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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Kontrolerzy UE publikują dokument informacyjny na 
temat wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej 
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś dokument informacyjny na temat wsparcia na 
rzecz wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej i słonecznej (fotowoltaicznej) 
udzielanego przez UE i państwa członkowskie. Dokumenty informacyjne są wydawane po 
ogłoszeniu kontroli i zawierają informacje na temat zadań kontrolnych będących w toku. Stanowią 
one źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami będącymi 
przedmiotem kontroli. 

W opublikowanym dziś dokumencie przedstawiono prace prowadzone w związku z trwającą kontrolą, 
która obejmuje analizę opracowania, wdrażania i monitorowania unijnych i krajowych strategii 
dotyczących wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej i słonecznej (fotowoltaicznej) od 
2009 r. oraz unijne i krajowe finansowanie na rzecz ich rozwoju. Wytwarzanie energii elektrycznej to 
sektor, w którym udział energii ze źródeł odnawialnych jest najwyższy. Energia wiatrowa i słoneczna 
(fotowoltaiczna) stanowią obecnie dwa główne źródła energii odnawialnej wykorzystywane do tego 
celu i mogą stać się dwoma najtańszymi formami wytwarzania energii elektrycznej. 

Traktat z Lizbony z 2009 r. upełnomocnił UE do opracowywania polityki energetycznej obejmującej 
cztery zasadnicze elementy, w tym wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz 
rozwój nowych odnawialnych źródeł energii. W dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 
z 2009 r. ustanowiono cel zakładający, by do końca 2020 r. w całej UE poziom zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych wynosił 20%. 

Dokument informacyjny zawiera dane na temat rozwoju koszyka energetycznego UE dotyczące 
wytwarzania energii elektrycznej, unijnych i krajowych strategii w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych oraz finansowania energii wiatrowej i słonecznej (fotowoltaicznej) przydzielonego 
zgodnie z europejską polityką regionalną i polityką spójności, a także szczegółowe informacje na temat 
obecnych postępów państw członkowskich na drodze do osiągnięcia celu na 2020 r.  

Kontrola obejmie cztery państwa członkowskie UE: Niemcy, Grecję, Hiszpanię i Polskę. Sprawozdanie 
z kontroli ma zostać opublikowane na początku 2019 r. 
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