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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej stratégii pre integráciu energetických systémov
(2020/xxxx(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194,

– so zreteľom na Parížsku dohodu o zmene klímy z 12. decembra 2015,

– so zreteľom na cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN č. 7 Zabezpečiť prístup k cenovo 
dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2018 s názvom Čistá planéta pre 
všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo (COM(2018) 773),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 s názvom Európska zelená 
dohoda (COM(2019) 640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Európska stratégia 
pre dáta (COM(2020) 066),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Nová digitálna agenda 
pre Európu (COM(2020) 102),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2020 s názvom Pohon pre klimaticky 
neutrálne hospodárstvo: stratégia integrácie energetického systému EÚ (COM(2020) 
299),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2020 s názvom Vlna obnovy budov 
pre Európu: ekologizácia našich budov, vytváranie pracovných miest, zlepšovanie 
kvality života (COM(2020) 662),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 14. októbra 2020 s názvom Stratégia EÚ pre 
zníženie emisií metánu (COM(2020) 663),

– so zreteľom na správu Komisie zo 14. októbra 2020 o stave energetickej únie 
(COM(2020) 950),

– so zreteľom na správu Komisie zo 14. októbra 2020 o pokroku v oblasti 
konkurencieschopnosti čistej energie (COM(2020) 953),

– so zreteľom na správu Komisie zo 14. októbra 2020 o zvyšovaní energetickej 
efektívnosti (COM(2020) 954),

– so zreteľom na správu Komisie zo 14. októbra 2020 o pokroku v oblasti 
konkurencieschopnosti čistej energie (COM(2020) 952),
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– so zreteľom na správu Komisie zo 14. októbra 2020 s názvom Ceny energie a náklady 
na energiu v Európe (COM(2020) 951),

– so zreteľom na závery Rady z 25. júna 2019 o budúcnosti energetických systémov 
v energetickej únii na účely zabezpečenia energetickej transformácie a dosiahnutia 
cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a po ňom,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 12. decembra 2019,

– so zreteľom na vodíkovú iniciatívu, ktorú uviedlo rakúske predsedníctvo Rady v Linzi v 
dňoch 17. a 18. septembra 2018,

– so zreteľom na iniciatívu v oblasti udržateľnej a inteligentnej plynárenskej 
infraštruktúry pre Európu, ktorú uviedlo rakúske predsedníctvo Rady v Linzi v dňoch 1. 
a 2. apríla 2019,

– so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii 
právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 
2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa 
zrušuje smernica 91/157/EHS,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 
zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým 
sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) 
č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. 
decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, ktoré je v 
súčasnosti predmetom revízie,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. 
decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 
o vnútornom trhu s elektrinou,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje 
spoločný podnik pre palivové články a vodík 2;

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá 
strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou1,

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o konferencii OSN o zmene klímy 
2019 v Madride, Španielsko (COP 25)3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o Európskej zelenej dohode4,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0000/2020),

A. keďže Európsky parlament, Rada a Komisia schválili cieľ klimaticky neutrálneho 
hospodárstva do roku 2050;

B. keďže Parlament schválil cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % do roku 2030;

C. keďže integrácia energetického systému znamená koordinované plánovanie a prevádzku 
všetkých energetických nosičov a infraštruktúry prepojenej so všetkými koncovými 
spotrebiteľmi;

D. keďže integrácia energetických systémov môže pomôcť udržať náklady európskych 
orgánov a európskych občanov v rámci realistického a prijateľného limitu;

1. podporuje smerovanie, ktoré Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o stratégii 
integrácie energetických systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
jeho rýchle vykonávanie v duchu solidarity; odporúča súkromný sektor, aby prispel k 
jeho úspechu;

2. domnieva sa, že rozpracovaním účinného, integrovaného, odolného, inteligentného a 
dekarbonizovaného systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ dosiahnuť jej ciele v 
oblasti klímy a zároveň zachovať energetickú dostupnosť a bezpečnosť dodávok;

Optimalizácia a dekarbonizácia energetických systémov

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu zásade prvoradosti energetickej efektívnosti a 
pripomína, že najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje;

4. s poľutovaním konštatuje nedostatočný pokrok členských štátov uvedený v správe o 
pokroku v oblasti energetickej efektívnosti; odporúča Komisii, aby navrhla 
ambicióznejšie ciele zohľadňujúce jeho odporúčania k procesu riadenia energetickej 
únie; v tejto súvislosti víta stratégiu vlny renovácií;

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu energetickej efektívnosti rozšírila na celý hodnotový 
reťazec a na každé koncové použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a znovupoužitia 
odpadu, energie a odpadového tepla z priemyselných procesov, budov a dátových 
centier; upozorňuje na modernizáciu diaľkového vykurovania, ktoré môžu zohrať 

2 Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
3 Prijaté texty, P9_TA(2019)0079.
4 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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významnú úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; zdôrazňuje potenciál digitálnych 
nástrojov inteligentného hospodárenia s energiou;

6. pripomína, že energetická transformácia si vyžiada ročné investície do infraštruktúry vo 
výške 520 až 575 miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby vypracovala kritériá trvalo 
udržateľných investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti klímy a integrácie;

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex ante a predvídania potreby novej infraštruktúry na 
výrobu, prenos, distribúciu a konverziu energie s cieľom optimalizovať jej využívanie v 
klimaticky neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich hospodársku udržateľnosť;

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o transeurópskej energetickej 
infraštruktúre využila na zapracovanie integrácie energetických systémov do cieľov 
nariadenia a desaťročného plánu rozvoja sietí;

9. vyzýva na masívne využívanie energie z obnoviteľných a dekarbonizovaných zdrojov; 
nabáda Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele s cieľom zvýšiť podiel takejto 
energie na výrobe elektrickej energie, v ťažkom priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

10. víta prijatie európskej vodíkovej stratégie; je presvedčený, že vodík z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce emisie z priemyselných 
procesov a ťažkej dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať používaním elektriny s 
nulovými emisiami uhlíka; pripomína tiež potrebu dekarbonizovať súčasnú výrobu 
vodíka;

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila povinnosť členských štátov stanovenú v smernici (EÚ) 
2018/2001 vydávať potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym alebo nulovým obsahom 
uhlíka alebo z obnoviteľných zdrojov;

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť výskum a vývoj technológií na zachytávanie, ukladanie a 
znovupoužitie CO2;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie cestnej, 
námornej, železničnej a leteckej dopravy; víta oznámenie Komisie o rozmiestnení 
milióna nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu prispôsobiť 
elektrifikačné siete európskemu vozovému parku;

Zabezpečiť vyváženosť energetických systémov

14. pripomína, že bude náročnejšie vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a výrobu v 
čase špičky pri výrobe energie s čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že členské štáty majú naďalej voľnosť pri určovaní 
svojho energetického mixu, ktorého rôznorodosť má pre zaistenie bezpečnosti dodávok 
zásadný význam;

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať projekty uskladňovania energie v blízkosti prenosových a distribučných 
sústav, ako aj na miestach spotreby;
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16. pripomína úlohu, ktorú môže ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní sietí 
využívaním prípadného prebytku elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov;

17. pripomína význam prepojení a vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov sietí; víta 
zriadenie regionálnych koordinačných centier podľa nariadenia (EÚ) 2019/943;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility dopytu;

19. trvá na tom, že decentralizovanejší a integrovanejší energetický systém si vyžaduje 
lepšie predvídanie dopytu po energii; v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
štatistických a meteorologických údajov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili 
vnútorný trh pre digitálne energetické technológie;

Zabezpečiť dostupnosť energie pre všetkých spotrebiteľov

20. pripomína, že hlavným cieľom činnosti EÚ v oblasti energetiky je zabezpečiť riadne 
fungovanie trhu; vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne zmeny na 
zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných cenových 
signálov odrážajúcich skutočné náklady na energiu a ich prínos k dekarbonizácii 
hospodárstva; víta iniciatívu na revíziu smernice 2003/96/ES;

21. je presvedčený o tom, že spotrebiteľom energie treba odporúčať väčšiu aktivitu; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila zostávajúce prekážky vlastnej spotreby, najmä pre 
priemyselných spotrebiteľov;

22. potvrdzuje potenciál energetických spoločenstiev a mikrosietí pre rozvoj prístupu k 
udržateľnejšej energii, najmä pre odľahlé a ostrovné oblasti a najvzdialenejšie regióny;

Zabezpečiť vedúce postavenie Európy v oblasti technológií na výrobu čistej energie

23. pripomína, že jedným z cieľov energetickej únie je znížiť našu závislosť od dovozu; 
domnieva sa, že vytvorenie synergie môže pomôcť tento cieľ dosiahnuť;

24. zdôrazňuje význam zvýšenia konkurencieschopnosti európskych technológií pre 
zabezpečenie nezávislosti EÚ v strategickom odvetví energetiky; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala výskum a inovácie prostredníctvom rôznych štrukturálnych a odvetvových 
fondov; pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete v oblasti technológií satelitného 
merania emisií;

25. víta iniciatívy zamerané na strategické hodnotové reťazce; vyzýva na vytvorenie 
aliancie pre dekarbonizované energetické technológie; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala účasť MSP v týchto alianciách s cieľom zapojiť do nich viac členských 
štátov;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predslov

Klimatická kríza, ktorú zažívame, je do veľkej miery spôsobená masívnym využívaním 
fosílnych palív najmä v Európe už od priemyselnej revolúcie. Energetická transformácia je teda 
neoddeliteľne spojená s cieľom EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. 

Táto správa je v plnom súlade s desaťročím diskusií o energetickej transformácii EÚ a je 
základným kameňom politiky znižovania jej environmentálnej stopy.

Následne po vytvorení energetickej únie je táto stratégia svedectvom zmeny uhlu pohľadu na 
energetické systémy, ktorú spravodajca víta. Energetická transformácia sa už nepovažuje za 
súčet jednotlivých problémov – problému dekarbonizácie výroby elektrickej energie, zníženia 
závislosti od fosílnych palív, zníženia dopytu v energeticky najnáročnejších odvetviach atď. 
Uvažuje sa o nej ako o vytvorení systému, ktorý umožní dekarbonizáciu všetkých odvetví 
európskeho hospodárstva vytvorením synergie medzi nimi, ale aj medzi členskými štátmi. 
Integrácia energetických systémov je integráciou mnohých vektorov. 

Optimalizácia a dekarbonizácia energetických systémov

Z pohľadu spravodajcu má integrácia energetických systémov vychádzať zo zásad 
optimalizácie a obehovosti. Energetické hodnotové reťazce sa doteraz považovali za lineárne, 
od výroby energie po konečné použitie. Energetická účinnosť povýšená na zásadu európskej 
energetickej politiky sa zameriava takmer výlučne na niektoré konečné použitia.

Tento prístup nebude postačovať na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, ktorú si EÚ dala za cieľ 
do roku 2050, keďže je jasné, že ak celý náš dopyt po energii ostane rovnaký alebo sa dokonca 
zvýši (najmä v odvetví dopravy), celý náš dopyt po energii nebudeme schopní dekarbonizovať. 
Preto musíme posúdiť, prehodnotiť a prepracovať spôsoby optimalizácie našej energie počas 
celého životného cyklu, od výroby po zhodnocovanie a znovupoužitie. 

Je dôležité poznamenať, že zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie nielen zníži našu 
uhlíkovú stopu, ale aj obmedzí energetické straty pri výrobe elektrickej energie, keďže faktor 
primárnej energie pre obnoviteľné zdroje je nižší ako pre fosílne zdroje. Investície potrebné na 
masívne využívanie energie z obnoviteľných zdrojov sú však značné a vedú k jednoduchému 
záveru: ak má byť energetická transformácia pre hospodárstvo EÚ a jej občanov cenovo 
dostupná, musí energiou sa šetriť, a to aj energiou z obnoviteľných zdrojov. 

Stratégia, ktorú predstavila Komisia, predstavuje ďalší – možno nedostatočne dôrazný – krok 
v oblasti efektívnosti energetických sietí. Spravodajca sa domnieva, že optimalizácia 
infraštruktúry predstavuje značný potenciál, ktorý zatiaľ nie je dostatočne využitý. Zavádzanie 
novej infraštruktúry – najmä infraštruktúry elektrickej energie, konverzie a skladovania – treba 
vnímať ako balík, ktorý vytvára novú synergiu medzi jednotlivými odvetviami. Z hľadiska 
elektriny s nulovými emisiami uhlíka je teda vodík zaujímavou možnosťou, pretože ponúka 
nový, udržateľnejší zdroj energie v plynnom skupenstve, ale aj nový spôsob uskladňovania a 
novú flexibilitu.

Do tohto nového prístupu by mala patriť aj väčšia obehovosť. S produktmi priemyselných a 
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poľnohospodárskych procesov, teda s organickým odpadom, sa musí zaobchádzať ako so 
zdrojom energie. Odpadové teplo z nášho priemyslu alebo dátových centier sa musí dať znova 
využiť, napríklad jeho uložením alebo vrátením do tepelných sietí. Inými slovami, treba 
vytvoriť nové, horizontálnejšie a viac decentralizované prepojenia jednotlivých koncových 
spotrebiteľov energie, aby boli v konečnom dôsledku menej závislí od centrálnych 
energetických sietí, ktoré je ťažšie dekarbonizovať. Tento prístup ako taký priamo odráža 
priemyselnú stratégiu EÚ.

Spravodajca napokon skúma jednotlivé spôsoby urýchlenia dekarbonizácie v odvetviach, v 
ktorých dopyt po energii z rôznych dôvodov neklesá. V niektorých odvetviach, ako sú napríklad 
budovy, je úsilie v oblasti energetickej efektívnosti stále nedostatočné. Nízkouhlíkové 
alternatívy pre dopravu ešte nie sú dostatočne atraktívne a dopyt naďalej rastie napriek úsiliu o 
multimodálnosť a prechod na nové druhy dopravy. V ťažkom priemysle tvrdá svetová 
hospodárska súťaž a nízke ceny uhlíka takisto spomalili investície do udržateľnejších spôsobov 
výroby. Všetky tieto výzvy treba zohľadniť v plnej miere, keďže v stratégii EÚ pre klimatickú 
neutralitu naďalej predstavujú biele miesta.

Zabezpečiť vyváženosť energetických systémov

Dekarbonizácia energetiky už prebieha v mnohých európskych regiónoch, čo nám dnes 
poskytuje dostatočný odstup pre pochopenie možností a predvídanie problémov, ktorými môže 
byť pre vyváženosť sietí, a to aj elektrických. Tak, ako porastie dopyt po elektrickej energii v 
odvetviach ako doprava alebo vykurovanie, budú špičky dopytu po elektrickej energii 
výraznejšie. Integrácia energetických systémov môže pomôcť zosúladiť tieto špičky dopytu s 
výrobou elektrickej energie, ktorá bude čoraz viac nespojitá. Napríklad premena elektrickej 
energie na vodík ponúka riešenia na skladovanie nadbytku počas výrobnej špičky. 

Na druhej strane môže riadenie energetických sietí vo veľkej miere profitovať z väčšej 
flexibility dopytu. Táto flexibilita sa môže začať na úrovni sietí. Digitalizácia a vznik riešení, 
ktoré pracujú napríklad s veľkým množstvom údajov, budú nevyhnutnými spojencami pri 
zabezpečení vyváženosti sietí v reálnom čase. Na úrovni výroby je vítaný aj rozvoj elektrární – 
tzv. digitálnych dvojčiat. 

Flexibilita a odolnosť sietí bude nepochybne vyplývať aj z ich prepojenia a v tomto zmysle 
treba trvať na úsilí o rozvoj týchto energetických prepojení. Spravodajca tiež považuje úlohu 
budúcich regionálnych koordinačných centier, ale aj Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov, za nevyhnutnosť. 

Digitálne technológie a využívanie údajov nám môžu napokon pomôcť lepšie predvídať dopyt 
po energii. Na úrovni budov sa vytvára trh s technológiami na riadenie spotreby energie a EÚ 
musí mať úlohu pri odstraňovaní prekážok, ktoré týmto činnostiam bránia. Všetky tieto 
inovácie treba ďalej propagovať a podporovať z fondov EÚ, pretože sú viacúčelové a znižujú 
zraniteľnosť energetických systémov. 

Zabezpečiť dostupnosť energie pre všetkých spotrebiteľov

Spravodajca je zástancom zásady prístupnosti, ktorá vyplýva z dobre fungujúcich trhov a z ceny 
prijateľnej pre spotrebiteľov. V prípade energie má dostupnosť aj geografické aspekty. EÚ a 
členské štáty by mali byť schopné zaručiť prístup k udržateľnejšej energii všetkým 
spotrebiteľom, a to súkromným osobám alebo podnikom. 
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Samotní spotrebitelia sa preto musia stať plnohodnotnými účastníkmi energetickej sústavy, 
ktorí sami energiu vyrábajú, ale počas špičky tiež na minimum znižujú svoju spotrebu. Vlastná 
spotreba a energetické spoločenstvá tiež narážajú na značné regulačné a finančné prekážky, 
ktoré môže EÚ pomôcť odstrániť. 

Vo všeobecnosti treba aktualizovať právne predpisy EÚ tak, aby odrážali novú situáciu. Revízia 
právnych predpisov o elektrickej energii a energii z obnoviteľných zdrojov je rozhodujúcim 
prvým krokom, ale možnosť vlastnej spotreby – a to aj plynu – musí byť dostupná pre všetkých 
spotrebiteľov i priemysel.

Ešte dôležitejšie je to pre vzdialenejšie, ostrovné a najodľahlejšie oblasti, ktoré sú de facto 
menej prepojené so sieťami a často trpia vyššími cenami energie.

Zabezpečiť konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v oblasti technológií na 
výrobu čistej energie 

Keďže svet už čelí bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze, zdá sa, že EÚ je konečne 
pripravená hovoriť o potrebe zabezpečiť svoju strategickú autonómiu v hodnotových 
reťazcoch, ktoré sú pre naše hospodárstvo mimoriadne dôležité. Za najdôležitejší z nich 
považuje spravodajca energiu.

EÚ má šťastie, že je domovom lídrov v oblasti nových energetických technológií. Toto vedúce 
postavenie si musí zachovať, pretože bude nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie 
klimatickej neutrality. Musíme vypracovať politiku inovácií, výskumu a vývoja, ktorá bude 
zodpovedať našim energetickým ambíciám. 

To sa začína jednotlivými finančnými nástrojmi EÚ (štrukturálne fondy a sektorové fondy ako 
Horizont Európa, inovačný fond, LIFE alebo InvestEU). Zabezpečenie európskych možností 
financovania pre európske hospodárske subjekty je súčasťou našej strategickej autonómie a 
umožní im súťažiť aj na svetových trhoch.

Ďalším nevyhnutným prvkom pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti subjektov v oblasti 
energetiky pri ich transformácii je využívanie existujúceho know-how v súčasných 
energetických odvetviach. Ak majú niektoré činnosti zaniknúť, treba zachovať s nimi spojené 
zručnosti a know-how. Je to tak napríklad u profesií integrácie sietí. 

Spravodajca vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí do tohto dokumentu prispeli.


