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Curtea de Conturi Europeană publică o notă de informare
cu privire la producția de energie eoliană și solară
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi o notă de informare referitoare la sprijinul
acordat de UE și de statele membre pentru producția de energie electrică din energie eoliană și
energie solară fotovoltaică. Notele de informare se publică după anunțarea auditului cu aceeași
temă și oferă informații cu privire la activitățile de audit aferente aflate în curs. Aceste
documente sunt o sursă de informații pentru cei interesați de politica și/sau de programele
care sunt auditate.
Nota de astăzi descrie activitatea aflată în desfășurare în legătură cu un audit în curs. Aceasta
constă în analiza modului în care strategiile la nivel național și la nivelul UE în ceea ce privește
energia eoliană și energia solară fotovoltaică sunt elaborate, puse în aplicare și monitorizate
începând din 2009, precum și a finanțării puse la dispoziție la nivel național și la nivelul UE pentru
dezvoltarea acestor forme de energie. Producția de energie electrică este sectorul în care
ponderea energiei din surse regenerabile este cea mai mare. În momentul de față, principalele
două surse de energie regenerabilă utilizate în acest scop sunt energia eoliană și energia solară
fotovoltaică, acestea fiind pe cale de a deveni cele două modalități cel mai puțin costisitoare de
producere a energiei electrice.
Tratatul de la Lisabona din 2009 a conferit Uniunii Europene autoritatea de a dezvolta o politică
în domeniul energiei formată din patru elemente esențiale, printre care se numără promovarea
eficienței energetice și a economiei de energie și dezvoltarea de noi surse de energie și energii
regenerabile. Directiva din 2009 privind energia din surse regenerabile a stabilit pentru sfârșitul
anului 2020 obiectivul de 20 % pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul de
energie din UE.
Nota de informare conține informații cu privire la dezvoltarea mixului energetic al UE pentru
producția de energie electrică, la strategiile la nivel național și la nivelul UE în ceea ce privește
sursele regenerabile, la fondurile alocate pentru energia eoliană și energia solară fotovoltaică în
concordanță cu politica europeană regională și de coeziune, precum și detalii privind progresele
realizate până în prezent de statele membre în direcția îndeplinirii acestui obiectiv pentru 2020.

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale notei de informare adoptate de Curtea de Conturi Europeană.
Textul integral al notei este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.
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Auditorii Curții vor efectua vizite în patru state membre ale UE: Germania, Grecia, Spania și
Polonia. Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în prima parte
a anului 2019.
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