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1. ÚVOD 
 
Cieľom tohto dokumentu je analyzovať v rámci súčasnej energetickej politiky súvislosti, výzvy 
a návrhy, týkajúce sa štrukturálnych a kohéznych politík. 
 
Európa čelí zásadným výzvam v oblasti energetiky: medzi iným zvýšeniu volatility cien, 
zvyšujúcej sa závislosti od dovozu, potrebe väčšej diverzifikácie energetických zdrojov, krajín, 
z ktorých sa dováža energia a dopravných ciest, dôležitosti väčšej integrácie energetických 
trhov, potrebe investícií a zmene klímy. 
 
Vo svetle týchto výziev urobila Európska únia z energetiky svoju hlavnú akčnú prioritu, čím 
potvrdila potrebu vytvorenia novej energetickej politiky. 
 
Táto nová energetická politika musí byť zlučiteľná a komplementárna s opatreniami 
uplatňovanými rôznymi politikami Únie, v tomto prípade ide o úspešné opatrenia 
poľnohospodárskej politiky, dopravnej politiky, politiky rybného hospodárstva a regionálnej 
politiky. Takisto, vzhľadom na dokument o lepšej tvorbe práva treba, využiť rôzne druhy 
súčinnosti, aby sme získali účinnú a adekvátnu politiku, ktorá bude reagovať na súčasné a 
budúce výzvy. 
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2. ŠTRUKTURÁLNE A KOHÉZNE POLITIKY 
 
2.1. Poľnohospodárska politika 
 
2.1.1. Súčasný kontext: Vzťah medzi týmto sektorom a energetikou 
 
Vysoká cena ropy jasne poukázala na rastúcu závislosť sektorov ako poľnohospodárstvo od 
dovážanej energie. Aby bolo možné reagovať na tieto výzvy, treba diverzifikovať energetické 
zdroje a zvýšiť dôveru v obnoviteľné zdroje. Je faktom, že biomasa predstavuje v súčasnosti 
takmer polovicu obnoviteľnej energie v Únii. 
 
Biomasa má množstvo výhod oproti iným zdrojom konvenčnej a obnoviteľnej energie, hlavne 
relatívne nízke náklady, menšiu závislosť od krátkodobých klimatických zmien, rozvoj 
regionálnych hospodárskych štruktúr a vytvorenie alternatívnych príjmových zdrojov pre 
poľnohospodárov. Akčný plán pre biomasu vytvára postupy na jej výrobu z dreva, odpadu a 
poľnohospodárskych plodín, ráta s opatreniami na podporu  jej využívania, založenými na 
situácii na trhu a odstraňuje prekážky jej rozvoja. Ďalej vytvára opatrenia na rozvoj biomasy v 
sektoroch kúrenia, elektrickej energie a dopravy, ktoré dopĺňajú transverzálne opatrenia, 
týkajúce sa dodávania, financovania a výskumu v oblasti biomasy. 
 
Využívanie poľnohospodárskych plodín na nepotravinové účely1 môže pre európskych 
poľnohospodárov otvoriť ďalšie dôležité trhy. Rozvoj tohto sektora má potenciál poskytnúť 
sociálne, ekonomické a environmentálne výhody. Napríklad: 

 Využívanie prvotných obnoviteľných surovín biologického pôvodu na výrobu energie a 
pohonných hmôt môže napomôcť zníženiu objemu skleníkových plynov.  

 Zavedenie nových plodín, pestovaných na priemyselné účely, môže vytvoriť nové 
biotopy a teda napomôcť biodiverzite.  

 Môže to mať významný prínos pre zamestnanosť a rozvoj vidieckych oblastí.  
 

Rast cien ropy je významným podnetom pre vývoj palív, energie a materiálov vyrábaných z 
týchto plodín. Poľnohospodárstvo teda môže poskytnúť zásadné odpovede na energetické výzvy 
budúcnosti. Pretrvávajú však negatívne faktory, napríklad náklady na plodiny, z ktorých sa 
produkuje prvotná surovina, slabá znalosť spotrebiteľov o množstve produktov a technológií, 
založených na týchto plodinách, nedostatočne etablované distribučné cesty, slabé prúdenie 
informácií medzi zainteresovanými a potreba, aby rôzni spotrebitelia vytvorili pevný a 
konkurencieschopný trh pre nepotravinové využitie poľnohospodárskych produktov. 
Neexistencia harmonického a súdržného bioenergetického trhu je faktor, ktorý zabraňuje 
rozvoju plodín na energetické a pohonné ciele. 
 
Najdôležitejšie z nepotravinových využití plodín, tak čo do objemu, ako aj čo do hodnoty, sú 
pohonné hmoty a energia. Celkové množstvo biomasou vygenerovanej energie dosahuje úroveň 
56 miliónov ton ropy za rok a Európska únia vyrobila v roku 2004 viac než dva milióny ton 
biopalív. Bolo by potrebné výrazne zväčšiť plochu, ktorá je venovaná plodinám určeným na 
výrobu palív a energie, aby bolo možné dosiahnuť cieľ stanovený na rok 2010 v oblasti 
obnoviteľných energií a pohonných hmôt. 
 

 
1  Externá štúdia EP: „Podpora  plodín na nepotravinové účely“ / IP/B/AGRI/2005-02, júl 2005. 
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Únia je v súčasnej dobe na špičke aktivít v energetickom sektore, technológia je teda dobre 
rozvinutá a produktivita, ako aj kvalita plodín, sú na vysokej úrovni. Sektor biomasy a palív 
poskytuje výraznú príležitosť na získanie pridanej hodnoty pre konečný článok 
poľnohospodárstva v reťazci zásobovania, čo sa týka prvotného spracovania v 
poľnohospodárskych podnikoch a potenciálneho konečného využitia. Hlavnou prekážkou, ktorá 
sa črtá pred zvýšením výroby a využitím plodín, je v súčasnosti cena prvotných surovín v 
porovnaní s cenou ostatných, hospodárnejších zdrojov (napríklad výroba tepla z odpadu), alebo 
v porovnaní s cenou lacnejšieho dovozu (napríklad palmový olej, používaný na výrobu 
bionafty). 
 
Veľké množstvo politík Únie a značné množstvo legislatívy má vplyv na trhy s nepotravinovým 
využitím plodín vyrobených v rámci Únie. Reforma SPP je jednou z najvýznamnejších 
nedávnych zmien, ktorá sa dotýka priamo pestovateľov. No aj viaceré iné politiky ovplyvňujú 
trhy s nepotravinovými plodinami. Niektoré politiky sa zameriavajú najmä na nepotravinové 
využitie, ako je napríklad výroba biopalív; no veľké množstvo z nich má za hlavný cieľ 
podporovať environmentálne výhody alebo reguláciu trhov. 
 
Reformovaná spoločná poľnohospodárska politika2, zahŕňajúca oddelenie pomoci3, zmenšenie 
výmery plodín4, podporu plodín na energetické využitie alebo na výrobu pohonných hmôt a 
nepotravinové využitie škrobu, vytvorila predbežné podmienky rozvoja nepotravinových plodín. 
Poľnohospodári sa však vyberú touto cestou iba v prípade, ak budú trhy, na ktorých predávajú 
svoje výrobky, rentabilné a zabezpečené. 
 
Politika Únie dokazuje, že si uvedomuje potenciál energie biomasy a biopalív prispieť k 
naplneniu environmentálnych cieľov, k bezpečnosti energetického zásobovania a novým 
možnostiam trhu pre poľnohospodárov. V posledných rokoch bolo vytvorených viacero 
nástrojov, ktoré by, podľa všetkého, mohli prispieť k rozšíreniu týchto sektorov. Ako však 
uznala Komisia, nebol dosiahnutý želaný rast a je potrebné prijať nové opatrenia, aby bolo 
možné dosiahnuť ciele v oblasti elektrickej energie a pohonných hmôt. Čo sa týka surovín, 
vyrobených z nepotravinových plodín, na európskej úrovni existuje iba veľmi málo znakov 
skutočnej rozvojovej aktivity v tomto sektore. Najdôležitejšie je, aby sme mali k dispozícii 
rozsiahlejšiu legislatívu, najmä čo sa týka odpadov, aby Únia mohla mať väčší úžitok z 
nepotravinových plodín. 
 
2.1.2. Odporúčania  
 

• Čo sa týka maximálnej možnej plochy, na ktorú je možné dostať doplnkovú pomoc v 
rámci energetických plodín, treba zvýšiť súčasný strop v rámci Únie, ktorý je 

 
2  Nepretržitý proces reformy SPP, začatý v roku 1992, umožnil znížiť podporu cien a posilniť 

konkurencieschopnosť poľnohospodárskej výroby EÚ na rôznych trhoch: s potravinovými výrobkami, s krmivami 
pre zvieratá a s nepotravinovým využitím týchto produktov, napríklad na biopalivá. Je to osobitne dôležité pri 
obilninách, ktoré sú v súčasnosti jednou z hlavných prvotných surovín pri výrobe bioetanolu v rámci Spoločenstva. 

3   Odpojenie príjmových doplnkov pre príjmy za výrobu uskladnenú v roku 2003 prispeje k uľahčeniu 
zásobovania energetickými plodinami. Ide najmä o plodiny, ktoré môžu byť zvolené iba na priamu pomoc v 
súlade s režimom uplatňovaným na nepotravinovú výrobu na pôdach ponechaných nevyužitými, pričom táto 
pomoc môže byť odteraz rozšírená na všetky plochy plodín bez straty príjmového doplnku. 

4  Povinnosť odstaviť pôdu, stanovená reformou v roku 1992 na účely vyrovnania trhov s obilninami, bola zahrnutá 
do nového jednotného platobného režimu. Pestovanie nepotravinových plodín výroby (vrátane energetických 
plodín) je povolené v tej miere, nakoľko je zmluvou či poľnohospodárom garantované využitie biomasy.  
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stanovený na 1,5 milióna hektárov. Ráta sa s tým, že do roku 2011, aby bolo možné 
dosiahnuť ciele Únie, bude na výrobu pohonných hmôt a energie potrebných celkovo 
13 miliónov hektárov energetických plodín, takže súčasný strop bude úplne 
zanedbateľný. 

• Ciele Kjótskeho protokolu a smernica o biopalivách by sa mali stať záväznými a mali 
by sa opierať o pevné kontrolné mechanizmy.  

• Záväzné stanovenie podmienky výroby tepla z obnoviteľných zdrojov budú 
stimulovať účinné využitie biomasy ako obnoviteľného energetického zdroja a tiež 
rozvoj nových lokálnych trhov s poľnohospodárskymi výrobkami.  

• Bolo by potrebné vytvoriť na úrovni Spoločenstva systém kontroly, aby sa 
zabezpečilo, že výroba pohonných hmôt, energií a surovín biologického pôvodu 
neohrozí biodiverzitu v Únii. Môže sa ukázať aj potreba ďalšieho výskumu, keďže o 
komplexnej interakcii medzi poľnohospodárskymi systémami a biodiverzitou máme 
iba čiastočné znalosti. 

• Bolo by potrebné financovať štúdiu o rozvoji pestovania olejovín, uhľohydrátov a 
biomasy vyžadujúcej menej dusičnanových hnojív, ako aj postupov spravovania, 
ktoré znižujú objem ich použitia bez zníženia výnosov. Výhody z tohto všetkého by 
napomohli prípadnému zníženiu emisií skleníkových plynov, dosiahnutému 
využívaním obnoviteľných zdrojov, znížili by eutrofizačný potenciál výrobkov 
biologického pôvodu a minimalizovali by rozšírenie obrábanej pôdy, ktorá je 
potrebná na pokrytie požiadaviek na pohonné hmoty, energiu a suroviny.  

• Európska legislatíva týkajúca sa životného prostredia a tiež iná tematická legislatíva 
má neúmyselný vplyv v rôznych oblastiach, pričom toto pôsobenie zabraňuje, aby 
daný sektor akceptoval obnoviteľné suroviny. Legislatívu treba revidovať, aby sa 
odstránili tieto vplyvy.  

• Bolo by potrebné na európskej úrovni vypracovať transparentný informačný systém, 
ktorý bude prístupný verejnosti, ako aj určitý široko akceptovaný nástroj, umožňujúci 
odkryť prednosti životného cyklu prvotných obnoviteľných surovín. Poslúžilo by to 
ako základ pre rozvoj noriem, ktoré by stanovili minimálne úrovne prvotných 
obnoviteľných surovín. Tým by sa zas podporili verejné akvizície, prospešné 
životnému prostrediu, a ďalšie podporné stratégie a umožnilo by to interiorizovať 
environmentálne výdavky. 

• Je potrebné harmonizovať normy pre výrobky a podporu obnoviteľných zdrojov v 
celej Únii. Tým by sa vytvoril vnútorný trh s poľnohospodárskymi výrobkami 
umožňujúcimi vyrábať energiu a pohonné hmoty. Podpora by mala byť založená na 
nahromadenom environmentálnom zisku a mala by byť prepojená s obchodovaním s 
CO2. 

• Stratégie verejného obstarávania by mali podporovať zavádzanie 
materiálov,vyrobených z prvotných obnoviteľných surovín biologického pôvodu. 
Tieto stratégie by mali byť realizované paralelne s programom verejného vzdelávania, 
ktorého cieľom by bolo zvýšiť znalosti o možných uplatneniach obnoviteľných 
energií a o ich výrazných environmentálnych a zdravotných prednostiach. 
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• Podpora šírenia a prenášania európskej technológie výskumu a vývoja v sfére 
biomateriálov, bioenergie a biopalív by mala byť zachovaná a rozšírená; takisto by 
mala byť pripravená verejná osvetová kampaň.  

• Na európskej úrovni je potrebné začlenenie národných činností v oblasti vývoja a 
výskumu do oblasti biomateriálov; toto začlenenie by sa mohlo uskutočniť 
prostredníctvom iniciatívy ERA-NET. Je potrebný študijný program na úrovni 
Spoločenstva, týkajúci sa technológie spracovania biomasy, hlavne lignocelulóznej 
biomasy, na energiu, pohonné hmoty a chemické látky. 

Tematické oddelenie uskutočnilo externú štúdiu na tému „podpory poľnohospodárskych 
plodín na nepotravinové účely“ a Parishova iniciatívna správa Parlamentu5 bola schválená 
23. novembra 2004. 

 

Tabuľky 

Výroba tekutých biopalív v Európskej únii  
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

Zdroj: EurObserver 2005. 
 
 
 
 

                                                 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932
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Bioetanol 
 

Svetová výroba etanolu (pohonné hmoty a iné využitie) 

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
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Pomoc poskytnutá na pestovanie plodín na výrobu energií (2004: subvencovaná plocha, 

2005: požadovaná plocha) 
 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90 2,434.78 
Česká Republika*
Danmark 4,450.36 17,763.44 
Deutschland 109,100.36 244,206.86 
Eesti* 
Ellas 0.00 0.00 
España 6,704.98 27,321.38 
France 130,034.00 123,825.70 
Ireland 379.45 1,613.08 
Italia 0.00 318.13 
Kypros* 
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72 221.01 
Magyarország* 
Malta 0.00 0.00 
Nederland 138.58 352.27 
Österreich 3,497.97 8,370.88 
Polska* 
Portugal 0.00 77.45 
Slovenija 291.76 304.10 
Slovakia* 
Suomi/ Finland 3,475.34 9,765.88 
Sverige 14,547.26 31,450.00 
United Kingdom 32,927.84 99,351.00 
Total 305,668.52 567,375.96 

* No communications required from:
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Politika rybného hospodárstva 
 
2.2.1. Súčasný kontext: Vzťah medzi týmto sektorom a energetikou 
 
Hoci reforma Spoločnej politiky rybného hospodárstva (CFP) v roku 2003 urýchlila 
modernizáciu tohto sektora a nasmerovala ho na cestu trvalej udržateľnosti, nedávne zvýšenie 
nákladov na lov, spôsobené zvýšením cien ropy, viedlo k bezprecedentným ťažkostiam. 
Hospodárska situácia mnohých podnikov rybného hospodárstva sa zhoršila, hlavne z dôvodu 
zníženia ich príjmov. Tieto hospodárske ťažkosti na rôznych úrovniach škodia všetkým 
segmentom rybárskej flotily. Najväčšmi sa však dotýkajú traulerov, ktorých spotreba motorovej 
nafty na kilogram výlovu je najvyššia. 
 
Aj keď hospodárske ťažkosti rôznym spôsobom zasahujú všetky segmenty rybnej flotily, v 
zvláštnej miere sa dotýkajú lodí, využívajúcich ťahacie stroje a loviace v hĺbke žijúce druhy, 
teda hĺbkové traulere, ktoré predstavujú zďaleka najsilnejší segment rybárskej flotily. 
 
Medzi januárom 2003 a decembrom 2005 sa výrazne zvýšili ceny pohonných hmôt pre námornú 
dopravu6. Ceny pohonných hmôt používaných na vzdialený lov (380 CST) zostali v roku 2004 
relatívne pevné; v roku 2005 sa však takmer zdvojnásobili. Ceny pohonných hmôt používaných 
pri pobrežnom love (lodná nafta) až do septembra 2005 neprestajne rástli, neskôr došlo k 
určitému zmierneniu rastu. Výnosnosť podnikov rybného hospodárstva bola týmto vývojom 
citeľne dotknutá, aj keď jeho vplyv na ceny je rôzny v závislosti od používaných mechanizmov 
(vlečné alebo iné) a loveného druhu. 
 
Medzi rokmi 2003 a 2005 náklady na pohonné hmoty stúpli približne z 18 na 36 % hodnoty 
výlovu traulerov a z 9 na 18 % pre lode využívajúce fixné nástroje. Tieto čísla naznačujú, že 
čistý zisk bol záporný. Zvýšenie nákladov mimoriadne silno pociťujú členovia posádky, ktorých 
plat je podielom na zisku z lovu (po odrátaní všetkých nákladov na prevádzku vrátane cien 
pohonných hmôt); v niektorých prípadoch môže príjmová strata posádky dosiahnuť až 25 %. 
Hrozí, že toto zníženie výnosnosti povedie k zníženiu úrovne bezpečnosti na palube. 
 
Na základe týchto informácií teda môžeme dospieť k záveru, že pre väčšinu hĺbkových traulerov 
– a tie predstavujú zďaleka najsilnejší segment rybárskej flotily – je čistý zisk z ťažby záporný7. 
Podľa odhadov sa táto situácia môže dotknúť až 18 000 pracovných miest, čo je asi 9 % z 
celkového počtu pracovných miest v tomto sektore. 
 
Oznámenie Európskej komisie o zlepšení hospodárskej situácie v odvetví rybolovu8 uvádza 
zoznam návrhov, ktorých cieľom je zlepšenie hospodárskej situácie v sektore rybného 
hospodárstva a analyzuje rôzne všeobecné opatrenia, ktoré by bolo možné využiť na prekonanie 
danej situácie. Ide hlavne o pomoc pri záchrane a reštrukturalizácii a pri dlhodobejších 
opatreniach, ktorá je potrebná na podporu obnovy a udržania výnosnosti priemyslu európskeho 
rybného hospodárstva ako celku. 
 

 
6 Pozri graf č. 4.  
7 Tieto údaje sa zakladajú na výsledných číslach za rok 2003, uvedených vo výročnej správe „Hospodárske 

výkony výberu európskej rybárskej flotily – Výročná správa 2004“ (pozri poznámku na spodnej časti 
predchádzajúcej strany a tabuľku 3). 

8 KOM(2006)103 v konečnom znení. 
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Spomedzi pripravovaných opatrení môžeme uviesť tieto: 

 počiatočné nahradenie rybárskeho vybavenia, umožňujúce používať metódu, ktorá 
spotrebúva menej pohonných hmôt,  

 nákup materiálu, umožňujúceho zlepšiť energetickú výnosnosť, ako napríklad 
ekonometre,  

 výmena motora za týchto podmienok: 

o v prípade lodí s maximálnou dĺžkou 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečné 
mechanizmy, bude nový motor rovnako alebo menej výkonný ako starý,  

o v prípade všetkých ostatných lodí s maximálnou dĺžkou 24 metrov bude nový 
motor minimálne o 20 % menej výkonný ako starý, alebo  

o v prípade traulerov s celkovou dĺžkou viac než 24 metrov bude nový motor 
minimálne o 20 % menej výkonný ako starý loď si zvolí metódu lovu, ktorá bude 
menej náročná na pohonné hmoty 

Ďalšie opatrenia a iniciatívy sú dlhodobejšieho charakteru. Ide najmä o: 

• zlepšenie riadenia rybného hospodárstva s cieľom, aby sa dosiahla maximálna vyvážená 
spotreba (úroveň MSP) v súlade s medzinárodnými záväzkami prijatými počas 
Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu; 

• posilnenie kontrol kvôli lepšiemu dodržiavaniu noriem manažovania rybného 
hospodárstva a zintenzívnenie boja proti nezákonnému, nezdanenému alebo 
neriadenému lovu rýb (NNN);  

• zlepšenie organizačných a funkčných mechanizmov trhu kvôli zvýšeniu príjmov, 
zabezpečovaných pri vykladaní úlovku (napr.: kódex správania sa pre obchodovanie s 
rybami, program ekologického označovania);  

• podporu výskumu šetrnejších metód rybolovu čo do spotreby pohonných hmôt a 
ohľaduplnejších takisto voči životnému prostrediu (napr.: vypracovanie nových typov 
biopalív, zlepšenie koncepcie prostriedkov rybolovu). 

 
Výbor Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo pripravil 3. mája 2006 vypočutie na 
tému Vplyv zvýšenia cien pohonných hmôt na konkurencieschopnosť európskych lodí.  

Pri tejto príležitosti bola predstavená predbežná verzia externej štúdie, objednanej výborom pre 
rybné hospodárstvo Vplyv zvýšenia cien pohonných hmôt na konkurencieschopnosť európskych 
lodí, štúdiu realizoval študijný inštitút LEI, Holandsko) a viacerí experti a zástupcovia sektora 
z rôznych krajín sa podelili o svoje skúsenosti.  
Sektor zdôraznil katastrofálne dôsledky zvýšenia cien pohonných hmôt, ktoré dosiahlo medzi 
rokmi 2004 až 2006 viac než 100 % a v súčasnosti predstavuje až 40 % nákladov na prevádzku.  
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2.2.2. Odporúčania 
 
Sektor predložil tieto odporúčania: 
 

• Podporovať a najmä študovať úsporu pohonných hmôt (napríklad: využívanie dvoch 
typov motorov v závislosti od pripravovanej operácie) a využitie alternatívnych 
energií (zemný plyn, veterná energia, slnečná energia a vodík).  

• Podľa väčšiny vyjadrených názorov opatrenia navrhované v oznámení Komisie nejdú 
dostatočne ďaleko v riešení súčasnej krízy, keďže boli označené za nedostatočné, 
oneskorené a neadekvátne vzhľadom na závažnosť situácie.  

• Treba prehodnotiť maximálnu mieru pomoci, ktorá je nedostatočná a dosahuje 
úroveň 3 000 EUR na jeden podnik v rámci sektora rybného hospodárstva, treba ju 
zvýšiť na 100 000 EUR počas obdobia troch rokov, ako je to vo väčšine sektorov 
hospodárstva. 

• Treba vytvoriť nové dočasné a špecifické nástroje, ako napríklad garančný fond 
najvyššej ceny nafty a zvláštny fond na likvidáciu rybárskych lodí; treba poskytovať 
pomoc výskumu, ktorého cieľom je zníženie spotreby pohonných hmôt, alebo 
využívanie alternatívnych obnoviteľných energií. 

• Treba poskytovať daňové zvýhodnenia niektorým segmentom rybárskej flotily a 
takisto treba vytvoriť zvláštny register tejto flotily. 

• Je potrebné vytvoriť agentúru na rozvoj sektora, ktorej činnosť by sa sústredila na 
podporu podnikov, aby mali prístup k úverovému kapitálu, a na ozdravenie 
problematických podnikov. 

• Čo sa týka pomoci pri ochrane, treba rozšíriť lehotu preplácania príspevkov z krátkej 
(6 mesiacov) na dlhú (18 mesiacov); 

• Považovať krízu cien pohonných hmôt za nepredvídateľnú udalosť v zmysle článku 
16 nariadenia IFOP (2792/1999) a dočasne predĺžiť trvanie koncesie kompenzačných 
odškodnení.  

 
Ďalšie odporúčania boli vyjadrené počas konferencie, organizovanej Európskou komisiou v 
dňoch 11. a 12. mája 2006 a venovanej novým technológiám, umožňujúcim rybárskym lodiam 
šetriť na pohonných hmotách, v kontexte trvalého rastu cien ropy v sektore rybného 
hospodárstva: 
 

• Energetická účinnosť na mori by mala byť považovaná za prioritu 
reštrukturalizačných programov problematických podnikov rybného hospodárstva.  

• Inštalovanie ekonometrov na lodiach, zníženie výšky umiestnenia sietí, širšie oká vo 
vrchnej časti siete a kolieska na zníženie trenia na morskom dne, ale aj zdvojené siete 
(menšie otvory): to všetko s cieľom zníženia spotreby pohonných hmôt. 

• Podpora sietí vybavených mobilnými doštičkami na morskom dne namiesto 
„vankúšov“, aby sa tak znížil odpor, zlepšila hydrodynamika zariadení na 
vyťahovanie sietí.  

• Podpora nového vybavenia, ktoré bolo nedávno schválené vďaka digitálnej simulácii 
správania sa sietí (softvér DynamiT): siete na krevety, vybavené okami typu 
Dyneema (namiesto tradičných a širších polyetylénových ôk), siete na lov 
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hlavonožcov (ktorá umožňuje zníženie trakcie o rádovo 30 %), zdvojené siete alebo 
tiež nový model na dne používanej tzv. krabej siete (lov tresky v hĺbke 130 metrov s 
napätím zníženým na 5 %).  

• Podporovať niektoré postupy, ako napríklad zmenu prístavu vykladania tovaru (kvôli 
tomu, aby cesty po mori neboli príliš dlhé a aby sa úlovok neznehodnotil), výmena 
motorov (15 % úspora energie), motor so zmiešaným pohonom (naftal a elektrická 
energia) a s pohonom na vodík, zmena niektorých metód rybolovu (zdvojené siete, 
lov kreviet namiesto lovu tresky), zmenšenie dĺžky sietí (pri love kreviet v Škótsku). 
Takisto treba podporovať mobilné laboratóriá, vďaka ktorým je možné získať úplné 
výsledky energetickej spotreby lodí. 

 
Návrh Guerreirovej správy Parlamentu o tomto oznámení Komisie má byť vypracovaný na 
schôdzu, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. a 21. júna 2006.  
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Tabuľky 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Vývoj cien pohonných hmôt v rokoch 2003–2005 (Európska komisia/Spoločnosti rybného 
hospodárstva) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Odhad vplyvu zvýšenia cien pohonných hmôt na príjmy členov pracovného tímu („rybári 

odmeňovaní na základe podielu zo zisku“) 
 

 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 
(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in  % 

between 2003 and 2005.  
(3) Source: EC Fisheries. 
(4) Política de Transportes. 
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2.3. Dopravná politika 
 
2.3.1. Súčasný kontext: vzťah medzi týmto sektorom a energetikou 
 
Z klimatického a energetického hľadiska je sektor dopravy jednou z najproblematickejších 
oblastí. Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) uvádza vo svojej poslednej správe9 
nasledujúce fakty a čísla:  
 

 Doprava predstavuje 31 % konečnej spotreby energie v 25 členských štátoch Únie (s 
výnimkou medzinárodnej námornej dopravy).  

 Doprava je zodpovedná za približne 21 % všetkých emisií skleníkových plynov v Únii 
(s výnimkou medzinárodnej leteckej dopravy a námornej dopravy)10. Napriek rôznym 
opatreniam, prijímaným Úniou, toto percento sa ešte zvýšilo.  

 Miera emisií skleníkových plynov sa od roku 1990 zvýšila o 23 %11. Hlavný problém 
preto teraz spočíva vo výraznom zvýšení dopravných požiadaviek, ktoré nie je 
kompenzované energetickou účinnosťou vozidiel.  

 Očakávame, že rast cestnej dopravy prispeje v priebehu nasledujúceho desaťročia k 
zvýšeniu energetických nárokov o približne 10 %.  

 Doprava predstavuje viac než 98 % energetickej spotreby12.  
 Letectvo narastá rýchlejšie než akýkoľvek iný druh dopravy a emisie CO2 v EÚ 15 v 

rokoch 1990 až 2003 narástli o 62 %. Letectvo (vrátane medzinárodného letectva) je 
preto dnes zodpovedné za 13,6 % emisií CO2, pripisovaných doprave (vrátane 
medzinárodnej leteckej dopravy, ale s výnimkou námornej dopravy). Úplný vplyv 
letectva sa odhaduje na dva až štyrikrát vyšší, než je priamy vplyv v zmysle emisií CO2. 

 V súčasnej dobe je námorná doprava zodpovedná za 13 % emisií skleníkových plynov 
sektora dopravy vo svete. Odhady predpokladajú nárast o 35 až 45 % v absolútnych 
číslach medzi rokmi 2001 a 2020, na základe očakávaní nepretržitého rastu svetového 
obchodu.  

 Komisia očakáva, že energetický dopyt v sektore dopravy sa do roku 2030 zvýši 
minimálne o 30 %, pričom pri leteckej doprave môže nárast predstavovať až 5 % za 
rok. 

 59 % ropy spotrebovanej v 25 členských štátoch Únie využíva sektor dopravy.  
 
 

 
9  Doprava a životné prostredie: zoči-voči dileme. Správa EEA č. 3/2006 
10  Veľký rozdiel medzi emisiou skleníkových plynov a spotrebou energie je čiastočne vysvetlený začlenením 

medzinárodného letectva do energetickej spotreby a čiastočne využívaním pohonných hmôt, ktoré vylučujú 
viac CO2 (uhlíka) spôsobom pri výrobe elektrickej energie. 

11  S výnimkou medzinárodného letectva a námornej dopravy.  
12  V súčasnosti benzín a nafta predstavujú 98 %, zatiaľ čo tzv. zelené pohonné hmoty predstavujú menej než 1 % 

spotreby pohonných hmôt cestných dopravcov. Zostávajúce percento je pokrývané hlavne plynom.  
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2.3.2. Odporúčania  
 
Bez výrazných zmien a značného úsilia v sektore dopravy nemôže byť európsky problém s 
energiou vyriešený a Európska únia nebude môcť splniť svoje záväzky na základe Kjótskeho 
protokolu. 
 
Kvôli energetickej bezpečnosti a ekologickým úlohám v sektore dopravy musí Únia uplatniť 
integrovaný rámec, ktorý sa týka na jednej strane podpory nových technológií (napríklad 
modernej technológie motorov a biopalív) a na druhej strane zníženia cestnej dopravy v 
prospech ekologickejších dopravných prostriedkov. 
 
2.3.2.1. Nové technológie motorov a vozidiel  
 
Cestná doprava zostáva pre našu mobilitu aj naďalej určujúcou. Európska únia by teda mala 
rozvinúť jasnú víziu toho, ako uvažuje o životaschopnej mobilite nezávislej od konvenčných 
dlhodobých energetických zdrojov, s akými technickými možnosťami ráta pre novú generáciu 
systémov pohonu, s akou lehotou pred začiatkom sériovej výroby počíta a akým spôsobom sa 
medzičasom zorganizujú obdobia vzájomných prechodov. 
 
Zlepšenie spotreby pohonných hmôt v cestnej doprave  
 
Hoci efektívnosť spotreby pohonných hmôt osobných vozidiel sa zlepšila, aj naďalej je potrebné 
pokračovať v úsilí. Výrobcovia vozidiel sa zaviazali obmedziť emisie CO2 nových vozidiel, 
najmä tých, ktoré sú predávané v Únii na 140 g/km. Tento cieľ má byť dosiahnutý do roku 2008 
(čo sa týka európskych výrobcov automobilov, ACEA) a 2009 (čo sa týka japonských a 
kórejských výrobcov automobilov JAMA a KAMA). 
 
Hoci priemerná miera emisií CO2 nových osobných automobilov predávaných v EÚ 15 sa 
medzi rokmi 1995 a 2006 znížila o 12,3 % (nafta) a 9,5 % (benzín), posledné hodnotenia 
ukázali, že výrobcom automobilov sa nepodarilo splniť všetky ich záväzky. Súčasná priemerná 
úroveň CO2/km je stále o 20 g vyššia než cieľ, ktorý bol predtým stanovený na 140 g/km. Tento 
nedostatočný pokrok je zapríčinený väčšou hmotnosťou motora, ako aj energiou 
spotrebovávanou doplnkovými zariadeniami (napríklad klimatizácia) v nových osobných 
vozidlách. Tieto zariadenia zatiaľ nie sú súčasťou testov spotreby pohonných hmôt. Okrem toho 
v posledných rokoch vzrástol predaj športovo-terénnych vozidiel (SUV), a to na úkor 
energeticky efektívnejších vozidiel. 
 
V dôsledku uvedených skutočností sa zdá byť nevyhnutné obnoviť a upevniť záväzky výrobcov 
vozidiel, týkajúce sa cieľov Spoločenstva znížiť emisie CO2 na priemernú úroveň 120 g/km do 
roku 2010, aby bol dosiahnutý cieľ Únie. Okrem toho by podobný záväzok, týkajúci sa zníženia 
emisií CO2 kamiónov, mohol citeľne prispieť k zlepšeniu úcty k životnému prostrediu zo strany 
cestných dopravcov. 
 
Energetická výnosnosť v sektore dopravy  
 
Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu (TRAN) v marci 2006 schválil stanovisko pre výbor 
pre priemysel (ITRE) k Zelenej knihe o energetickej účinnosti13. Výbor TRAN sa domnieva, že 

 
13  Zelená kniha o energetickej účinnosti alebo Menej znamená viac, KOM (2005) 0265 (spravodajkyňa: pani M. 

Vincenzi).  
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energetická účinnosť musí byť jedným z vedúcich princípov debaty o revidovaní Bielej knihy o 
dopravnej politike a takisto sa domnieva, že je potrebné znížiť mieru emisií CO2 na polovicu 
navrhovanej hodnoty, čo je ešte tvrdšie opatrenie, než požaduje zelená kniha (zníženie CO2 na 
100 – 80 g/km do roku 2020). Ďalej zdôrazňuje, že energetická účinnosť si vyžaduje 
integrované zavádzanie dopravných systémov a systémov mobility a skutočné uplatňovanie 
väčšiny legislatívy ktorá bola už schválená Parlamentom. 
 
Zavedenie daňových opatrení  
 
Daňové opatrenia môžu byť dôležitým doplnkom stratégie Spoločenstva pri znižovaní emisií 
CO2 osobných vozidiel. Môžu poskytnúť podporu vozidlám, ktoré fungujú s menšou spotrebou 
pohonných hmôt. Komisia predložila návrh smernice14, ktorá zavádza normy pre výpočet daní 
na osobné vozidlá na základe ich emisií oxidu uhličitého. Výbor TRAN podporil návrh 
Komisie, hoci bolo prijatých viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, založených nielen 
na emisiách oxidu uhličitého, ale aj spotrebe pohonných hmôt a emisiách znečisťujúcich látok. 
 
Skupina na vysokej úrovni CARS 21 vyhlásila, že veľká väčšina zainteresovaných uprednostnila 
harmonizáciu daňových opatrení, aby sme sa vyhli poškodeniu trhu medzi členskými štátmi. 
 
Široká podpora biopalív 
 
Smernica z roku 2003 o biopalivách navrhovala výrazné zvýšenie využívania ekologických 
pohonných hmôt v rámci cestnej dopravy. V súčasnej dobe sú zavádzané národné opatrenia s 
cieľom nahradiť do roku 2010 5,75 % všetkých fosílnych pohonných hmôt využívaných v 
doprave (benzín a nafta) biologickými pohonnými hmotami.15 Hoci vozidlá vybavené 
palivovými článkami, fungujúcimi na vodík, nie sú komerčne životaschopné, biologické 
pohonné hmoty môžu znížiť zvyšovanie emisií oxidu uhličitého (CO2), vyplývajúce zo situácie 
v doprave.  
 
Ak budeme postupne znižovať našu závislosť od spotreby ropy, ktorá dnes predstavuje 98 %, 
biologické pohonné hmoty môžu napomôcť nielen diverzifikovať a zlepšiť bezpečnosť v rámci 
zásobovania pohonnými hmotami, ale môžu takisto poskytnúť alternatívne príjmové zdroje pre 
určité poľnohospodárske regióny Únie/vidiecke regióny Únie. 
 
Európska komisia nedávno predložila európsku stratégiu v oblasti biopalív16

 pre vyššiu podporu biopalív hmôt v Únii a v rozvojových krajinách;  
 preto, aby sme sa pripravili na široké využívanie biopalív a aby sa zlepšila ich cenová 

konkurencieschopnosť;  
 kvôli preskúmaniu možností existujúcich v rozvojových krajinách ohľadom výroby 

prvotných surovín pre biopalivá.  
 

 
14  Návrh smernice Rady o Daniach na motorové vozidlá, KOM (2005) 0261.  
15  Počas obdobia rokov 2003-2004 výroba bionafty v 25 členských krajinách Únie vzrástla o 29 % a výroba 

bioetanolu o 16 %.  
V roku 2004 bolo Nemecko hlavným výrobcom bionafty (54 % výroby), zatiaľ čo Španielsko bolo hlavným 
výrobcom bioetanolu (66 %).  

16  KOM (2006) 0034. 
 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0034
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Parlament v marci 2006 s uspokojením prijal túto iniciatívu a vyzval všetky inštitúcie Únie, aby 
urýchlili úsilie zamerané na využitie potenciálu biomasy, a aby zároveň venovali celú svoju 
pozornosť environmentálnym úvahám. Schválenie podrobného stanoviska výboru TRAN pre 
výbor ITRE týkajúceho sa tejto iniciatívy sa očakáva 19. a 20. júna. 
 
Čo sa týka nákladov a výhod pre životné prostredie, Európska agentúra pre životné prostredie sa 
nedomnieva, že biopalivá nemajú vplyv na emisie uhlíka, naopak existuje množstvo emisií 
spojených s pestovaním, zberom a spracovaním, a že ich výroba by mohla mať negatívny vplyv 
na biodiverzitu a využívanie pôdy, keďže tieto plodiny si vyžadujú veľké plochy úrodnej pôdy a 
konkurujú inému využitiu pôdy (napríklad rozsiahlemu zalesňovaniu). Treba vziať do úvahy 
tieto dôsledky pre životné prostredie a biodiverzitu. 
 
V súčasnej dobe sú rozvíjané viaceré pokročilé technológie transformovania omnoho širšieho 
záberu prvotných surovín na tekuté biopalivá. Skupina na vysokej úrovni CARS 21 označila 
biopalivá druhej generácie za sľubné a odporučila, aby sa im dostalo výraznej podpory.  
 
Prechod na systém vozidiel fungujúcich na vodík 
 
Skupina na vysokej úrovni CARS 21 sa domnieva, že vodík ako nosič energie predstavuje veľkú 
príležitosť a dlhodobejšiu záruku. Je preto úplne zásadné poskytnúť výrazné úsilie, čo sa týka 
výskumu a rozvoja.  
 
Výbor TRAN podporil akčný plán, zameraný na podporu zavedenia vodíka a hybridných 
technológií do vozidiel, aby sa dosiahla vyššia energetická efektívnosť.  
 
Vozidlá vybavené vodíkovým motorom vylučujú iba vodu, takže výhody pre životné prostredie, 
najmä čo sa týka kvality miestneho ovzdušia, môžu byť značné. Čo sa týka emisií CO2 a 
energetickej výnosnosti, treba zdôrazniť, že vodík musí byť vyrábaný udržateľným spôsobom, 
nie z uhlia alebo zemného plynu, ak má mať pozitívny vplyv na znižovanie emisií skleníkových 
plynov. 
 
Hoci, vzhľadom na nesmierne prekážky čo do nákladov a presvedčení, je prechod smerom k 
vodíkovému hospodárstvu náročný a dlhodobý, veľmi optimistické predpovede uvádzajú, že za 
istých okolností je možné, aby do roku 2030 polovica všetkých vozidiel predávaných v 
krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj fungovala na vodík.17

 
Podpora ekologických vozidiel v cestnej doprave  
 
Cieľom návrhu Komisie, týkajúceho sa smernice o podpore ekologických vozidiel v cestnej 
doprave18 je podporiť ekologické a energeticky efektívne vozidlá, a zaväzuje verejné orgány, 
aby nakupovali minimálne určité percento týchto vozidiel pri obnove ich vozového parku. 
Cieľom týchto opatrení je znížiť veľkú spotrebu energie, zvyšovanie CO2 a závislosť od 
dovážanej ropy. 
 
Schválenie stanoviska19 výboru TRAN sa očakáva 20. júna 2006.  
 

 
17  Pozri pracovný dokument «Reducing Oil Consumption in Transport»: Combining Three Approaches, apríl 

2004.  
18  KOM (2005) 0634 
19  Spravodajca: Helmuth Markov.  
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2.3.2.2. Podpora modálnej zmeny 
 
Biela kniha o doprave hovorí o modálnej zmene ako o zásadnej priorite. Európska agentúra pre 
životné prostredie však uviedla, že modálna zmena nie je vždy želateľná, keďže v niektorých 
prípadoch môže zvýšiť environmentálnu záťaž a stimulovať železničnú dopravu, pričom sa 
nezníži objem cestnej dopravy. Takisto správa ASSESS20 o strednodobej revízii Bielej knihy 
upozorňuje na skutočnosť, že modálna zmena síce môže byť užitočná, nenahradzuje však 
využitie súčasných a v budúcnosti narastajúcich spôsobov dopravy, ako je cestná doprava, 
doprava osobnými vozidlami a letecká doprava. Tento druhý pilier je rovnako dôležitý ako 
podpora nových technológií a nemal by byť podcenený. 
 
Modálna zmena predpokladá výskum alternatívnych udržateľných spôsobov cestnej dopravy, 
ako je napríklad železničná doprava, plavebné cesty a/alebo lietanie na krátke vzdialenosti. V 
tejto súvislosti jestvuje viacero dôležitých legislatívnych iniciatív:  

 Revitalizácia železníc prostredníctvom prvého a druhého železničného balíčka, ktoré sú 
stále v platnosti. Ostáva tretí balík, ktorého schválenie sa zatiaľ očakáva;  

 Modálna zmena predpokladá výskum alternatívnych udržateľných spôsobov cestnej 
dopravy, ako je napríklad železničná doprava, plavebné cesty a/alebo lietanie na krátke 
vzdialenosti;  

 Zmena dopravy na základe presunu programov ako „Marco Polo“, alebo budúci „Marco 
Polo II“. 

 
Napriek týmto opatreniam cestná doprava získava stále väčší podiel na trhu.  
 
Smernica o európskej diaľničnej nálepke z decembra 2005, schválená Parlamentom, chcela 
harmonizovať cestné mýto a práva na využívanie vo všetkých členských štátoch, čím by sa 
upevnil vnútorný trh a zaviedol systém platobných príspevkov do infraštruktúry na základe 
princípov používateľ platí a znečisťovateľ platí. Takisto sa tu nachádza pracovný plán na 
internalizáciu externých výdavkov pre všetky dopravné prostriedky. 
 
Postupné otvorenie národných železničných trhov by malo jednotne pokračovať vo všetkých 
členských štátoch. Paralelne by železničné spoločnosti mali zvýšiť ich aktivitu, aby sa stali 
atraktívnejšími a efektívnejšími. Zdá sa byť veľmi dôležité, aby programy ako Marco Polo II 
neboli obeťami znižovania rozpočtu Spoločenstva. Treba, aby železničné spoločnosti zvyšovali 
svoju atraktívnosť a efektívnosť. 
 
2.3.2.3. Znižovanie spotreby pohonných látok v letectve  
 
V posledných 40 rokoch sa efektívnosť spotreby pohonných hmôt lietadlami zvýšila približne o 
40 %. Napriek tomu celková spotreba pohonných hmôt sa v dôsledku výrazného nárastu objemu 
leteckej dopravy zvýšila. V dôsledku toho sa emisie skleníkových plynov v rámci 
medzinárodného letectva zvýšili medzi rokmi 1990 až 2003 o 73 %. Ak bude nárast pokračovať 
súčasným tempom, nárast emisií zapríčinený letmi z medzinárodných letísk Únie bude medzi 
rokmi 1990 až 2012 predstavovať 150 %. 
 

 
20  ASSESS: Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term 

implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010, október 2005. 
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Výbor TRAN podporuje stanovisko Európskej komisie, podľa ktorého je najvhodnejším 
prostriedkom riešenia tohto problému začlenenie letectva do súboru európskych emisií, o 
ktorých sa rokuje v rámci výmenného systému.21

 
2.3.2.4. V mestských oblastiach  
 
Približne 40 % všetkých emisií CO2 súvisiacich s dopravou sa nachádza v európskych mestách, 
čo znamená, že v týchto zónach jestvuje značný potenciál, aby sa prostredníctvom nasledujúcich 
uvedených spôsobov energetická efektívnosť dopravy stala realitou: 

 podpora kvalitnej verejnej dopravy; 
 zmena typických dopravných modelov na dopravu na bicykli a pešiu dopravu, napríklad 

podporou budovania cyklistických chodníkov.22 
 
Európa môže prispieť k tomuto cieľu, spojenému s lepšími praxami, alebo k udržateľným 
projektom mestskej dopravy tým, že stanoví povinné realizačné lehoty, aby sa dosiahla 
pozitívna zmena verejnej dopravy, dopravy na bicykli a pešej dopravy.  
 
 
 

 
21  Spravodajkyňa: pani J. Hennis-Plasschaert. 
22  Politika podpory používania bicyklov môže byť výhodným prostriedkom, ako prispieť k zníženiu 

automobilovej dopravy v mestách: napríklad: od roku 1999 do roku 2002 bolo mesto Odense (150 000 
obyvateľov) oficiálnym dánskym národným cyklistickým mestom. Projekt rozvinul 50 iniciatív na podporu 
používania bicyklov. V priebehu trvania projektu uskutočnili obyvatelia Odense 35 miliónov nových ciest na 
bicykli (približne 25 000 denne); polovica z týchto presunov sa predtým realizovala automobilmi.  
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2.4. Regionálna politika 
 
2.4.1. Súčasný kontext: vzťah medzi týmto sektorom a energetikou 
 
V rámci regionálnej politiky bola realizovaná analýza opatrení v oblasti energetiky, ktoré by 
mohli byť financované štrukturálnymi fondmi, a zhrnutie výsledkov a politických odporúčaní 
štúdie „Územné tendencie v oblasti služieb a energetických sietí a územné vplyvy energetickej 
politiky EÚ“, uskutočnenej ORATE23 v roku 2005. Na konci tejto kapitoly je uvedený krátky 
opis miestnych sietí, ktoré podporujú obnoviteľné energie. 
 
2.4.1.1. Akcie financované štrukturálnymi fondmi 
 
Ako nasmerovať vývoj energetických potrieb a urýchliť vývoj v správaní sa občanov, 
používateľov a výrobcov? Politická stimulácia európskych regiónov bude predstavovať faktor, 
ktorý bude definovať ciele hlavne pre nasledujúce generácie. Európska komisia v tomto 
kontexte uplatňuje politiku neprestajných podnetov na využívanie obnoviteľných energií. 
 
V priebehu rokov 2000–2006 štrukturálne fondy podporili žiadosti o projekty trvalo 
udržateľného rozvoja, pričom sa zamerali najmä na dva aspekty: energetickú účinnosť a 
diverzifikáciu využívaných energií. 
 
Pre nové programovacie obdobie 2007–2013 bude dôraz položený na opatrenia na podporu 
obnoviteľných energií, ako aj na energetickú účinnosť. Niektoré takéto projekty budú môcť byť 
financované Kohéznym fondom a ERDF v súlade s ich tromi cieľmi, ktorými sú 
„Konvergencia“, „Miestna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ a „Územná spolupráca“.  
 
ERDF 
 
V súlade s cieľom Konvergencia ERDF zameria svoju pomoc na podporu trvalo udržateľného 
rozvoja. Tento cieľ sa zameriava na zlepšenie transeurópskych sietí, ktoré prispievajú 
k bezpečnosti zásobovania, k zahrnutiu environmentálnych aspektov, k zlepšeniu energetickej 
efektívnosti a k rozvoju obnoviteľných energií. 
 
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  bude podporovať stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja, hlavne čo sa týka stimulácie energetickej efektívnosti, výroby 
obnoviteľných energií a rozvoja efektívnych systémov spravovania energetiky. 
 
Aspekt Európska územná  spolupráca bude podporovať hlavne zmenšenie územnej izolovanosti 
prostredníctvom lepšieho prístupu k cezhraničným energetickým zariadeniam a systémom.  
 

 
23 ORATE je francúzska skratka pre Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen  (Sieť 

územného regionálneho plánovania ). Toto observatórium realizuje štúdie o rozvoji a územnom pláne z 
národného, regionálneho a miestneho hľadiska.  
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Kohézny fond  
 
Fond môže zasiahnuť v sektoroch, vzťahujúcich sa k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý 
vykazuje zreteľné environmentálne výhody čo do energetickej účinnosti a obnoviteľných 
energií.  
 
Odstavenie jadrových elektrární nemôže byť z fondu financované.  
 
2.4.1.2. Miestne siete, podporujúce politiky v oblasti obnoviteľných energií  
 
A) Énergie Cités je neziskovým združením, v ktorom sú zhromaždené európske miestne 
zastupiteľstvá, ktoré sa zaviazali dodržiavať politiku obnoviteľných energií a ktoré si želajú 
podeliť sa so svojimi skúsenosťami a technickými znalosťami. Členmi združenia je viac než 120 
miest (vrátane kolektívnych členov), čo predstavuje viac než 400 európskych miest z 25 krajín. 
 
B) Aliancia pre klímu je sieťou európskych miest a miestnych zastupiteľstiev, ktoré vytvorili 
združenie s domorodým obyvateľstvom z oblastí tropických lesov na boj proti klimatickým 
zmenám. Združenie bojuje hlavne za diverzifikáciu cieľov v tomto smere na miestnej úrovni. 
Sieť má viac ako 1 300 členov zo 14 európskych krajín. 
 
C) Cities for Climate Protection Europe je európskou vetvou svetového hnutia, ktoré bojuje za 
odvrátenie otepľovania planéty, ako aj za zlepšenie životných podmienok v mestách 
prostredníctvom environmentálnych politík miestnych orgánov. 
 
2.4.2. Odporúčania 
 
Uvádzame hlavné odporúčania24, ktoré sú súčasťou rámca regionálnej politiky v oblasti 
energetiky. 
 

• Treba podporovať zriaďovanie miestnych energetických agentúr. Ich úlohou je šíriť 
informácie o racionálnom využívaní energií, čím budú prispievať k efektívnosti 
energetického systému. Miestne energetické agentúry sa môžu stať kľúčovými 
protagonistami podpory racionálneho využívania energie v priemysle a stavebníctve, ako 
aj pri podpore miestnych zdrojov obnoviteľných energií. 

 
• Rozlišovanie miestnych a národných politík: politiky týkajúce sa energetického sektora 

a ich vplyv na ekonomické aktivity a blahobyt obyvateľstva sú väčšinou formulované na 
národnej úrovni, a nie na regionálnej úrovni. Pri formulovaní politík je zásadné správne 
rozlišovať tieto dve úrovne. Cenová politika patrí na národnú úroveň, zatiaľ čo podpory 
plodín, z ktorých sa vyrába biopalivo, musia byť vo väčšej miere poskytované na 
regionálnej úrovni.  

 
• Rozvoj obnoviteľných energií: vďaka svojmu decentralizovanému charakteru môžu mať 

obnoviteľné energie veľmi pozitívny vplyv na vytváranie pracovných miest a zvyšovanie  

 
24  „Územné tendencie v oblasti služieb a energetických sietí a územné vplyvy energetickej politiky EÚ“, ORATE, 

2005  
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miestnych príjmov. Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je cieľom, ktorý 
by mal byť dosiahnutý do roku 2010.  

 
Boj proti emisiám skleníkových plynov, ako aj závislosť väčšiny krajín od ropy, si 
vyžadujú aktívnu stratégiu podpory obnoviteľných energií na miestnej úrovni.  
 
Miestny vplyv energetickej politiky zreteľne závisí od podpory obnoviteľných zdrojov, 
ktoré na miestnej úrovni vytvárajú príjmy a možnosti pre podniky a pre zamestnanosť. 
Stratégia podpory obnoviteľných energií môže byť teda veľmi dôležitá pre vytvorenie 
podmienok na vznik polycentrickej Európy. 

 
• Flexibilita cenovej politiky: Cena elektrickej energie pre priemysel a pre domácnosti je 

v každej krajine odlišná. Vo viacerých krajinách sa zvyšuje rozdiel medzi jej cenami pre 
priemysel a cenami pre domácnosti. Zdá sa však, že cena energie nevysvetľuje rozdiely 
v spotrebe a v stupni rozvoja medzi jednotlivými krajinami. 

 
Tieto konštatovania sú veľmi dôležité pre cenovú politiku. Cenová politika môže a musí 
byť využívaná na vytváranie finančných prostriedkov, ktoré môžu byť venované do 
oblastí ako podpora obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť, politika 
informovanosti spotrebiteľov. 

 
• Podpora výskumu a rozvoja v oblasti energetickej efektívnosti a využívania 

obnoviteľných energií. Európa má k dispozícii značné zdroje energií, pochádzajúce z 
obnoviteľných zdrojov, ako je biomasa, vietor, vodná a slnečná energia. V súčasnosti 
však stále existujú technické ohraničenia pre úroveň, na akej je možné využívať 
potenciál obnoviteľných energií. Množstvo elektriny vyrobenej vo veterných parkoch je 
napríklad obmedzené technickými ťažkosťami siete. 

 
Pri podpore obnoviteľných energií a energetickej nezávislosti Európy ide hlavne o 
posúvanie týchto hraníc. Táto téma je mimoriadne chúlostivá, čo sa týka štruktúry 
produkcie energie na ostrovoch a v najväčšmi izolovaných regiónoch, ktorých prepojenie 
na transeurópske siete nie je možné, alebo vykazuje nereálne náklady. 

 
• Potreba integrovaného rámca energetickej politiky: až doteraz boli politiky Únie (a 

často aj národné politiky) politikami „na objednávku“. Konkurencieschopnosť, životné 
prostredie a regionálny rozvoj mohli sledovať konfliktné ciele a viesť – ako to aj 
väčšinou bolo – k opačným dôsledkom.  

 
Pri pohľade na cenovú politiku je to veľmi jasné. Hoci energia s nízkou cenou sa zdá byť 
atraktívnym prvkom, ktorý by mohol podporiť konkurencieschopnosť Európy na 
svetových trhoch (liberalizácia trhov sa ukázala byť kľúčovou politikou pri dosahovaní 
znižovania cien), zreteľne to znamená, že dochádza k zvýšenej spotrebe a k nižšej 
podpore energetickej efektívnosti. 
 
Za súčasného stavu technológií a svetových trhov vysoké ceny iba v malej miere 
podporujú dopyt po fosílnych a jadrových zdrojoch energie. Aby sme dospeli k 
rovnováhe medzi konkurencieschopnosťou a miestnym rozvojom, je potrebný 
integrovaný rámec, ktorý sa bude zameriavať zároveň na uvedené tri ciele a ktorý bude 
brať do úvahy strednodobé náklady v súčasnosti prijímaných rozhodnutí.  
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3. ZÁVERY 
 
Európa získala nové podnety v oblasti energetiky: naša závislosť od dovozu stále narastá; 
zásoby sú sústredené v niekoľkých krajinách; svetový energetický dopyt stále rastie; ceny ropy a 
plynu takisto stúpajú; sme svedkami otepľovania podnebia, pričom Európa stále nevytvorila v 
plnej miere konkurencieschopné trhy. 
 
Je to energetický kontext nášho storočia, kontext, v rámci ktorého sú priamo zasiahnuté 
štrukturálne a kohézne politiky, ktoré môžu takisto prispieť k poskytnutiu odpovedí na 
konkrétne výzvy budúcnosti. Navyše, účinky zasahujú do každodenného života každého 
európskeho občana, každého spotrebiteľa. 
 
Únia má k dispozícii súbor politických nástrojov, ktoré sú potrebné na reagovanie na novú 
energetickú situáciu. Tieto nástroje musia čerpať z rôznych druhov súčinnosti medzi rozličnými 
politikami, je však dôležité, aby sa postupovalo integrovaným spôsobom vo všeobecnom rámci. 
 
Štrukturálne a kohézne politiky si musia stanoviť rôzne ciele, uveďme aspoň niektoré:  
 
Poľnohospodárstvo: podporovanie nepotravinových plodín; prostredníctvom subvencií zvýšiť 
plochy pre tieto odrody, presadiť povinnú podmienku vyrábania tepla z obnoviteľných zdrojov, 
financovať výskum semien; revidovať legislatívu, aby sme sa vyhli negatívnym dôsledkom 
nepotravinových plodín; vypracovať transparentný a verejný systém informovania o výhodách 
nepotravinových plodín; zosúladiť normy pre výrobky a podporovať prvotné obnoviteľné 
suroviny; podporovať šírenie a prenášanie výsledkov výskumu o biomateriáloch, bioenergii a 
biopalivách  a integrovať na európskej úrovni národné aktivity v oblasti výskumu a vývoja.  
 
Rybné hospodárstvo: podporovať štúdium úspory pohonných hmôt, vytvoriť dočasné a 
osobitné nástroje na riešenie situácie so zvyšovaním cien pohonných hmôt; priznať niektorým 
segmentom rybárskej flotily daňové výhody; stanoviť energetickú účinnosť na mori za prioritu.  
 
Doprava: vylepšiť spotrebu pohonných hmôt v oblasti cestnej dopravy prostredníctvom 
obnovenia záväzku automobilových výrobcov, čo sa týka emisií CO2; zaviesť podporu 
prostredníctvom fiškálnych opatrení, v širokej miere podporovať biopalivá; zaviesť prechod k 
systému vozidiel, ktoré fungujú na vodík, podporovať  tzv. čisté vozidlá; podporovať zmenu 
typu; obmedziť spotrebu pohonných hmôt v leteckej doprave a v mestských oblastiach, rozvíjať 
kvalitnú verejnú dopravu a ďalšie klasické prostriedky dopravy. 
 
 
Regionálna politika: vytvorenie miestnych agentúr pre energetiku; pri ich príprave je dôležité 
rozlíšiť národné politiky od miestnych politík. Miestne politiky by sa mali zaoberať podporou 
plodín pre biopalivá; rozvoj obnoviteľných energií bude mať vplyv na zamestnanosť a na 
miestne príjmy; pružnosť cenovej politiky pri podpore obnoviteľných energií; podpora výskumu 
a rozvoja v oblasti energetickej účinnosti a pri využívaní obnoviteľných zdrojov a, nakoniec, 
potreba integrovaného rámca energetickej politiky.  
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