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Revizorji EU so objavili informativni dokument o uporabi
vetrne in sončne energije
Evropsko računsko sodišče je danes objavilo informativni dokument o pomoči EU in držav
članic za uporabo vetrne in fotovoltaične energije. Informativni dokumenti z informacijami o
potekajočih revizijskih nalogah se objavijo po napovedih revizij in so vir informacij za vse, ki jih
zanimajo politike in/ali programi, ki jih revidira Sodišče.
Današnji informativni dokument opisuje delo v zvezi s potekajočo revizijo, ki obsega analizo
zasnove, izvajanja in spremljanja strategij EU in držav članic za pridobivanje energije iz vetra in
fotovoltaike od leta 2009 dalje ter financiranja iz sredstev EU in držav članic za razvoj na tem
področju. Pridobivanje električne energije je sektor, na katerem se uporablja največji delež
obnovljivih virov. Trenutno sta glavna vira te energije vetrna in fotovoltaična energija, ki bosta
vsak čas postali najcenejši vir za proizvodnjo električne energije.
Lizbonska pogodba iz leta 2009 pooblašča EU za pripravo energetske politike, ki jo sestavljajo
štirje bistveni elementi, vključno s spodbujanjem energetske učinkovitosti in prihrankov energije
ter razvojem novih obnovljivih virov energije. V direktivi o obnovljivih virih energije iz leta 2009 je
kot cilj določeno, naj bi bilo do leta 2020 po vsej EU 20 % porabljene energije pridobljene iz
obnovljivih virov.
Informativni dokument vsebuje informacije o razvoju mešanice virov energije za proizvodnjo
električne energije v EU, strategijah EU in držav članic v zvezi z obnovljivimi viri energije ter
sredstvih za energijo iz vetra in fotovoltaike, dodeljenih v skladu z evropsko regionalno in
kohezijsko politiko, kot tudi podrobnosti o sedanjem napredku držav članic pri doseganju cilja za
leto 2020.
Revizorji bodo obiskali štiri države članice EU: Nemčijo, Grčijo, Španijo in Poljsko. Revizijsko
poročilo naj bi bilo objavljeno v začetku leta 2019.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila informativnega dokumenta, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Cel informativni dokument je na voljo nawww.eca.europa.eu.
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