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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

 ÚVOD

Návrh Európskej komisie sa týka dvoch oblastí politiky: hospodárstva a energetickej 
bezpečnosti. Argument v prospech okamžitého konania je reakciou na výzvu Európskej rady, 
ktorá požiadala Komisiu o predloženie zoznamu konkrétnych projektov1, ktoré by mali 
stimulovať európske hospodárstvo pri zohľadnení potreby zabezpečiť primeranú zemepisnú 
rovnováhu a schopnosť ich rýchlej realizácie. 

Zároveň s finančnou krízou a globálnou recesiou trpí Európa dôsledkami obrovských, 
nekontrolovateľných fluktuácií ceny ropy, a rozsiahlymi a opakovanými výpadkami dodávok 
plynu z Ruska. Je tiež zrejmé, že napriek spomaleniu ekonomiky treba zabezpečiť, aby 
investície do vývoja a využívania obnoviteľných zdrojov energie pokračovali v objeme 
zodpovedajúcom ambíciám. 

Návrh investícií, ktorý predložila Komisia, je postavený na troch pilieroch, t.j. :

 prepojenie plynových a elektrických sietí,

 zachytávanie a ukladanie uhlíka,

 projekty v oblasti veternej energie na mori.

Návrh teda ustanovuje postupy a metódy poskytovania finančnej pomoci na podporu 
investícií do vytvorenia integrovanej európskej energetickej siete, ktorá by dokázala zaistiť 
vyššiu bezpečnosť dodávok a zároveň zlepšiť politiku Únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov. 
Vytvorenie celoeurópskej prepojenej energetickej siete nie je novou myšlienkou. Európska 
únia už financuje projekty európskeho záujmu týkajúce sa infraštruktúry na prenos elektriny 
a prepravu plynu. Vyčlenený ročný rozpočet, ktorý predstavuje okolo 25 miliónov eur, sa 
využíva najmä na financovanie štúdií realizovateľnosti. Väčšina projektov presahuje štátne 
hranice a má vplyv na viaceré členské štáty Európskej únie. Návrh treba vnímať ako doplnok 
tohto plánu, ktorý sa veľmi dobre hodí do súčasnej energetickej politiky EÚ. 

 BEZPEČNOSŤ A DIVERZITA DODÁVOK A KONTROLA EMISIÍ UHĹIKA 

Kontrola emisií uhlíka a vývoj alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie sú kľúčové pre 
všetky európske politiky. Bez realistických, rýchlych a účinných opatrení prijatých na 
všetkých úrovniach správy Únia nedokáže splniť svoje ciele, ku ktorý sa zaviazala, t.j. znížiť 
emisie uhlíka do roku 2020 alebo zabezpečiť dominantné konkurenčné postavenie svojej 
energetiky na globálnom trhu po tom, ako sa hospodárstvo zotaví. Už pri zbežnom pohľade na 
rozloženie energetických zdrojov Únie je zrejmé, že v blízkej budúcnosti bude uhlie a uhoľné 
deriváty naďalej významným energetickým zdrojom pri výrobe elektriny a ocele. 
V súčasnosti sú uhoľné elektrárne zodpovedné za 20 % emisií CO2 Európskej únie, 

                                               
1 Európska rada z 11. - 12. decembra 2008. 
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a európska energetika plánuje vybudovať počas nasledujúcich piatich rokov 40 nových 
uhoľných elektrární1. Pri tomto pravdepodobnom vývoji je použitie technológie ukladania 
uhlíka nielen možnosťou, ale realistickou a absolútnou nutnosťou.

Vývoj technológií na trvalo udržateľnú výrobu elektriny, medzi ktoré patrí využívanie 
veternej a slnečnej energie, musí samozrejme pokračovať a navyše sa zrýchliť, a projekty, 
ktoré majú najväčšie šance na realizáciu v praxi v krátkodobom a strednodobom horizonte, 
musia byť podporované zo všetkých strán. Domnievať sa, že tieto technológie dokážu naplniť 
všetky energetické potreby Únie v danom časovom rámci, by však bolo naivné. Únia musí 
využiť všetky technológie na výrobu energie. Návrh Komisie je okamžitou odpoveďou, ktorej 
cieľom je splniť potreby prispôsobenia a koordinovania energetickej politiky tak, aby 
dokázala čeliť všetkým scenárom.

Globálne a lokálne hospodárske a finančné podmienky v súčasnosti nepomáhajú zvýšenému 
investovaniu do energetického výskumu a infraštruktúrnych projektov. Zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok energie v celej Únii v budúcnosti však vyžaduje určitú úroveň 
vnútroštátnych rezerv a zároveň možnosť poskytnúť a dať k dispozícii zdroje tým miestam 
a regiónom, ktoré majú z akéhokoľvek dôvodu problém s ich dodávkami a dostupnosťou. Z 
tohto pohľadu je naliehavo potrebné konať a podporiť investície do prepojenia energetických 
sietí s cieľom zabrániť ťažkostiam s nedostatkom energie, ktorým v poslednej dobe 
opakovane čelili niektoré členské štáty.

Únia touto iniciatívou preto urýchli nielen vývoj projektov, ktoré úzko súvisia s bezpečnosťou 
dodávok energie, ale zároveň vytvorí a udrží pracovné miesta vo vysoko špecializovanom 
a technicky pokročilom priemysle, ktorý je dôležitým pre všetky európske regióny.

 GEOPOLITCKÉ ASPEKTY DODÁVOK ENERGIE DO EÚ

Ako jeden z najväčších dovozcov ropy, plynu a uhlia je EÚ významným hráčom na 
medzinárodnom energetickom trhu2, ale jej závislosť od dovozu energie sa počas 
nasledujúcich 20 rokov exponenciálne zvýši. Európska komisia odhaduje3, že ak sa 
nepodniknú žiadne kroky, závislosť EÚ od dovozu energie sa zvýši z 50 % v roku 2000 na 
70 % v roku 2030. Hlavnými dodávateľmi zemného plynu do Únie sú Rusko (30 %) Alžírsko 
(25 %) a Nórsko (25 %), pričom závislosť od ruských zdrojov sa podľa predpovedí zvýši na 
80 % do roku 2030. Z historických a zemepisných dôvodov sú členské štáty, ktoré v minulosti 
patrili do sovietskej zóny vplyvu, najzraniteľnejšie voči nekonzistentnosti spôsobu, ktorým 
Rusko riadi svoje zmluvné podmienky4.

Zatiaľ čo neisté dodávky plynu boli na predných stránkach novín v celej Európe, závislosť 
Únie od dovozu ropy z Blízkeho východu sa počas nasledujúcich dvadsať rokov zdvojnásobí, 
a dovážať sa bude aj 66 % spotreby uhlia v EÚ. Európska komisia vo svojej zelenej knihe 
o trvalo udržateľných, konkurenčných a bezpečných dodávkach energie pre Európu uvádza, 
že existencia 27 samostatných národných energetických politík, ktoré samostatne rokujú 

                                               
1 Zdroj: MVO Climate Action
2 Zdroj: EurActiv
3 Zelená kniha o dodávkach energie, november 2000
4 pozri vplyv na Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko počas zím v roku 2006 a 2009.
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s externými dodávateľmi, hospodárstvu neprospieva, a myšlienka spoločnej vonkajšej 
energetickej politiky sa stáva stále atraktívnejšou v súčasnej mimoriadnej finančnej 
a hospodárskej klíme.

Samozrejme, s bezprecedentnými vládnymi výdavkami, ktorých sme boli svedkami 
v globálnej ekonomike počas predchádzajúcich mesiacov, je nevyhnutné, aby sa dostupné 
finančné prostriedky poskytovali presne a cielene tým projektom, ktoré majú potenciál 
zabezpečiť optimálnu bezpečnosť tak na úrovni dodávok, ako aj udržateľnosti a znižovania 
uhlíkových emisií.

 VÝBER PROJEKTOV A VPLYV NA ROZPOČET

Európska komisia tvrdí1, že aby sa docielil okamžitý vplyv na hospodársku krízu, je 
nevyhnutné vytvoriť zoznam projektov, ktoré môžu okamžite získať finančnú pomoc. Výber 
projektov na zoznam Európskej komisie spolu s príslušným vplyvom na rozpočet je vo svojej 
podstate veľmi odbornou záležitosťou. Parlament môže samozrejme predložiť pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy k zoznamu projektov, ale vo väčšine prípadov by išlo len o opakované 
zapísanie projektov, ktoré sa z nejakého dôvodu nedostali do výberu Komisie alebo členského 
štátu. Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že takýto postup by bol kontraproduktívny, keďže, 
ako bolo uvedené vyššie, čas je v tomto prípade veľmi podstatný. To isté platí vo veľkej 
miere aj pre objemy prostriedkov vyčlenených na jednotlivé projekty. Bez podrobných 
technických informácií, ktoré sú potrebné na posúdenie primeranosti navrhovaných súm, by 
išlo len o predstieraný zámer na ich zmenu.

 ZÁVER

Vzhľadom na uvedené fakty, na naliehavosť tejto problematiky a na jasný prínos európskej 
ekonomike, bezpečnosti dodávok energie a zníženiu uhlíkových emisií, ktoré hrajú v prospech 
rýchlej realizácie tohto návrhu legislatívy, vaša spravodajkyňa dôrazne odporúča, aby bol 
návrh prijatý bez zmien a doplnení.

*******

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.

                                               
1 Pozri KOM (2009)0035, s. 7.
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