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dezignovaná komisárka pre energetiku 

 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za 

ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať 

k návrhu strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako 

ho budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? Aké záruky 

nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby 

žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie 

vašich úloh v rámci Komisie? 

Vďaka môjmu pôsobeniu v úlohe ministerky hospodárstva a infraštruktúry v Estónsku 

zodpovednej aj za energetickú politiku som mala dostatok príležitostí na to, aby som 

preukázala svoje odhodlanie podporovať európsky záujem a ďalej posilňovať EÚ. Som hrdá 

na to, že som sa v roku 2017 aktívne podieľala na úspešnom prvom predsedníctve Estónska 

v Rade, a tak pomáhala pri formovaní priorít predsedníctva, počas ktorého som predsedala 

zasadnutiam Rady a v rámci legislatívnych rokovaní organizovala rozsiahle diskusné výmeny 

s Európskym parlamentom. Domnievam sa, že som zohrala zásadnú úlohu pri umožnení 

dohody v prípade kľúčovej agendy pre našich občanov a Európsku úniu ako celok, najmä 

pokiaľ ide o balík venovaný čistej energii pre všetkých Európanov. Preto som presvedčená, že 

mám tú správnu kvalifikáciu a odborné skúsenosti na to, aby som sa stala eurokomisárkou 

a aby som v nasledujúcich piatich rokoch pozitívne prispela k práci Komisie. 

Motivuje ma práca, ktorú som 16 rokov vykonávala vo svojej domovskej krajine ako 

poslankyňa parlamentu a ako ministerka, ako aj moje osobné skúsenosti Európanky 

vyrastajúcej v krajine, ktorá vynaložila veľké úsilie na to, aby mohla pristúpiť k Európskej 

únii, a ktorej členstvo v Únii prinieslo nesmierny úžitok. 

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, budem prispievať k stabilite a pokroku Európy 

vykonávaním politík a projektov Únie v súlade s dohodou s Európskym parlamentom 

a Radou. Priority, ktoré zvolená predsedníčka von der Leyenová vytýčila pre túto Komisiu vo 

svojich politických usmerneniach a v júli 2019 predložila Európskemu parlamentu, budú 

slúžiť ako kompas, ktorý bude usmerňovať moju činnosť členky kolégia zodpovednej za 

energetiku. 

Predovšetkým som pevne presvedčená, že prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo 

a spoločnosť, ktoré bude stredobodom mandátu novej Komisie, je pre Európu mimoriadnou 

príležitosťou. Kľúčovú úlohu pri tomto prechode zohráva energetika. Spolu s dezignovaným 

výkonným podpredsedom Timmermansom a ostatnými kolegami budeme musieť navrhnúť 
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politiky, ktoré nám umožnia dosiahnuť, aby sa Európa stala do roku 2050 klimaticky 

neutrálnou, a predložiť ich Európskemu parlamentu a Rade. 

Plne sa zaväzujem prijať politické usmernenia a budem spolupracovať s Európskym 

parlamentom a Radou na zabezpečovaní toho, aby sa tieto priority stali konkrétnymi 

opatreniami v prospech všetkých európskych občanov. Vo svojej každodennej práci sa budem 

usilovať o vybudovanie Európy, ktorá spája, integruje a zahŕňa. S ambíciami a odvahou 

budeme riešiť problémy v oblasti klímy a energetiky, aby sme naplnili potreby všetkých 

občanov v mestách i vidieckych oblastiach bez ohľadu na to, či sú z východu alebo zo severu, 

z juhu alebo zo západu. 

Ako členka Európskej komisie, ktorú po prvýkrát vedie žena, budem venovať osobitnú 

pozornosť podpore uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti. Táto zásada je zakotvená v článku 

8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), podľa ktorého „sa Únia vo všetkých svojich 

činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi 

a ženami“. Zvolená predsedníčka von der Leyenová zaradila rodovú rovnosť medzi priority 

svojho programu a zaväzuje sa ísť príkladom tým, že vytvorí plne rodovo rovnocenné 

kolégium. Mám v úmysle uplatniť tú istú zásadu na môj tím a zabezpečím, aby boli v mojom 

kabinete rovnako zastúpení muži a ženy. Som takisto odhodlaná nadviazať na iniciatívu No 

Women No Panel (ak panely, tak jedine s účasťou žien), ktorá sa začala vo februári 2019. 

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti takisto znamená, že pri príprave akejkoľvek novej 

iniciatívy treba zohľadniť, aký by mohla mať vplyv na úlohu žien v hospodárstve 

a spoločnosti ako celku. V oblasti energetickej politiky je stále veľa práce, ktorú treba 

vykonať v tomto smere. Európsky parlament napríklad nedávno uverejnil štúdiu, z ktorej 

vyplýva, že energetická chudoba postihuje viac žien ako mužov. Okrem toho je podľa 

nedávnych štúdií podiel žien v odvetví energetiky v priemere 22 % v celosvetovom ropnom 

a plynárenskom priemysle a 32 % v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Som pripravená 

spolupracovať s Parlamentom, zainteresovanými stranami a organizáciami občianskej 

spoločnosti s cieľom zistiť, ako sa to v budúcnosti môže zmeniť. 

Mám v úmysle vykonávať svoje povinnosti komisárky v rovnakom duchu verejnej služby, 

v akom som pracovala v predchádzajúcich politických funkciách. Už dnes sa preto môžem 

zaviazať, že hneď po svojom nastúpení do funkcie budem plne rešpektovať povinnosti 

týkajúce sa nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti tak, ako sú vymedzené 

v článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (ZFEÚ), ako aj povinnosť služobného tajomstva podľa článku 339 ZFEÚ. Budem 

dodržiavať etické normy stanovené v uvedených článkoch a v Kódexe správania členov 

Komisie. 

Keďže pôsobím vo vláde ako ministerka, moja osobná organizačná a finančná situácia už bola 

podrobne preskúmaná a vypracovala som komplexné vyhlásenie o záujmoch, ktoré je 

Európskemu parlamentu k dispozícii. Zaväzujem sa, že v prípade zmien ho urýchlene 

aktualizujem. Ak budem vymenovaná do funkcie komisárky, budem v plnej miere dodržiavať 

literu a ducha zmluvy, najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez prijímania 

akýchkoľvek pokynov. Budem dodržiavať a ctiť literu a ducha Kódexu správania členov 

Európskej komisie a zaväzujem sa k čo najvyššej úrovni transparentnosti a etiky pri mojej 

práci komisárky. 
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2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich 

útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 

vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 

iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 

pripravená poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak sa potvrdí moja nominácia do funkcie komisárky, prevezmem plnú politickú 

zodpovednosť za činnosti v mojej oblasti pôsobnosti vytýčené v poverovacom liste, ktorý mi 

zaslala zvolená predsedníčka von der Leyenová 10. septembra. Veľký význam prisudzujem 

zásade kolegiality a s ostatnými členmi kolégia budem plne spolupracovať. Vo svojej 

každodennej práci budem dodržiavať pracovné metódy novej Komisie založené na zásadách 

začlenenia a lojálnej spolupráce medzi všetkými členmi kolégia. 

Keďže pri realizácii Európskeho ekologického dohovoru zohráva energetika ústrednú úlohu 

a mnohé prvky tohto rámca sú úzko prepojené, budem sa zameriavať na koordináciu 

a spoluprácu s cieľom dosiahnuť koherentné a dobre navrhnuté politiky. Predovšetkým 

budem úzko spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom pre Európsky 

ekologický dohovor Fransom Timmermansom. Budem sa aktívne zapájať do činnosti skupiny 

komisárov, ktorej predsedá a ktorá bude riadiť a koordinovať prácu v tejto oblasti. Budem sa 

takisto zúčastňovať na aktivitách projektových tímov komisárov zriadených na formovanie 

osobitných nových iniciatív. Budem sa snažiť zabezpečiť, aby sa rozmer energetickej politiky 

zohľadnil v kolektívnych diskusiách, vrátane diskusií o vonkajších vzťahoch, v súlade 

s duchom geopolitickej Komisie. Osobitnú pozornosť budem venovať zabezpečeniu toho, aby 

sa zachovávali a plne využívali synergie medzi rôznymi útvarmi Komisie pracujúcimi na 

spisoch týkajúcich sa energetiky, pretože som presvedčená, že najlepšou zárukou dosahovania 

výsledkov je spoločný prístup. 

Mám v úmysle aktívne spolupracovať s externými zainteresovanými stranami, vrátane 

organizácií občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, počúvať ich a podľa 

možnosti pokračovať v existujúcich konzultačných mechanizmoch a fórach v oblasti 

energetiky a posilňovať ich. Zároveň budem spolupracovať s občanmi a zabezpečovať, aby 

lepšie chápali Európsku úniu a jej politiky, najmä v mojej domovskej krajine. Najneskôr do 

konca prvej polovice svojho mandátu navštívim každý členský štát. 

V plnej miere si uvedomujem dôležitosť rovnakého prístupu k Parlamentu a Rade 

a osobitného partnerstva medzi Parlamentom a Komisiou. Budem zvlášť dohliadať na to, aby 

sa v oblasti mojej zodpovednosti plne dodržiavali príslušné ustanovenia rámcovej dohody 

z roku 2010 medzi oboma inštitúciami. 

Ako bývalá poslankyňa parlamentu oceňujem demokratický dialóg s Európskym 

parlamentom. Zaväzujem sa aktívne spolupracovať s Európskym parlamentom vo všetkých 

fázach tvorby politiky a legislatívnych procesov vrátane účasti na trialógoch a som pripravená 

vystúpiť pred Európskym parlamentom, kedykoľvek ma o to požiada. Zabezpečím, aby bol 

Európsky parlament pravidelne informovaný, najmä o aktuálnych otázkach v rámci môjho 

portfólia. Budem úzko spolupracovať s príslušnými výbormi a budem sa aktívne podieľať na 

príprave uznesení, v ktorých sa od Komisie žiadajú legislatívne kroky. 
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Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že v nadväznosti na parlamentné uznesenia prijaté 

väčšinou hlasov jej Komisár predloží legislatívny akt v plnom súlade so zásadami 

proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. Plne podporujem tento cieľ a budem úzko 

spolupracovať s Parlamentom v každej fáze prípravy uznesení podľa článku 225 ZFEÚ. 

Prioritou tejto Komisie je transparentnosť. Na príslušných webových stránkach uverejním 

všetky kontakty a informácie o stretnutiach s profesijnými organizáciami alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami, na ktorých sa budeme venovať akýmkoľvek otázkam súvisiacim 

s tvorbou a vykonávaním politík EÚ v súlade s platnými pravidlami Komisie. S Parlamentom 

budem transparentne spolupracovať v duchu lojálnosti, vzájomnej dôvery a kooperácie. 

 

3a. Aké sú vaše hlavné priority s cieľom úplne dokončiť všetkých päť rozmerov 

energetickej únie (energetická bezpečnosť; vnútorný trh s energiou; energetická 

efektívnosť; dekarbonizácia; výskum, inovácia a konkurencieschopnosť)? 

Energetická únia je výborným základom pre rozvoj energetickej politiky počas môjho 

mandátu v súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky Ursuly von der 

Leyenovej. Vhodne vyvažuje udržateľnosť, bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť, čím 

zabezpečuje prijatie verejnosťou a posilňuje postavenie občanov v celej Únii. Budem sa 

usilovať o udržanie tejto rovnováhy a pokračovať v práci na všetkých piatich rozmeroch 

energetickej únie v kontexte Európskeho ekologického dohovoru. Zapracujem na tom, aby 

dekarbonizácia energetického systému priniesla úžitok všetkým občanom a všetkým 

regiónom. Európania musia mať prístup k cenovo dostupnej, bezpečnej, spoľahlivej a čistej 

energii. 

Mojou prvoradou prioritou je dobudovanie energetickej únie vo všetkých piatich rozmeroch, 

a to v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a členskými štátmi. 

V posledných rokoch sa v tomto smere dosiahlo mnoho, čo by bez podpory Európskeho 

parlamentu a členských štátov nebolo možné. Schválila sa nová legislatíva vrátane 

podporného rámca na riešenie hospodárskych, sociálnych, environmentálnych 

i priemyselných problémov. V tejto súvislosti je riadenie energetickej únie kľúčovým 

nástrojom na naplnenie všetkých piatich rozmerov energetickej únie prostredníctvom 

národných energetických a klimatických plánov, a predovšetkým na dosiahnutie našich 

hlavných cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. Národné plány, 

správy o pokroku a výročné správy o stave energetickej únie poslúžia Európskemu 

parlamentu a Rade ako základ na politické monitorovanie. Takisto poskytnú základ na 

výmenu osvedčených postupov v rámci Únie a medzi členskými štátmi, ako aj rámec na 

dialóg s občanmi a so zainteresovanými stranami. Zároveň treba pokračovať v zabezpečovaní 

regionálnej spolupráce medzi členskými štátmi a v intenzívnom angažovaní zainteresovaných 

strán i občanov. 

Naplnenie všetkých piatich rozmerov energetickej únie si vyžaduje úplnú implementáciu 

energetického acquis – predovšetkým balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých 

Európanov. Pokiaľ ide o vnútorný trh s energiou, cieľom nových pravidiel veľkoobchodných 

a maloobchodných trhov s elektrinou je zabezpečiť nákladovo efektívne dosiahnutie ambícií 

a posilniť postavenie odberateľov; to si bude vyžadovať kroky na vnútroštátnej i medzištátnej 

úrovni. Významným príkladom tu je posilňovanie cezhraničného obchodovania s elektrinou 

v prospech odberateľov i bezpečnosti dodávok. Tu bude treba pozorne monitorovať, že 
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členské štáty plnia ustanovenia nového nariadenia o elektrine, aby sa maximalizovala 

disponibilná kapacita prepojení na trhu. 

Cenovo dostupnú nízkouhlíkovú energiu najúčinnejšie zabezpečia otvorené a konkurenčné 

európske trhy. Dobre fungujúci trh s elektrinou a plynom postavený na spravodlivej 

cezhraničnej súťaži dodávateľov energie, ktorý posilňuje postavenie odberateľov a integruje 

obnoviteľné zdroje, nám pomôže dospieť k dekarbonizovanému, konkurencieschopnému 

a inovačnému energetickému sektoru. V záujme väčšieho prínosu pre odberateľov musíme 

riešiť chýbajúce prepojenia v energetickom systéme a prispôsobiť sa novým trendom na 

našich trhoch. 

Zastavenie nadbytočných dotácií pre uhlíkovo najnáročnejšie elektrárne na fosílne palivá 

v rámci kapacitných mechanizmov je ďalším kľúčovým ustanovením nového nariadenia 

o elektrine, ktoré podporí transformáciu a ktoré bude treba pozorne sledovať. V kontexte 

legislatívy o bezpečnosti dodávok budem takisto monitorovať úplnú implementáciu 

ustanovení o cezhraničnej solidarite. 

Budem musieť zintenzívniť naše snahy o dekarbonizáciu energetiky. Balík opatrení v oblasti 

čistej energie už poskytuje dobrý základ pre nové kroky a monitorovanie pokroku Komisiou 

v rámci výročných oznámení o stave energetickej únie umožní upriamiť pozornosť na oblasti, 

kde treba spraviť viac – či už na úrovni Únie alebo v členských štátoch. Na základe tohto 

monitorovania a vzhľadom na komplexný plán zodpovedne zvýšiť do roku 2021 cieľ EÚ na 

rok 2030 na hodnotu 55 % vyhodnotím, či treba energetickú legislatívu preskúmať. 

Prioritnou oblasťou bude zaistiť plošné uplatňovanie zásady prvoradosti energetickej 

efektívnosti. Preskúmam, ako by sa dala zvýšiť energetická hospodárnosť budov a urýchliť 

miera obnovy. Takisto navrhnem iniciatívy na základe kvalitných nových údajov z národných 

energetických a klimatických plánov a súvisiacich správ o pokroku. V tomto smere sa takisto 

budem venovať inteligentnej integrácii odvetví elektriny, budov, vykurovania a chladenia, 

dopravy a priemyslu. 

Vyhodnotím, akú rolu zohráva plyn vrátane bezuhlíkových plynov ako vodík v prechode na 

klimaticky neutrálne hospodárstvo. 

Energetická únia by nebola úplná bez intenzívnejšieho pokroku vo výskume, inovácii 

a konkurencieschopnosti. V tejto oblasti bude dôležité lepšie koordinovať naše politiky 

s členskými štátmi, aby sa zaistil ďalší rozvoj ekologických technológií v doménach ako 

uskladnenie, vodík či batérie, a aby sa podporila konkurencieschopnosť Európy zachovaním 

veľkých častí hodnotového reťazca v Únii. S ostatnými členmi kolégia preskúmam, ako 

zabezpečiť vedúce postavenie Únie na poli výskumu a inovácie s cieľom podporiť prechod na 

čistú energiu. Bližšie vyhodnotím potenciál strategického plánu pre energetické technológie. 

Okrem týchto priorít musíme využiť prínosy energetickej únie v medzinárodnom meradle, 

usilovať sa o prechod na čistú energiu v súlade s Parížskou dohodou, motivovať ďalších 

významných znečisťovateľov k posilneniu ambícií a poskytovať príležitosti na európske 

energetické investície v tretích krajinách. Zaisťovanie energetickej bezpečnosti Únie si bude 

vyžadovať ďalšie posilnenie vonkajšieho rozmeru energetickej únie a v tejto súvislosti 

vyhodnotím aj to, ako diverzifikovať zdroje dodávok zemného plynu za konkurenčné ceny – 

najmä s využitím potenciálu skvapalneného zemného plynu. 
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3b. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívy vrátane finančných nástrojov 

plánujete predložiť v rámci svojho mandátu, najmä ako súčasť Európskeho 

ekologického dohovoru, ktorý sa má predložiť v prvých 100 dňoch novej Komisie? Aký 

by bol hlavný obsah a harmonogram týchto iniciatív? 

Prispejem k práci skupiny komisárov pre Európsky ekologický dohovor pod vedením 

výkonného podpredsedu pre Európsky ekologický dohovor a v spolupráci s príslušnými 

kolegami. 

Keďže energetika v EÚ zodpovedá zhruba za 75 % emisií skleníkových plynov, energetická 

politika bude zohrávať ústrednú rolu pri dosahovaní klimatických cieľov, ktoré sú kľúčovým 

prvkom Európskeho ekologického dohovoru. Dohovorom sa poskytne zastrešujúci rámec pre 

rozvoj politík v oblasti energetiky a klímy v nadchádzajúcich rokoch. Mojou úlohou bude 

uistiť sa, že transformačné smerovanie v oblasti dekarbonizácie energetiky umožňuje 

naplnenie cieľa klimatickej neutrality pri súčasnom zaistení bezpečnosti dodávok a cenovej 

dostupnosti. Politiky v oblasti energetiky a klímy môžu pomôcť formovať aj environmentálnu 

stopu nášho energetického dopytu a ponuky – napríklad príspevkom k zlepšeniu kvality 

ovzdušia. 

Najskôr musí Komisia počas prvých 100 dní predložiť plán na dosiahnutie klimatickej 

neutrality do roku 2050. Ústredným bodom bude európsky zákon o klíme, ktorý do právneho 

poriadku EÚ zavedie cieľ klimatickej neutrality do roku 2050. Ten bude podporený 

legislatívnym návrhom fondu pre spravodlivú transformáciu. K tvorbe týchto návrhov aktívne 

prispejem pod vedením a s koordinačnou podporou dezignovaného výkonného podpredsedu 

Fransa Timmermansa.  

Veľmi mi leží na srdci, aby bolo dosahovanie klimatickej neutrality spravodlivou 

transformáciou pre všetkých. Nie všetky členské štáty a regióny majú rovnakú východiskovú 

pozíciu a nie všetky budú rovnako zasiahnuté. Transformácia bude zložitejšia a nákladnejšia 

pre tie, ktoré sú z veľkej miery závislé od uhlia alebo odvetví s vysokými emisiami, ako aj pre 

ostrovy, ktoré sa musia pri dodávkach elektriny postupne prestať spoliehať na fosílne palivá. 

Pri tejto transformácii nesmieme na nikoho zabudnúť. Je to zároveň podmienka pre 

dosiahnutie širšieho konsenzu na cieli klimatickej neutrality. Účelom fondu pre spravodlivú 

transformáciu preto bude podpora najväčšmi zasiahnutých regiónov pri tvorbe stratégií 

reštrukturalizácie financovaním cielených projektov, ktoré pomáhajú v prechode na 

nízkouhlíkové technológie a tlmia ich sociálny a hospodársky dosah. 

Zvolená predsedníčka navyše plánuje predložiť komplexný plán na zodpovedné posilnenie 

cieľa zníženia emisií skleníkových plynov v Európskej únii na rok 2030 na 50 % a prípadne 

až na 55 %. Priamo to súvisí s energetikou a našimi politikami. 

Zvýšené ambície si pravdepodobne vyžiadajú viac investícií, vyšší podiel obnoviteľných 

zdrojov v energetickom mixe a ďalšie úsilie na poli energetickej efektívnosti. Budeme preto 

musieť dôkladným posúdením vplyvu vyhodnotiť potrebu preskúmania legislatívy vzhľadom 

na zvýšené ambície Európskeho ekologického dohovoru. Na to požiadam svoje útvary 

o iniciovanie rozsiahleho procesu posudzovania vplyvu vrátane hodnotenia konečných 

národných energetických a klimatických plánov a ich úrovne ambícií, najmä vzhľadom na 

súčasné ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti na rok 2030. 
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Súbežne budem investovať do zabezpečenia úplnej implementácie balíka opatrení v oblasti 

energetiky. V rámci návštev hlavných miest v prvej polovici mandátu tejto Komisie budem 

s členskými štátmi viesť dialógy o vykonávaní s cieľom identifikovať a šíriť osvedčené 

postupy, okrem iného vychádzajúc z kľúčových otázok energetickej transformácie 

identifikovaných v národných energetických a klimatických plánoch. 

Keď budú všetky tieto prvky zosúladené, budem počas svojho mandátu vypracúvať ďalšie 

iniciatívy, ktoré prispejú k Európskemu ekologickému dohovoru. Som presvedčená, že 

kľúčovými katalyzátormi podpory klimatickej neutrality sú dobre fungujúce integrované trhy 

a energetická efektívnosť, ako uvádzam aj v odpovedi na otázku 3a. 

Zároveň sa budem v spolupráci s kolegami snažiť zabezpečiť, aby investičný plán pre 

udržateľnú Európu a stratégia ekologického financovania podporovali transformáciu v súlade 

s potrebami energetického sektora. Nadväzujúc na poučenia z iniciatívy inteligentného 

financovania inteligentných budov a ďalších nástrojov energetickej efektívnosti (Európsky 

fond pre energetickú efektívnosť, súkromné financovanie energetickej efektívnosti) budem 

v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci prispievať k uplatňovaniu nových 

finančných nástrojov – najmä cez program InvestEU. Nové finančné nástroje by sa mali 

zamerať aj na MSP a mali by mať za cieľ sprístupňovať trh pre spoločnosti poskytujúce 

energetické služby. 

Podpora inteligentnej integrácie sektorov elektriny, budov, vykurovania a chladenia, dopravy 

a priemyslu môže urýchliť zavádzanie čistej energie v celom hospodárstve. Na využitie tohto 

potenciálu plánujem presadzovať inteligentnú integráciu sektorov elektriny, vykurovania, 

dopravy a priemyslu. 

Na zabezpečenie primeranosti výrobných kapacít sa zaväzujem úzko spolupracovať 

s členskými štátmi, a to aj v skupinách na vysokej úrovni, ktoré posilnia regionálnu 

spoluprácu na základe národných energetických a klimatických plánov. V záujme 

všeobecných cieľov Európskeho ekologického dohovoru plánujem aktívne podporovať 

synergie medzi rôznymi skupinami regionálnej spolupráce. 

Ambicióznejšie znižovanie emisií do roku 2030 si bude vyžadovať urýchlené dokončenie 

a modernizáciu elektrizačných sústav. 

S ostatnými členmi kolégia budem pracovať na akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, 

najmä na otázkach spojených so sektorom budov a strategickými technológiami v oblasti 

čistej energie vrátane ekodizajnu a energetického označovania. 

Ako už som uviedla, zamerala by som sa na rolu plynu v prechode na uhlíkovo neutrálne 

hospodárstvo a zaisťovaní bezpečnosti dodávok, ako aj na otázku, ako zabezpečiť dobre 

fungujúci trh s plynom s úžitkom pre všetkých – najmä odberateľov. 

Počas mandátu bude pre mňa prioritou ochrana zraniteľných odberateľov a boj proti 

energetickej chudobe: tieto ciele sú úzko späté s vytváraním hospodárstva, ktoré pracuje 

v prospech ľudí, so záväzkom bojovať proti chudobe a v plnej miere zaviesť Európsky pilier 

sociálnych práv. 

Prioritnú pozornosť si zaslúži konkurencieschopnosť nášho odvetvia nízkouhlíkových 

technológií, najmä v kontexte dlhodobej stratégie pre priemyselnú budúcnosť Európy. Budem 

pracovať na medzinárodnom rozmere ekologického dohovoru presadzovaním razantnej 
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diplomacie v oblasti energetiky a klímy, predovšetkým v bilaterálnych dialógoch o energetike 

s hlavnými znečisťovateľmi, a zároveň budem podporovať zavádzanie technológií čistej 

energie z EÚ v tretích krajinách. 

 

3c. Ako budete konkrétne uplatňovať zásadu „jeden za jeden“ v súvislosti 

s legislatívnym návrhom týkajúcim sa energetickej únie? 

Komisia vytvorí nový nástroj na plnenie zásady „jeden za jeden“ (One In, One Out). Každý 

nový legislatívny návrh, ktorý vytvára nové zaťaženie, by mal ľudí a podniky odbremeniť od 

rovnocennej záťaže, ktorá na úrovni EÚ v tejto oblasti politiky už existuje. Uplatňovať sa 

bude na úrovni celej politickej oblasti, takže presahuje rámec jednotlivých právnych aktov, 

ktorými sa nová záťaž zavádza. Tým sa zabezpečí efektívne dosiahnutie prierezových 

politických cieľov s minimálnym zaťažením, pričom Komisia bude mať v prípade potreby 

vždy k dispozícii manévrovací priestor. Uistím sa, že táto zásada bude kľúčovým prvkom 

agendy v oblasti energetiky. 

V tomto duchu sa už určité kroky prijali v podobe nariadenia o riadení energetickej únie 

a opatrení v oblasti klímy. Predovšetkým zavedenie národných energetických a klimatických 

akčných plánov prispelo k integrácii a zefektívneniu väčšiny aktuálnych plánovacích 

požiadaviek členských štátov v týchto sférach, ako aj monitorovacích povinností Komisie, 

čím sa znížila neprimeraná administratívna záťaž. 

Konkrétnou oblasťou na zníženie zaťaženia sú oznamovacie povinnosti v oblasti energetiky 

a klímy. Ako dokazuje najnovší príklad nariadenia o riadení energetickej únie, naším cieľom 

bude aj naďalej zefektívňovanie oznamovacích povinností vyplývajúcich z legislatívy EÚ 

v oblasti energetiky, klímy a v ďalších politických oblastiach súvisiacich s Európskou úniou, 

aby sa veci zjednodušili ešte viac. Komisia bude takisto spolupracovať s členskými štátmi 

v snahe zabezpečiť, aby pri transponovaní legislatívy balíka čistej energie pre všetkých 

Európanov nepridávali zbytočnú administratívnu záťaž. 

V súlade s uvedenými príkladmi považujem zásadu „jeden za jeden“ za riadiaci princíp 

všetkých nových legislatívnych návrhov súvisiacich s energetickou úniou – v záujme 

integrácie energetických politík a celkovej konzistentnosti acquis v oblasti energetiky. Naše 

návrhy sa budú opierať o fakty, prejdú rozsiahlymi konzultáciami a posúdením vplyvu 

a preskúma ich nezávislý výbor pre kontrolu regulácie. Zároveň budú rešpektovať zásady 

proporcionality a subsidiarity a jednoznačne poukazovať na prínos opatrenia na európskej 

úrovni. 

 

3d. Ako okrem toho zabezpečíte úplné a účinné vykonávanie existujúcich právnych 

predpisov v oblasti energetiky, najmä balíka opatrení v oblasti čistej energie pre 

všetkých Európanov? Aké konkrétne prostriedky a opatrenia budete uplatňovať na to, 

aby členské štáty plnili a presadzovania acquis EÚ? 

Úplné a správne vykonávanie celého energetického acquis je podmienkou úspechu 

energetickej únie a Európskeho ekologického dohovoru. Úlohou Komisie ako strážkyne 

zmlúv je toto úplné a správne vykonávanie monitorovať. Zaväzujem sa poskytovať členským 

štátom nepretržitú podporu a usmernenia v otázkach vykonávania celého energetického 

acquis, a zároveň v prípade potreby prijať presadzovacie kroky vrátane začatia postupov 
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v prípade nesplnenia povinnosti, aby sa zaistilo, že členské štáty v plnej miere vykonávajú 

energetickú legislatívu a dodržiavajú právne predpisy EÚ. 

Balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov a balík o energetickej 

bezpečnosti zahŕňajú viacero smerníc a nariadení, ktoré nedávno nadobudli účinnosť. 

Vykonávanie tohto legislatívneho balíka by malo umožniť využitie potenciálnych synergií 

s energetickou a klimatickou politikou v duchu spolupráce s členskými štátmi; podporovať 

nákladovo efektívne zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a zároveň aktívne postavenie 

odberateľov; stimulovať snahy o znižovanie spotreby energie a dovozu plynu a vytvoriť nové 

pracovné miesta. Nové pravidlá veľkoobchodného a maloobchodného trhu sú vhodné na 

zaistenie nákladovo efektívneho naplnenia našich ambícií, pričom odberateľom umožnia 

zohrávať aktívnejšiu rolu. Riadenie energetickej únie a opatrení v oblasti klímy 

prostredníctvom integrovaných národných energetických a klimatických plánov je 

komplexným nástrojom na riadenie a monitorovanie transformácie, ako aj optimálne využitie 

synergií s politikami v oblasti energetiky a klímy v duchu spolupráce s členskými štátmi. 

Ďalšie legislatívne iniciatívy posilnili energetickú bezpečnosť – napríklad v prípade nariadení 

o bezpečnosti dodávky plynu a pripravenosti na riziká. 

Zatiaľ čo tieto nariadenia sú priamo uplatniteľné v členských štátoch odo dňa nadobudnutia 

účinnosti, smernice si od členských štátov vyžadujú transpozíciu do vnútroštátneho práva do 

určitého termínu. Vzhľadom na význam balíka opatrení v oblasti čistej energie Komisia už od 

nadobudnutia jeho účinnosti pomáha členským štátom zaistiť čo najlepšie vykonávanie ešte 

pred uplynutím transpozičnej lehoty. Ja i moje útvary budeme naďalej systematicky 

komunikovať s členskými štátmi, aby sme šírili osvedčené postupy vykonávania národných 

energetických a klimatických plánov, ako aj zabezpečili kvalitnú transpozíciu legislatívy 

v oblasti energetiky a klímy. 

Podporu pre členské štáty zabezpečím koordinovanými opatreniami, pravidelnými 

stretnutiami, usmerňovaním pri vykonávaní a kontinuálnym dialógom – tak na politickej, ako 

aj technickej úrovni. Najmä pri nariadení o riadení, ktoré je ústredným prvkom balíka a má za 

cieľ zaistiť dosiahnutie cieľov na rok 2030, budem svoje útvary podporovať v tom, aby sa 

naďalej zúčastňovali na stretnutiach s členskými štátmi v technickej pracovnej skupine. 

Urobili sme tak s cieľom pomôcť členským štátom s prípravou plánov a budeme pokračovať 

aj naďalej, aby sme ich sprevádzali aj fázou vykonávania. Členské štáty si tak budú môcť 

vymieňať osvedčené postupy a získajú podrobné usmernenia od Komisie ku všetkým 

ustanoveniam nariadenia. 

Návštevy hlavných miest využijem na zaistenie úplného a účinného vykonávania acquis 

v oblasti energetiky a na podporu osvedčených postupov pri vykonávaní národných 

energetických a klimatických plánov účinnými politickými nástrojmi, ako aj integrovaným 

prístupom, ktorý zohľadňuje celý energetický systém. 

Národné energetické a klimatické plány a pravidelné správy o stave energetickej únie 

využijem na intenzívny dialóg s členskými štátmi. Pozorne budem sledovať pokrok 

v dosahovaní cieľov na rok 2030 a pravidelne o nich budem informovať Európsky parlament 

a Radu. 
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3e. Ako zabezpečíte dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných 

zdrojov energie a prepojenosti elektrických sietí do roku 2030? 

Zabezpečenie ambícií a výsledkov, skúmanie synergií medzi jednotlivými politikami a úzka 

spolupráca s členskými štátmi pri vykonávaní našich politík sú kľúčové zásady, ktoré nám 

prinesú úspešné dosiahnutie cieľov únie na rok 2030. Riadenie energetickej únie a opatrení 

v oblasti klímy určuje, ako tieto zásady pretaviť do praxe – procesom plánovania, realizácie 

a monitorovania transformácie energetického sektora a hospodárstva v širšom zmysle. 

Cieľom tohto procesu je stanoviť správne ciele, politiky a opatrenia, ktoré Únii umožnia 

naplniť ciele energetickej únie vo všetkých piatich rozmeroch, a najmä dosiahnuť ciele 

v oblasti energetiky a klímy na rok 2030. Tak Parlament, ako aj Rada zohrávajú v politickom 

monitorovaní týchto cieľov jasnú rolu. 

Národné energetické a klimatické plány, ktoré sú kľúčovým prvkom procesu riadenia, 

predstavujú pre nás všetkých výnimočnú príležitosť lepšie preskúmať synergie medzi 

politickými oblasťami a zaujať skutočne nadrezortný a celospoločenský prístup. 

Predovšetkým pri cieľoch na rok 2030 v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných 

zdrojov a prepojenia elektrických sietí sú tieto synergie jasné. Čím menej energie 

spotrebujeme, tým menej výrobných kapacít treba inštalovať. Čím prepojenejšie 

a konkurenčnejšie sú trhy s elektrinou, tým ľahšie sa nám podarí zaviesť výrobu 

z obnoviteľných zdrojov po celej Únii a priniesť jej výhody odberateľom. Pri dosahovaní 

cieľov únie na rok 2030 som preto plne odhodlaná naďalej uplatňovať tento „nadrezortný“ 

prístup spolu s členskými štátmi. 

Návrhy národných energetických a klimatických plánov členských štátov vyjadrujú stratégiu, 

ktorou plánujú prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ na rok 2030, ako aj k ostatným rozmerom 

energetickej únie. Tieto návrhy majú z hľadiska ambícií do roku 2030 určité zásadné 

medzery, pokiaľ ide o cieľ Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Vo viacerých 

prípadoch sa členské štáty taktiež dostatočne nevenovali cieľu miery prepojenia do roku 2030. 

Na základe tohto posúdenia Komisia odporučila členským štátom zvýšiť mieru ambícií na 

dosiahnutie cieľov na rok 2030 v duchu solidarity. 

Po zvyšné mesiace tohto roka urobím všetko pre podporu predsedníctva Rady a členských 

štátov v snahách o priblíženie národných príspevkov minimálnym cieľovým hodnotám Únie 

na rok 2030. Zmazanie rozdielu v ambíciách, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a energetickú 

efektívnosť, by navyše ďalej znížilo emisie skleníkových plynov a pomohlo dosiahnuť 

záväzné vnútroštátne ciele znižovania emisií v sektoroch mimo systému EÚ na obchodovanie 

s emisiami. Ak hodnotenie konečných národných energetických a klimatických plánov 

napriek tomu potvrdí rozdiel a nedostatočnosť politík a opatrení na podopretie vnútroštátnych 

ambícií, zvážim opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

Vzhľadom na priority Európskeho ekologického dohovoru, ktorý predstavila zvolená 

predsedníčka, by členské štáty mali takisto prehodnotiť, ako lepšie zhodnotiť svoj zatiaľ 

nevyužitý potenciál. 

Zároveň budem monitorovať plnenie energetických cieľov na rok 2020, ktoré sú na ceste 

k roku 2030 kľúčovým míľnikom. Únia zaostáva v plnení svojho cieľa zvýšiť energetickú 

efektívnosť do roku 2020 o 20 %. Je však na dobrej ceste k splneniu cieľa na rok 2020 

v oblasti obnoviteľných zdrojov a od členských štátov sa bude vyžadovať aspoň zachovanie 

ich národných cieľov v tejto oblasti aj po roku 2020. Aby sme sa poučili z politík, o ktoré sa 

tieto ciele opierajú, požiadam príslušné útvary o rýchle ex-post vyhodnotenie politík 
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a opatrení, ktorými sa dosahujú cieľové hodnoty na rok 2020 v oblasti energetickej 

efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov. Toto hodnotenie bude zároveň dialógom 

s členskými štátmi o tom, ako zlepšiť plnenie cieľov v období do roku 2030 a ako doplniť 

existujúce opatrenia na riešenie prípadných medzier v plnení cieľov na rok 2030, o hodnotení 

pokroku Komisiou a správach o stave energetickej únie, ale aj dialógom s investormi 

o financovaní potrebnom na dosiahnutie cieľov na rok 2030. Dosahovanie úrovne ambícií na 

rok 2030 podporia nástroje dostupné v novom viacročnom finančnom rámci. 

 

4a. Aké konkrétne iniciatívy v oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide o ciele v oblasti 

energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030, plánujete 

prijať s cieľom splniť ambície stanovené v politických usmerneniach pre budúcu 

Európsku komisiu, a to zodpovedne znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 50 % a zvýšiť 

cieľ Únie na rok 2030 na 55 %? 

Súčasným cieľom na rok 2030 je znížiť emisie aspoň o 40 % a všetky právne predpisy na 

dosiahnutie tohto cieľa už sú zavedené. Úplné vykonávanie predmetnej legislatívy – napríklad 

smernice o energetickej efektívnosti, smernice o energetickej hospodárnosti budov, smernice 

o obnoviteľných zdrojoch energie, nariadenia o spoločnom úsilí a smernice o systéme 

obchodovania s emisiami – by malo v EÚ28 do roku 2030 priniesť zníženie emisií 

skleníkových plynov na úrovni zhruba 45 %. 

Na splnenie ambície z politických usmernení znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 50 % je 

nevyhnutné najskôr zaistiť úplné uplatňovanie existujúceho rámca balíka opatrení v oblasti 

čistej energie pre všetkých Európanov, a to aj prijatím potrebných terciárnych aktov. 

Členské štáty dokončia svoje národné energetické a klimatické plány do konca tohto roka. 

Môžem ubezpečiť, že Európska komisia na splnenie záväzkov dohliadne. Musíme spojiť 

všetky sily, aby sme čo najlepšie využili synergie – aj na regionálnej úrovni. Taktiež som plne 

odhodlaná vyhodnotiť úroveň ambícií konečných národných energetických a klimatických 

plánov. 

Už teraz môžeme členské štáty vyzvať k posilneniu ich ambícií v oblasti energetickej 

efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov. Nedávno dohodnuté ciele na rok 2030 

v týchto dvoch oblastiach predstavujú minimálne cieľové hodnoty (aspoň 32,5 % v prípade 

energetickej efektívnosti a aspoň 32 % pri obnoviteľných zdrojoch). Oznámením s názvom 

„Spoločne pri dosahovaní cieľov energetickej únie a opatrení v oblasti klímy – Položenie 

základov pre úspešný prechod na čistú energiu“ a súvisiacimi odporúčaniami pre členské štáty 

Komisia poskytla usmernenie k dokončeniu národných energetických a klimatických plánov. 

Členské štáty boli požiadané, aby zvýšili svoje ambície a jasne uviedli politiky, ktoré plánujú 

na naplnenie týchto ambícií použiť. 

Napriek všetkým týmto snahám možno bude pri cieľových hodnotách EÚ na rok 2030 

potrebné úroveň ambicióznosti zvýšiť. Chcem, aby útvary v mojej zodpovednosti začali 

analyzovať, či by zodpovedné posilnenie ambícií znížiť emisie skleníkových plynov aspoň 

o 50 % so zámerom zvýšiť cieľovú hodnotu EÚ na rok 2030 k hodnote 55 % mohlo znamenať 

revíziu legislatívy v oblasti energetiky. Na to vykonáme komplexné posúdenie 

hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov, ako aj rozsiahlu konzultáciu so 

zainteresovanými stranami a zaistíme plné zapojenie členských štátov. 
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Akékoľvek posilnenie ambícií musí priniesť sektor energetiky spoločne s ostatnými 

odvetviami hospodárstva. Energetika, a najmä riešenia v oblasti čistej energie, môže podporiť 

dekarbonizáciu niektorých z týchto ostatných odvetví. 

Iniciatívy na uľahčenie inteligentnej integrácie sektorov elektriny, budov, vykurovania 

a chladenia, dopravy a priemyslu (tiež známej ako sektorová integrácia alebo prepájanie 

sektorov) by pomohla urýchliť prechod na čistú energiu a dekarbonizáciu európskeho 

hospodárstva. Inteligentnejšie, decentralizované, digitalizované a otvorenejšie energetické 

siete nám zároveň umožnia poskytovanie nových udržateľných energetických služieb 

posilneným odberateľom. Všeobecnejšie vzaté, iniciatívy spomenuté pod ostatnými otázkami 

prispejú k dosahovaniu dlhodobého cieľa klimatickej neutrality. 

 

4b. Ako zabezpečíte, aby Európa dodržiavala zásadu energetickej efektívnosti vo 

všetkých oblastiach, ako sa uvádza vo vašom poverovacom liste? 

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti už je zakotvená v energetickom acquis. Teraz sa 

treba zamerať na prax. Zvolená predsedníčka v poverovacom liste uviedla, že mám 

zabezpečiť, aby Európa uplatňovala zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti plošne. Celý 

energetický systém bude musieť prispieť k tomu, aby sme sa stali prvou klimaticky 

neutrálnou ekonomikou, a zásada prvoradosti energetickej efektívnosti bude pri podpore tohto 

úsilia rozhodujúca. 

V tejto súvislosti chcem preskúmať, ako môže Európa výrazne zvýšiť energetickú 

hospodárnosť budov a posilniť mieru obnovy. Výrazne vyššie miery obnovy sú v tomto 

sektore kľúčové na zníženie energetickej spotreby i emisií. 

Útvary v mojej zodpovednosti takisto preskúmajú, ako zásadu prvoradosti energetickej 

efektívnosti čo najlepšie uplatniť v budúcich rozhodnutiach o investovaní do energetickej 

infraštruktúry a ako by mohla prispieť k vnútornému trhu s energiou či riešiť otázky 

bezpečnosti dodávok. 

Rovnako dôležité je dôkladne analyzovať stranu spotreby energie, keďže energetická 

efektívnosť by mohla byť jednoduchým aj nákladovo efektívnejším riešením, ktoré navyše 

pozitívne ovplyvní zdravie a blaho európskych občanov. Energetický systém a kroky na 

zmiernenie spotreby by sa preto mali dôkladne analyzovať vždy, keď sú nákladovo 

najefektívnejšie. 

Všetko si to bude vyžadovať kvalitné analytické východiská a riadne posúdenie potenciálu 

úspor energie, aby bolo zváženie energetickej efektívnosti ako alternatívy vôbec technicky 

možné. Bude potrebných viac údajov, najmä o fonde budov EÚ, ale aj referenčné hodnoty pre 

technológie, produkty a služby energetickej hospodárnosti a svoje útvary podporím 

v prebiehajúcich snahách o zhromaždenie a sprístupnenie týchto informácií. Napokon by som 

opäť chcela zdôrazniť širšie prínosy energetickej efektívnosti z hľadiska tvorby pracovných 

miest, zdravia a zvýšeného pohodlia. Energeticky účinné správanie musí byť súčasťou 

prechodu k spotrebiteľom a spoločnostiam, ktoré si uvedomujú svoj dosah na životné 

prostredie a klímu. 
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4c. Aké kroky vykonáte, aby sa zabezpečilo splnenie cieľa v oblasti klimatickej 

neutrality do roku 2050, na ktorý sa odkazuje v politických usmerneniach, a to bez toho, 

aby bolo dotknuté právo každého členského štátu určiť si vlastný energetický mix? 

Stanovenie energetického mixu je zvrchovaným právom členských štátov a na území EÚ je 

takýchto mixov mnoho. Túto flexibilitu a rozmanitosť voľby dobre odráža rôznorodosť 

národných akčných plánov členských štátov v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej 

efektívnosti na rok 2020, ako aj ich národných energetických a klimatických plánov na rok 

2030. 

V dlhodobej stratégii sa analyzovali možnosti posunu energetického systému k nulovým 

čistým emisiám skleníkových plynov. Táto analýza ukázala, že je možné, aby si členské štáty 

určovali vlastný energetický mix s cieľom dekarbonizovať a podporiť energetickú 

transformáciu. Umožňuje to široké spektrum možných ciest, technológií a typov palív, 

spomedzi ktorých si členské štáty môžu vybrať. 

Včasné naplánovanie klimatickej neutrality do roku 2050 členským štátom, podnikom 

i občanom umožní prijať rozhodnutia a prispôsobiť si riešenia vnútroštátnym okolnostiam, 

povahe priemyslu, dostupným zdrojom či preferenciám spotrebiteľov. Dokonca aj 

v oblastiach, kde je úplná dekarbonizácia zložitá alebo príliš nákladná, možno zvyšné emisie 

vyvážiť záchytmi uhlíka a jeho zachytávaním a ukladaním (CCS). 

Pri spolupráci s členskými štátmi na príprave Európskeho ekologického dohovoru, 

vykonávaní balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, národných 

energetických a klimatických plánov a dlhodobých stratégií náležite zohľadním vnútroštátne 

špecifiká. Členské štáty si budú môcť vypracovať vlastné nákladovo efektívne spôsoby, ako 

dostať EÚ v emisiách na čistú nulu. 

4d. Aké opatrenia plánujete prijať na podporu tých, ktorí sú najviac zasiahnutí 

prechodom na čistejší a efektívnejší energetický systém? Aké konkrétne opatrenia 

prijmete s cieľom podporiť v procese transformácie európske regióny s vysokou 

produkciou uhlia a vysokými emisiami uhlíka? Ako plánujete v tejto súvislosti zladiť 

vaše činnosti s inými portfóliami? Aké kroky vykonáte, aby sa energeticky náročné 

priemyselné odvetvia, napríklad oceliarsky priemysel, stali v budúcnosti úplne 

bezfosílne? 

V rámci svojho príspevku k Európskemu ekologickému dohovoru zabezpečím, aby komunity 

v priemyselných, uhoľných a vysokoemisných regiónoch, ktoré sú prechodom na 

nízkouhlíkové hospodárstvo zasiahnuté najviac, ako aj energetické ostrovy získali cielenú 

podporu. Za koordinácie dezignovaného výkonného podpredsedu Timmermansa prispejem 

k navrhnutiu a uplatneniu fondu pre spravodlivú transformáciu, ktorý predloží dezignovaná 

komisárka Elisa Ferreirová a ktorého cieľom bude riešiť distribučný a geografický vplyv 

prechodu na klimatickú neutralitu. 

Spravodlivú transformáciu v regiónoch s vysokou produkciou uhlia a vysokými emisiami 

uhlíka, ako aj na energetických ostrovoch možno dosiahnuť, jedine ak využijeme všetky 

dostupné financie a nástroje podpory na regionálnej, štátnej a európskej úrovni. Preto budem 

úzko spolupracovať s ďalšími komisármi, najmä s dezignovanou komisárkou pre politiku 

súdržnosti a reformy, pod vedením dezignovaného výkonného podpredsedu pre Európsky 

ekologický dohovor. 
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Rada by som poukázala na význam boja proti energetickej chudobe – fenoménu, ktorý dnes 

zasahuje až 50 miliónov Európanov. Treba urýchlene uplatniť legislatívu o čistej energii pre 

všetkých Európanov – najmä v rámci nariadenia o riadení a smernice o elektrine. Budem 

v kontakte s členskými štátmi, aby som zaistila, že prijmú účinné kroky a energetickej 

chudobe priznajú pri príprave a vykonávaní národných energetických a klimatických plánov 

potrebnú prioritu. Dobrým príkladom sú štyri krajiny, ktoré už vo svojich povinných 

schémach energetickej efektívnosti zaviedli jasné ciele na riešenie tohto problému. Takisto 

zabezpečím, aby dlhodobé národné stratégie obnovy, ktoré vyžaduje smernica o energetickej 

hospodárnosti budov, prispievali k zmierneniu energetickej chudoby, keďže hospodárnejšie 

bývanie znamená, že občania si v zime ľahšie udržia teplo domova a zároveň znížia účty za 

energie. 

Zároveň budem uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi 

a podporovať miestne orgány, pričom okrem Dohovoru primátorov a starostov využijem aj 

Stredisko pre monitorovanie energetickej chudoby ako konsolidovaný nástroj nášho úsilia. 

Napokon budem pozorne sledovať dosah klimatickej transformácie na energeticky náročné 

odvetvia, budem monitorovať vývoj sektora a jeho miery energetickej efektívnosti. Zapojím 

sa do práce na preskúmaní smernice o zdaňovaní energie a na hraničnej dani z uhlíka, ktorú 

povedie dezignovaný komisár Paolo Gentiloni. 

 

5. Aké konkrétne iniciatívy vrátane finančných nástrojov plánujete prijať na zvýšenie 

prepojenie energetických sietí s cieľom plne realizovať vnútorný trh s energiou a zlepšiť 

energetickú bezpečnosť Únie? 

Moderná, bezpečná a inteligentná energetická sieťová infraštruktúra pripravená na budúcnosť 

je predpokladom na dosiahnutie integrovaného a konkurenčného vnútorného trhu s energiou, 

bezpečnosti dodávok a plošného zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov. Stojí na tom 

úspech ekologického dohovoru. 

Do roku 2030 budú v EÚ potrebné investície v objeme vyše 200 miliárd EUR do projektov 

prenosu a uskladnenia elektriny a do inteligentných sietí. Je to o 30 % viac než investície 

potrebné v predošlom desaťročí. Tento skokový nárast investičných potrieb ženie rýchly 

vzostup využívania elektriny v odvetviach, ktoré sa doposiaľ spoliehali na fosílne palivá, ako 

doprava, vykurovanie a chladenie. 

Politika EÚ v oblasti transeurópskych energetických sietí zohrala ústrednú úlohu pri vzniku 

potrebných projektov a investícií, ktoré sú „hardvérom“ dobre fungujúcich trhov 

a energetickej bezpečnosti. Nariadenie o transeurópskej energetickej sieti (TEN-E) zahŕňa 

elektrické, plynovodné, ropovodné a CO2 siete a umožňuje cielený prístup k identifikácii 

a zavádzaniu projektov spoločného záujmu na základe intenzívnej regionálnej spolupráce. 

Projekty spoločného záujmu možno finančne podporiť z Nástroja na prepájanie Európy 

(NPE), ktorý už poskytol potrebné spolufinancovanie na mnohé emblematické infraštruktúrne 

projekty. Vďaka tomuto financovaniu sú projekty plynárenskej infraštruktúry, ktoré sú 

kľúčové pre našu energetickú bezpečnosť, na dobrej ceste k dokončeniu v najbližších rokoch. 

Dôraz na projekty transeurópskej energetickej infraštruktúry odráža rastúcu rolu elektriny 

v energetickom systéme, kde bude do roku 2030 polovica elektriny vyrábaná z obnoviteľných 

zdrojov v záujme dekarbonizácie sektorov, ktorým doposiaľ dominovali fosílne palivá. 
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Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 bude zahŕňať viacero nástrojov na podporu 

investícií do energetických sietí. Európsky parlament na jar tohto roku dosiahol čiastočnú 

politickú dohodu na dvoch dôležitých programoch, ktoré poskytnú finančnú podporu EÚ na 

prepojený európsky energetických systém: Nástroj na prepájanie Európy a program InvestEU. 

V novom viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027 bude nevyhnutné v rámci NPE 

zabezpečiť dostatočný rozpočet na energiu. Komisia navrhla rozpočet vo výške 8,65 miliardy 

EUR. 

V tomto kontexte implementujem v rámci Nástroja na prepájanie Európy novú zložku, 

z ktorej sa od roku 2021 budú financovať cezhraničné projekty energie z obnoviteľných 

zdrojov. Takisto sa zasadím za mechanizmus financovania obnoviteľných zdrojov energie, 

s ktorým počíta riadenie energetickej únie. Zároveň budem naďalej zabezpečovať spoľahlivé 

riadenie programu NPE s cieľom pokračovať v urýchľovaní vykonávania infraštruktúrnych 

projektov spoločného záujmu. 

Okrem toho budem podporovať optimálne využitie programu InvestEU, nadväzujúc na 

úspech Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý pre transeurópske 

energetické projekty katalyzoval prostriedky v objeme takmer 6 miliárd EUR. 

Skupina EIB, ako aj ďalší budúci partneri vo vykonávaní programu InvestEU zohrajú 

kľúčovú rolu pri dosahovaní klimatických a energetických cieľov na rok 2030, ako aj cieľa 

prepojenosti. 

S kolegami plánujem úzko spolupracovať na čo najlepšom budúcom využití financovania 

z politiky súdržnosti, v záujme získania potrebných prostriedkov na projekty regionálnej 

a miestnej infraštruktúry. V doterajšom finančnom rámci bola z hľadiska objemu 

financovania v rozpočte EÚ hlavným prispievateľom do energetiky. 

Zintenzívnim medziregionálnu spoluprácu. V rozvoji transeurópskej infraštruktúry preukázala 

jasnú pridanú hodnotu. Teraz treba posilniť regionálnu spoluprácu aj v oblastiach 

obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, a to vo všetkých štyroch skupinách na 

vysokej úrovni: plán prepojenia baltského trhu s energiou (BEMIP); spolupráca v oblasti 

energetiky v severných moriach; prepojenia v juhozápadnej Európe a plynárenská konektivita 

v strednej a juhovýchodnej Európe (CESEC). V tomto kontexte takisto zabezpečím 

strategické usmerňovanie a koordináciu na urýchlenie a dokončenie prioritných projektov ako 

synchronizácia Pobaltia. 

 

6a. Ako vy a vaše útvary zabezpečíte efektívnu koordináciu s ostatnými komisármi 

a komisárkami, ktorých oblasti politiky majú vplyv na vaše portfólio alebo sú ním 

ovplyvnené, najmä s výkonným podpredsedom pre Európsky ekologický dohovor, 

podpredsedom pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad (v súvislosti 

s Európskou alianciou pre batérie a energetickými aspektmi strategického výhľadu), 

komisárkou pre vnútorný trh (v súvislosti s digitalizáciou v oblasti energetiky), 

komisárkou pre dopravu (v súvislosti so synergiami medzi energetikou a dopravou), 

komisárkou pre inováciu a mládež (v súvislosti s výskumom a inováciami v oblasti 

energetiky), komisárom pre hospodárstvo (v súvislosti s revíziou smernice o zdaňovaní 

energie a návrhom uhlíkového cla) a komisárkou pre súdržnosť a reformy (v súvislosti 

s fondom pre spravodlivú transformáciu a s regionálnou spoluprácou)? 
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Veľký význam prisudzujem zásade kolegiality a s ostatnými členmi kolégia budem plne 

spolupracovať. Vo svojej každodennej práci budem dodržiavať pracovné metódy novej 

Komisie založené na zásadách začlenenia a lojálnej spolupráce medzi všetkými členmi 

kolégia. Uistím sa, že moje útvary pracujú v účinnej a efektívnej koordinácii s ostatnými 

útvarmi, ktoré majú na starosti politické oblasti spojené s energetikou, aby sme dodali 

koherentné a kvalitne navrhnuté politiky. 

Úzko budem spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom pre Európsky 

ekologický dohovor a dezignovaným komisárom pre oblasť klímy Fransom Timmermansom, 

a v otázkach ekologického dohovoru budem pracovať pod jeho vedením. 

Intenzívnu spoluprácu plánujem aj s dezignovaným podpredsedom pre medziinštitucionálne 

vzťahy a strategický výhľad Marošom Šefčovičom, pokiaľ ide o prácu na Európskej aliancii 

pre batérie, ktorá bude zahŕňať aj členské štáty a zainteresované strany. Pri tom budem čerpať 

z jeho solídnych skúseností z posledných piatich rokov na poste podpredsedu pre energetickú 

úniu. 

Vo veciach digitalizácie energetického sektora budem svoju prácu koordinovať 

s dezignovanou komisárkou pre vnútorný trh Sylvie Goulardovou. Previazanosť 

technologických inovácií s energetikou sa v posledných rokoch ukázala ako silná (už len ak 

pomyslíme na inteligentnú integráciu sektorov elektriny, vykurovania, dopravy a priemyslu). 

Preto sa budeme spoločne usilovať o posilnenie technologickej nezávislosti Európy, skúmajúc 

investície do nových technológií ako blockchain a umelá inteligencia, ale aj ďalších. V tomto 

duchu sa popri práci na digitalizácii sektora energetiky spolieham aj na intenzívnu spoluprácu 

s dezignovanou výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek 

a dezignovanou komisárkou pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovou. 

Spolupráca s designovanou komisárkou pre dopravu Rovanou Plumbovou bude kľúčová pri 

riešení inteligentnej integrácie. Udržateľná a inteligentná mobilita bude nevyhnutná, ak má 

dopravný sektor vyhovovať ekologickému, digitálnemu a modernému hospodárstvu. V rámci 

toho podporíme intenzívnejšie zavádzanie udržateľných a alternatívnych palív v cestnej, 

námornej aj leteckej doprave. 

V záujme pokroku na ceste k ekologickému energetickému systému budeme musieť podporiť 

výskum a inováciu v energetike. Na tejto ambícii budem spolupracovať s dezignovanou 

komisárkou pre inovácie a mládež Mariyou Gabrielovou. Čo najlepšie využijem program 

Horizont Európa, predovšetkým z hľadiska klastra otázok klímy, energetiky a mobility. Pre 

dosiahnutie tohto cieľa bude kľúčová spolupráca s členskými štátmi, výskumnou obcou, 

občianskou spoločnosťou a ostatnými komisármi, aby sme zabezpečili zladenie výskumných, 

politických a hospodárskych priorít. 

Spolu s dezignovaným komisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim prispejem k revízii 

smernice o zdaňovaní energie, aby som zaistila jej súlad s našimi záväzkami dosiahnuť 

klimatickú neutralitu a ukončiť dotovanie fosílnych palív. Takisto prispejem k návrhu 

hraničnej dane z uhlíka ako kľúčového nástroja na predchádzanie únikom uhlíka; tá by mala 

byť v plnom súlade s pravidlami WTO. V tomto duchu budem zároveň pracovať na 

intenzívnejšom využívaní eura na energetických trhoch, keďže hoci je EÚ najväčší svetový 

dovozca energie, takmer 85 % dovozu EÚ sa momentálne vypláca v dolároch. 

Hlavnými aktérmi prechodu na čistejší a efektívnejší energetický systém budú ľudia 

a regióny. Preto budem s dezignovanou komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou 
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Ferreirovou spolupracovať na návrhu a zavedení nového fondu pre spravodlivú transformáciu. 

Cieľom je uistiť sa, že poskytuje cielenú podporu priemyselným, uhoľným a energeticky 

náročným regiónom, ako aj ostrovom v rámci iniciatívy „Čistá energia pre ostrovy EÚ“. 

Spoločne podporíme všetky snahy o regionálnu spoluprácu v záujme integrovanejších trhov, 

pričom ústredným prvkom energetického systému budú odberatelia. Na ukážku toho, že 

odberatelia sú skutočne prioritou našej práce, využijem Stredisko pre monitorovanie 

energetickej chudoby, aby členským štátom pomohlo identifikovať oblasti, kde je podpora 

najpotrebnejšia. 

Ako tímová hráčka budem podľa zásady kolegiality spolupracovať so všetkými členmi 

kolégia. 

6b. Ako budete osobne zabezpečovať dobrú kvalitu legislatívnych návrhov, úplnú 

transparentnosť lobistických aktivít (zameraných na vás a vaše útvary) a dôsledné 

a vyvážené konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami s prihliadnutím aj na 

potrebu vykonať dôkladné posúdenia vplyvu, najmä pokiaľ ide o vplyv všetkých 

navrhovaných právnych predpisov na MSP? 

Energetickú politiku plánujem navrhnúť, vyjednať a vykonať v úplnom súlade s politickými 

usmerneniami zvolenej predsedníčky a plne dodržiavajúc zásady transparentnosti, 

zodpovednosti, kolegiality a osobnej nezávislosti. 

Zabezpečím, aby energetická legislatíva EÚ bola účinná, primeraná a spravodlivá, 

vypracovaná v otvorenom, inkluzívnom, transparentnom legislatívnom procese založenom na 

dôkazoch a aby plne rešpektovala zásady proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. 

V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky budem úzko spolupracovať 

s dezignovaným výkonným podpredsedom Timmermansom a ostatnými kolegami na 

realizácii Európskeho ekologického dohovoru. Prispejem návrhom a predložením 

energetických politík, ktoré budú vychádzať z dôkladného posúdenia sociálnych, 

hospodárskych a environmentálnych dôsledkov, ktoré prehodnotí nezávislý výbor pre 

kontrolu regulácie, ako aj z hĺbkových konzultácií s expertmi i občanmi. Zároveň budú 

rešpektovať zásady proporcionality a subsidiarity a jednoznačne poukazovať na prínos 

opatrenia na európskej úrovni. 

Ako som uviedla v odpovedi na otázku č. 3, zásadu „jeden za jeden“ považujem za riadiaci 

princíp všetkých nových legislatívnych návrhov súvisiacich s energetickou úniou – v záujme 

integrácie energetických politík a celkovej konzistentnosti acquis v oblasti energetiky. 

Budem sa snažiť minimalizovať regulačné zaťaženie podnikov, občanov a verejných správ, 

a najmä MSP. V náležitých prípadoch budú naše posúdenia vplyvu zahŕňať test MSP, kde sa 

vyžaduje osobitná konzultácia zainteresovaných strán z radov malých a stredných podnikov, 

aby sa určila povaha a rozsah možných vplyvov iniciatívy na MSP. Uplatňovanie zásady 

„jeden za jeden“ prispeje k nášmu cieľu znížiť byrokraciu. 

Úplne súhlasím s potrebou konzistentných a vyvážených konzultácií so všetkými 

zainteresovanými stranami, ktorá je pri príprave energetickej politiky nevyhnutná, keďže táto 

politika má výrazný vplyv na životy občanov a chod podnikov. Preto plánujem načúvať 

a aktívne komunikovať s externými zainteresovanými stranami vrátane kľúčových 

energetických aktérov, podnikov, odvetvia, občianskej spoločnosti a mimovládnych 

organizácií. Takisto preberiem a podľa možností posilním existujúce konzultačné 
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mechanizmy a fóra na poli energetiky. Je to nevyhnutné na dosiahnutie spravodlivej 

transformácie, pri ktorej sa na nikoho nezabudne, v duchu Európskeho klimatického paktu, 

ktorý je víziou zvolenej predsedníčky. 

Zaväzujem sa zakladať vzťahy so zainteresovanými stranami na záväzkoch nezávislosti, 

transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti vyplývajúcich zo zmluvy. Ako som uviedla 

v odpovedi na otázku č. 2, na príslušných webových stránkach uverejním všetky kontakty 

a informácie o stretnutiach s profesijnými organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými 

osobami, na ktorých sa budeme venovať akýmkoľvek otázkam súvisiacim s tvorbou 

a vykonávaním politík EÚ. Zabezpečím, aby môj kabinet a útvary v mojej zodpovednosti 

zakladali svoje vzťahy so zainteresovanými stranami na rovnakých zásadách a záväzkoch, 

a aby podľa toho aj konali. 

 

7. Ako vy a vaše útvary zabezpečíte posilnenú spoluprácu s výborom ITRE? Aké 

konkrétne kroky vykonáte na zabezpečenie toho, aby výbor ITRE dostával včas 

a proaktívne v súvislosti s plánovanými legislatívnymi a ďalšími významnými 

iniciatívami rovnaké informácie ako Rada a členské štáty? Ako uľahčíte výboru ITRE 

kontrolu legislatívnych a nelegislatívnych postupov, ako mu budete poskytovať všetky 

potrebné informácie týkajúce sa prípravy legislatívnych, delegovaných a vykonávacích 

aktov už v ranej fáze a ako mu uľahčíte monitorovanie ich vykonávania? Ako plánujete 

zabezpečiť, aby bol výbor ITRE primerane informovaný a zapojený do všetkých 

medzinárodných dohôd vo vašej oblasti politiky? 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach uviedla cieľ 

posilniť partnerstvo s Európskym parlamentom. Tento cieľ podporím všetkými možnými 

spôsobmi. Komisia a Parlament už v minulosti ukázali, že majú spoločnú politickú víziu 

energetickej politiky, ktorá zaručí cenovo dostupnú, zabezpečenú, spoľahlivú a čistú energiu 

všetkým Európanom. V tejto súvislosti bude aj naďalej mimoriadne dôležitá spolupráca 

s Európskym parlamentom, a predovšetkým s výborom ITRE, či už v legislatívnych alebo 

nelegislatívnych otázkach. 

Mojím všeobecným zámerom je úzko spolupracovať so všetkými poslancami Parlamentu 

a konkrétnejšie pokračovať v štruktúrovanom dialógu s výborom ITRE. Ako som uviedla 

v predošlých odpovediach, vždy sa s potešením zúčastním na zasadnutiach výboru, aby som 

mohla jeho členov pravidelne informovať o legislatívnych, delegovaných a vykonávacích 

aktoch. V situáciách, ktoré si budú vyžadovať výmenu názorov a diskusiu, budú moje dvere 

pre členov výboru vždy otvorené. Takisto sa budem zapájať do trialógových rokovaní, ktoré 

vedú ku kompromisom na legislatívnych iniciatívach medzi zákonodarcami. 

V súlade s Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou 

komisiou zaručujem, že budem vždy pristupovať k Parlamentu a Rade ako 

spoluzákonodarcom rovnocenne, najmä z hľadiska poskytovania informácií. 

Spolu so svojimi útvarmi zabezpečím, aby sa všetky informácie o plánovaných legislatívnych 

iniciatívach alebo iných významných iniciatívach, ktoré sa majú poskytnúť Rade, rovnako 

a proaktívne bez odkladu poskytli k dispozícii výboru ITRE. V tomto smere budem 

s predsedom výboru ITRE v úzkom kontakte. 

Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že v nadväznosti na parlamentné uznesenia prijaté 
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väčšinou hlasov jej Komisár predloží legislatívny akt v plnom súlade so zásadami 

proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. Plne podporujem tento cieľ a budem úzko 

spolupracovať s Parlamentom v každej fáze prípravy uznesení podľa článku 225 ZFEÚ. 

Pokiaľ ide o delegované a vykonávacie akty, zabezpečím dodržiavanie článkov 290 a 291 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Som odhodlaná tieto ustanovenia náležite uplatňovať 

v súlade s judikatúrou Súdneho dvora a s kritériami rozlišovania medzi delegovanými 

a vykonávacími aktmi, na ktorých sa nedávno dohodli Parlament, Rada a Komisia. Takisto 

posilním intenzívny dialóg s výborom ITRE nadviazaný v predchádzajúcom období, najmä 

v súvislosti s delegovanými aktmi; to bude zahŕňať rovnocenné poskytovanie informácií 

Parlamentu a Rade pri plnom rešpektovaní medziinštitucionálnej dohody a podľa potreby 

výmenu názorov v rámci výboru ITRE. Takisto zabezpečím, aby moje útvary prizývali 

Parlament na účasť v expertných skupinách, kde sa diskutuje o delegovaných aktoch. Na 

základe dohody troch inštitúcií v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva majú 

experti Rady a Parlamentu systematický prístup do všetkých expertných skupín 

pripravujúcich delegované akty. 

Vykonávanie prijatej legislatívy EÚ je kľúčové pre dôveryhodnosť Únie. Som preto plne 

odhodlaná rešpektovať záväzky Komisie voči Parlamentu z hľadiska preskúmania 

a podávania správ s cieľom uľahčiť jeho zapojenie do monitorovania vykonávania legislatívy 

Únie. 

Pokiaľ ide o medzinárodné dohody v mojej politickej oblasti, chcem Parlament v maximálnej 

možnej miere angažovať a zohľadniť jeho postoje. V tomto smere sme ja i moje útvary 

pripravení pravidelne informovať výbor ITRE o medzinárodných aspektoch v mojej 

zodpovednosti. Zahŕňa to naše dialógy o energetike s tretími krajinami, Energetické 

spoločenstvo, Zmluvu o energetickej charte, Východné partnerstvo a ďalšie. 

Pri rokovaní o medzinárodných energetických dohodách budem bezpodmienečne dodržiavať 

príslušné ustanovenia zmlúv a rámcovej dohody. to znamená, že vo všetkých náležitých 

prípadoch požiadame Radu EÚ o mandáty na rokovania a Parlament o udelenie súhlasu, keď 

je to relevantné. Parlament musí byť o postupe plne a okamžite informovaný. 

Pokiaľ ide o jadrovú energiu, Spoločenstvo Euratom je stranou všetkých významných 

medzinárodných dohovorov uzatvorených pod záštitou Medzinárodnej agentúry pre atómovú 

energiu a pristúpilo k viacerým dohodám o spolupráci s tretími krajinami v danej oblasti. 

V súlade s praxou, ktorú podporil aj Európsky parlament, budeme aj naďalej informovať 

všetky príslušné parlamentné výbory o všetkých medzinárodných dohodách, o ktorých 

budeme rokovať na základe Zmluvy o Euratome. 

 


