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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 6. juni 2019 

EU har brug for mere vind- og solenergi, hvis målene 
for vedvarende energi skal nås, advarer revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er EU nødt til at gøre en stor indsats for 
at producere mere elektricitet fra vind- og solenergi og nå sine mål for vedvarende energi. Den 
kraftige vækst inden for både vind- og solenergi fra og med 2005 er blevet efterfulgt af en 
opbremsning siden 2014, siger revisorerne. Kommissionen bør tilskynde medlemsstaterne til at 
støtte yderligere udbredelse - ved at afholde auktioner om tildeling af kapacitet til produktion 
af vedvarende energi, fremme inddragelse af borgerne og forbedre vilkårene for udbredelse. 
Samtidig advarer revisorerne om, at det for halvdelen af medlemsstaterne vil være en stor 
udfordring at nå deres 2020-mål for vedvarende energi. 

EU har som mål, at en femtedel af energien i sektorerne elektricitet, opvarmning og køling samt 
transport skal produceres fra vedvarende energikilder inden udgangen af 2020. Mellem 2005 og 
2017 blev produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder i EU faktisk fordoblet fra 
omkring 15 % til næsten 31 %. Vind- og solcelleenergi tegner sig i øjeblikket for den største andel 
af elproduktionen fra vedvarende energikilder, og pga. faldende omkostninger udgør disse 
energiformer et stadig mere konkurrencedygtigt alternativ til forbrænding af fossile 
brændstoffer. 

Revisorerne vurderede EU's og medlemsstaternes fremskridt hen imod målene for vedvarende 
energi. De besøgte Tyskland, Grækenland, Spanien og Polen for at undersøge, om den finansielle 
støtte til produktion af elektricitet fra vind- og solenergi havde været effektiv. 

Revisorerne konstaterede, at der i en række tilfælde blev givet for høj støtte under de oprindelige 
støtteordninger, hvilket førte til højere elpriser eller større statslige underskud. Efter 2014, hvor 
medlemsstaterne reducerede støtten for at begrænse byrden på forbrugerne og de statslige 
budgetter, kom der en svækkelse af investorernes tillid og en nedgang i markedet.  
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"Medlemsstaterne fremmede investeringer i vind- og solcelleenergi, men den måde, hvorpå de 
reducerede støtten, afskrækkede potentielle investorer og hæmmede udbredelsen," siger 
George Pufan, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. 
"Opbremsningen i overgangen til elektricitet fra vedvarende energi kan betyde, at vi ikke når EU-
målet for 2020." 

Det er afgørende for at øge investeringerne, at der afholdes auktioner om tildeling af kapacitet til 
produktion af vedvarende energi for at fastslå budprisen, og at inddragelse af borgerne i den 
grønne økonomi fremmes, siger revisorerne. Andre tiltag er også nødvendige for at forbedre 
betingelserne for deltagelse på markedet for vedvarende energi, f.eks. bør restriktive regler for 
fysisk planlægning lempes, langvarige administrative procedurer forkortes og mangler i elnettene 
afhjælpes. 

Revisorerne konstaterede også, at halvdelen af medlemsstaterne allerede var tæt på at nå deres 
nationale 2020-mål for vedvarende energi i 2017, men advarer om, at den anden halvdel er nødt 
til at gøre en stor indsats, hvis de skal nå deres 2020-mål. Revisorerne er i tvivl om, hvorvidt 
bestræbelserne i de lande, der præsterer højt inden for vedvarende energi, vil være 
tilstrækkelige til at kompensere for de lande, der underpræsterer på dette område, så det 
samlede EU-mål nås. 

De gældende regler sikrer ikke rettidig rapportering om fremskridtene inden for vedvarende 
energi, og Kommissionen har ikke mandat til at reagere på for langsom udbredelse i 
medlemsstaterne, siger revisorerne. De fremhæver EU's 2030-mål om mindst 32 % vedvarende 
energi og siger, at dette kan blive svært at nå uden bindende nationale mål. De advarer også om, 
at opfyldelsen af dette mål vil kræve betydelig offentlig og privat national finansiering ud over 
den EU-finansiering, som beretningen fokuserer på. 

Med henblik på at forbedre forholdene anbefaler de, at man: 

o fokuserer på at afhjælpe mangler for at opfylde 2020-målene 

o forenkler procedurer og sikrer mere rettidige statistikker 

o planlægger tilstrækkelige auktioner og fremmer investeringer i netinfrastruktur 

o sikrer bedre overvågning. 

Bemærkninger til redaktører 

Elproduktionen fra vind- og solenergi i EU steg med henholdsvis 400 % og 8 000 % mellem 2005 
og 2017. Mellem 2007 og 2020 støttede EU projekter for vedvarende energi med ca. 
8,8 milliarder via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden, 
heraf ca. 972 millioner euro til vindenergi og 2,9 milliarder euro til solenergi. Støtteordningerne 
omfattede generelt garanterede salgspriser, ekstra præmier eller supplerende indtægter fra 
omsættelige certifikater. I perioden 2021-2027 foreslår Kommissionen at afsætte ca. 
71,8 milliarder euro til foranstaltninger, der støtter opfyldelsen af klimamål, bl.a. ved at fremme 
elektricitet fra vedvarende energi. 
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EU har fastsat nationale mål for det kombinerede energiforbrug i 2020 til elektricitet, opvarmning 
og køling samt transport. Kommissionen kan træffe retlige foranstaltninger over for 
medlemsstater, der ikke når disse mål. Medlemsstaterne havde mulighed for at fastsætte deres 
egne, mere ambitiøse mål for vedvarende energi. Det blev imidlertid opgivet at fastsætte 
nationale mål for 2030, og i stedet er der fastsat et samlet EU-mål.  

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet.  

Særberetning nr. 8/2019 "Vind- og solenergi til produktion af elektricitet: Der er 
behov for en stor indsats, hvis EU's mål skal nås" foreligger på Revisionsrettens 
websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.  
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