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EU:s revisorer offentliggör ett bakgrundsdokument om 
produktionen av vindkraft och solenergi 
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort ett bakgrundsdokument om EU:s och 
medlemsstaternas stöd till elproduktion från vindkraft och solcellsenergi. Bakgrundsdokument 
offentliggörs när revisioner har aviserats och innehåller information om beslutade 
granskningsuppgifter. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik 
och/eller de program som granskas. 

I bakgrundsdokumentet beskrivs arbetet med den pågående revisionen, som omfattar analys av 
utformningen, genomförandet och övervakningen av både EU:s och medlemsstaternas strategier 
för elproduktion från vindkraft och solcellsenergi från 2009 och framåt och också EU:s och 
medlemsstaternas finansiering för att utveckla dem. Sektorn för elproduktion är den sektor där 
andelen förnybara energikällor är störst. Vindkraft och solcellsenergi är för närvarande de två 
viktigaste källorna till förnybar energi som används för detta ändamål och håller på att bli de två 
billigaste formerna av elproduktion. 

Lissabonfördraget från 2009 gav EU befogenhet att utveckla en energipolitik bestående av fyra 
väsentliga delar, nämligen främjande av energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling 
av nya och förnybara energikällor. I direktivet om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor från 2009 fastställdes målet att 20 % av energianvändningen i EU skulle 
komma från förnybara energikällor senast 2020. 

Bakgrundsdokumentet innehåller information om utvecklingen av EU:s energimix i 
elproduktionen, EU:s och medlemsstaternas strategier för förnybara energikällor och finansiering 
som anslagits till vindkraft och solcellsenergi inom EU:s regional- och sammanhållningspolitik 
samt detaljerade uppgifter om medlemsstaternas aktuella framsteg mot målet för 2020.  

Revisorerna kommer att besöka följande fyra medlemsstater: Tyskland, Grekland, Spanien och 
Polen. Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i början av 2019. 
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