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Os auditores da UE publicam um documento informativo
sobre a produção de energia eólica e solar
O Tribunal de Contas Europeu publicou hoje um documento informativo sobre o apoio da UE e
dos Estados-Membros à produção de eletricidade a partir das energias eólica e solar
fotovoltaica. Os documentos informativos seguem-se aos anúncios de auditoria e apresentam
informações sobre tarefas de auditoria em curso. Constituem uma fonte de informação para os
interessados na política e/ou nos programas que estão a ser auditados.
O documento hoje publicado descreve os trabalhos realizados no âmbito de uma auditoria em
curso, que abrange a análise da conceção, execução e acompanhamento das estratégias nacionais
e da UE relativas à produção de eletricidade a partir das energias eólica e solar fotovoltaica desde
2009, bem como o financiamento concedido a nível nacional e da UE para o seu desenvolvimento.
A produção elétrica é o setor com a maior percentagem de energia de fontes renováveis. As
energias eólica e solar fotovoltaica são atualmente as duas principais fontes de energia renovável
utilizadas para este fim e estão prestes a tornarem-se nas duas formas de produção elétrica mais
baratas.
O Tratado de Lisboa de 2009 autorizou a UE a elaborar uma política energética constituída por
quatro elementos essenciais, incluindo a promoção da eficiência e economia energéticas e o
desenvolvimento de novas fontes de energia renováveis. A Diretiva Energias Renováveis de 2009
definiu uma meta de 20% para o consumo de energia a partir de fontes renováveis até ao final
de 2020 em toda a UE.
O documento publicado contém informações sobre o desenvolvimento do cabaz energético da UE
para a produção de eletricidade, as estratégias nacionais e da UE em matéria de energias
renováveis, o financiamento atribuído à energia eólica e solar fotovoltaica em conformidade com
a política regional e de coesão europeia, bem como informações pormenorizadas sobre os
progressos atuais dos Estados-Membros no sentido de alcançar a meta definida para 2020.
Os auditores irão visitar quatro Estados-Membros: Alemanha, Grécia, Espanha e Polónia. A
publicação do relatório de auditoria está prevista para o início de 2019.

O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do documento informativo do Tribunal de Contas
Europeu.
O texto integral do documento encontra-se em www.eca.europa.eu.
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