enerģijas.
Informatīvajā dokumentā ir informācija par ES energoresursu struktūras attīstību elektrības
ražošanai, par ES un valstu stratēģijām attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem un par
finansējumu, ko saskaņā ar Eiropas reģionālo un kohēzijas politiku piešķir elektroenerģijas
ražošanai no vēja un saules fotoelementiem, kā arī sīkāki dati par dalībvalstu progresu virzībā uz
2020. gada mērķa sasniegšanu.

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto informatīvo dokumentu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu.
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Revidenti apmeklēs četras ES dalībvalstis – Vāciju, Grieķiju, Spāniju un Poliju. Revīzijas ziņojumu
plānots publicēt 2019. gada sākumā.
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