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Na prvom plenárnom zasadnutí  
v roku 2018 hlasoval Európsky parlament  
o troch kľúčových stavebných kameňoch 
energetickej únie: smernica o obnoviteľných 
zdrojoch, smernica o energetickej účinnosti 
a nariadenie o riadení energetickej únie. 
Tie nastavia pravidlá až do roku 2030 pre 
európsku energetiku, ale aj klímu, dopravu, 
priemysel a stavebný sektor.
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Viac obnoviteľných zdrojov, 
menej biopalív.  

Europoslanci mieria vysoko 

Ilustračné foto [TASR/Radovan Stoklasa]
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Európsky parlament chce, aby 
v  roku 2030 pochádzalo 35 per-
cent energie z  obnoviteľných 

zdrojov. Do roku 2050 má byť európ-
ska ekonomika uhlíkovo neutrálna.

V  roku 2030 by malo 35 spotrebo-
vanej energie v Európskej únii pochá-
dzať z obnoviteľných zdrojov. V dopra-
ve musia mať obnoviteľné energie po-
diel 12 percent. Biopalivá musia zostať 
na úrovni z roku 2017 a nepresiahnuť 7 
percent z palív v doprave.

Na januárovom plenárnom zasad-
nutí odhlasoval Európsky parlament 
novú smernicu o  podpore obnoviteľ-
ných zdrojov. Mandát pre rokovania 
s  členskými štátmi schválili euro-
poslanci pomerom 492 za a  88 proti. 
„Máme silný mandát pred trialógom,“ 
komentoval na tlačovej konferencii 
po stredajšom (17. januára) hlasovaní 
spravodajca pre smernicu José Blanco 
Lopéz (S&D).

Východiskovú pozíciu Rady EÚ 
označil za „mylnú“. Európski Ministri 
schválili ešte v  decembri oveľa nižší 
cieľ pre obnoviteľné energie: 27 per-
cent. Hoci ten je súčasťou pôvodného 
návrhu smernice z  dielne Komisie, aj 
tá sa už dnes prikláňa skôr k minimál-
ne 30-percentnému cieľu.

PRÁVNA ISTOTA  
PRE INVESTOROV
„Môžeme zodpovedne povedať, že 

náklady na 27 percent, ktoré sme na-
vrhovali pôvodne, a 30 percent, ktoré 
navrhujeme teraz, sú veľmi porovna-
teľné…. Určite je to dôležité pre nasme-
rovanie investícií do tohto odvetvia. 
Už len za obdobie, v ktorom som zod-
povedný za energetickú úniu (od roku 
2014, pozn. red.), vidím, ako prudko 
ceny klesajú. Som presvedčený, že cieľ 
27 percent určite prekonáme,“ zhod-
notil v  rozhovore pre EURACTIV.sk 
podpredseda Komisie pre energetickú 
úniu Maroš Šefčovič.

Cieľ vyšší ako 27 percent nedáv-
no Únii odporučila aj Medzinárodná 
agentúra pre obnoviteľnú energiu 
(IRENA). „Zdvojnásobenie obnovi-
teľnej energie v  EÚ na približne 34 
percent (v roku 2016 bol ich podiel 17 
percent, pozn. red.) je nákladovo efek-
tívne aj uskutočniteľné s  dnešnými 
technológiami,“ tvrdí IRENA.

Europoslanec Lopéz označil za 
hlavný výsledok hlasovania právnu 
istotu pre investorov do obnoviteľ-

ných energií a zabezpečenie práva pre 
samovýrobu energie bez akýchkoľvek 
dodatočných poplatkov.

Europoslanci v  legislatíve za-
kotvili právo samovýroby pre „pro-
sumers“. „Samovýrobcom, najmä 
domácnostiam, by podľa poslancov 
malo byť umožnené spájať sa do ko-
munít výrobcov obnoviteľnej energie, 
a to bez neodôvodnených podmienok 
či postupov,“ napísal Parlament v tla-
čovej správe.

OBMEDZENIE BIOPALÍV
Španielsky europoslanec Lopéz 

tiež za „veľmi dôležitý krok“ zmraze-
nie príspevku prvej generácie biopalív 
vyrobených z krmív k  plneniu cieľov 
v oblasti obnoviteľnej energie.

Okrem toho, že biopalivá musia 
zostať na úrovni podielu z roku 2017, 
bionafta z  palmového oleja bude od 
roku 2021 zakázaná. V  doprave sa 
budú môcť používať spomedzi ob-
noviteľných zdrojov len elektrina 
vyrobená z  obnoviteľných zdrojov, 
biopalivá z odpadu a z nebiologických 
materiálov.

Ich podiel by mal medzi rokmi 2021 
a 2030 vzrásť z 1,5 na 10 percent.

Poslanci tiež odhlasovali, že do 
konca roku 2022 musí byť vybavených 
90 percent čerpacích staníc pri ces-
tách základnej transeurópskej siete 
verejne prístupnými vysokovýkonný-
mi nabíjacími zariadeniami pre elek-
trické vozidlá.

Environmentálne organizácie vo 
všeobecnosti privítali hlasovanie Par-
lamentu. Niektoré kritizovali, že sa 
nedržal stanoviska výboru o  40-per-
centnom cieli pre obnoviteľné zdroje, 
alebo že umožnil pokračovanie dotácií 
pre niektoré typy biopalív.

KONTROLA ČLENSKÝCH 
ŠTÁTOV
Kľúčové je však teraz stanovisko 

národných vlád. Ciele pre obnoviteľné 
zdroje sú právne záväzné len na úrovni 
Únie, nie však pre jednotlivé štáty. Le-
gislatíva, ktorá platí do roku 2020, ob-
sahuje celkový cieľ 20 percent a právne 
záväzné národné ciele. Každý štát má 
stanovený iný podiel, Slovensko musí 
napríklad dosiahnuť 14 percent.

Nariadenie o  riadení energetickej 
únie, ktoré poslanci schválili v stredu 
tiež, umožní Komisii jednotlivé štáty 
aspoň kontrolovať. Ich pokrok bude 

vyhodnocovať v troch rôznych rokoch: 
2023, 2025 a  2027. S  tým súhlasili vo 
svojom decembrovom stanovisku k le-
gislatíve aj členské štáty.

Krajiny budú mať podľa tohto na-
riadenia povinnosť vypracovať národ-
né energeticko-klimatické plány pre 
roky 2021 – 2030, ktoré budú obsaho-
vať aj národné ciele. Ich prvú verziu 
musia Komisii predložiť už tento rok.

„Ak uvidíme, že (sa krajiny nesna-
žia), budeme musieť hľadať v prvom 
rade politické riešenie – od tlaku iných 
členských krajín cez diskusie až po ná-
vrhy riešení,“ vysvetlil pre EURACTIV.
sk komisár Šefčovič.

„Určite (to budeme skúšať naj-
skôr) po dobrom. Stimulmi a ďalšími 
nástrojmi. Ak dôjde k veľmi negatív-
nemu scenáru, budeme mať k dis-
pozícii tri etapy, kde budeme môcť 
povedať, že máme problém. Potom 
sa bude musieť hľadať politické rie-
šenie a možno aj právne,“ dodal pod-
predseda Komisie.

UHLÍKOVÁ NEUTRALITA 
V ROKU 2050
Tieňový spravodajca za liberálov 

Gerben-Jan Gerbrandy je s nariadením 
o energetickej únii spokojný.

„Parlament schválil vyvážený sú-
bor pravidiel… Zvýšia predvídateľnosť 
pre investície do čistých technológií 
a  povzbudia vlády k  rýchlej príprave 
výhľadových plánov pre dekarbonizá-
ciu hospodárstva,“ uviedol Gerbrandy 
pre EURACTIV.sk.

„Nadchádzajúce rokovania s  ná-
rodnými vládami budú rozhodujú-
ce pre končenú podobu energetickej 
únie: Bude Únia implementovať Paríž-
sku dohodu o klíme a nákladovo efek-
tívne transformovať svoju ekonomiku 
k  čistým energiám alebo umožníme, 
aby rast palivových nákladov a klima-
tické zmeny zaťažovali ekonomiku?“ 
opýtal sa holandský europoslanec.

Viac ako národné plány a kontrol-
né etapy je v  Rade EÚ ohrozený cieľ 
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu európ-
skej ekonomiky v  roku 2050. Na tej 
spravodajcovi nariadenia, Claudeovi 
Turmesovi (Zelení) zvlášť záležalo.

„Parlament využil poslednú mož-
nosť zachrániť česť Európy v  klima-
tickej politike,“ povedal Turmes po 
hlasovaní. Maratón rokovaní sa však 
ešte neskončil. O svojom pohľade bude 
musieť luxemburský europoslanec 
presvedčiť členské štáty. n

http://www.irena.org/newsroom/articles/2018/Jan/European-Union-Can-Meet-Ambitious-Renewable-Energy-Targets
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Líder zelených europoslancov:  
Pre Slovensko a Česko 

hľadáme úspešný príbeh

Claude Turmes na januárovej plenárke [EP]
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Najväčším rizikom pre energe-
tickú bezpečnosť je jadrová 
energia, tvrdí CLAUDE TUR-

MES. Spravodajca nariadenia o energe-
tickej únii však chce rokovať s českou 
aj slovenskou vládou. 

Claude Turmes je luxemburským 
europoslancom, členom luxemburských 
Zelených a hovorcom európskych Ze-
lených. V  minulosti pôsobil ako vice-
prezident frakcie, doteraz  patrí medzi 
najvplyvnejších europoslancov v ener-
getike. Spolu s francúzskou europoslan-
kyňou za Zelených Michèle Rivasiovou 
je spravodajcom nariadenia o  riadení 
energetickej únie. Skôr ako ho v  stredu 
17. januára Európsky parlament schvá-
lil, Turmes a Rivasiová spracovali 2 200 
pozmeňovacích návrhov. 

Európsky parlament schválil pre 
rok 2030 cieľ 35 percent pre žela-
ný podiel obnoviteľných zdrojov aj 
zvýšenie energetickej účinnosti od 
roku 1990. Na tlačovej konferencii 
po hlasovaní ste povedali, že Par-
lament využil poslednú príležitosť 
pre záchranu európskej klimatickej 
politiky. Prečo si to myslíte?

V  rámci Parížskej dohody o  klí-
me sa Európska únia zaviazala, že 
v roku 2050 bude jej ekonomika 
takmer uhlíkovo neutrálna (zní-
ži svoje emisie o 80 – 95 percent v po-
rovnaní s  rokom 1990, pozn. red.). 
Ak to chcete dosiahnuť relatívne ro-
zumným spôsobom, začnete emisie 
znižovať hneď.

Keby sme sa držali pôvodných cie-
ľov pre rok 2030 schválených Európ-
skou radou, teda 27-percentný podiel 
obnoviteľných zdrojov a  30-percent-
né zvýšenie energetickej účinnosti, 
budeme síce emisie medzi rokmi 
2015 a 2050 znižovať, ale nedostatoč-
ným tempom. V najbližšom desaťročí 
vzniknú ďalšie emisie, čo znamená, 
že potom bude treba vyvinúť oveľa 
väčšie úsilie. Ukazujú to naše odhady.

Hovoríte, že Únia by musela po 
roku 2030 nasadiť brutálne tempo, 
aby dobehla zameškané? 

Tempo, ktoré by musela Únia pod-
ľa Európskej rady nasadiť, je nemož-
né. Keby sme chceli dobehnúť, čo sme 
zmeškali od dnes do roku 2030, mu-
seli by sme znížiť emisie na nulu už 

v  roku 2040 (lebo v  atmosfére bude 
nahromadených viac emisií ako pri 
ich rýchlejšom znižovaní v  predchá-
dzajúcom období, pozn. red.). Ako sa 
za desať rokov dostanete na nulu? To 
je nemožné. Ambícia Európskej rady 
sa nezhoduje s  Parížskou dohodou. 
Neviedla by k  obmedzeniu otepľo-
vania Zeme na dva stupne Celzia do 
roku 2100. Úplne by rozvrátila uhlí-
kový rozpočet.

Aká je pravdepodobnosť, že Európ-
ska komisia a Rada EÚ budú súhla-
siť s  tak ambicióznymi cieľmi, aké 
schválil Parlament? 

Pred vyjednávaním potrebujete 
vyjednávaciu pozíciu. Keby Parla-
ment nasledoval niektorých radiká-
lov – klimatoskeptikov ako Markus 
Pieper (tieňový spravodajca Európ-
skej ľudovej strany pre smernicu 
o  energetickej efektívnosti), ktorý 
chcel zničiť naše ciele v energetickej 
efektívnosti, boli by sme prehrali. 
Nemali by sme ani o čom vyjednávať. 
Čo urobíme teraz? Dnes večer (v deň 
hlasovania, 17. januára, pozn. red.) 
budeme oslavovať. A  budúci týždeň 
si premyslíme stratégiu.

Určite sa musíme pozrieť, ako 
nám vie pomôcť Komisia. Dobrou 
správou je, že komisár pre klímu 
a  energetiku Miguel Arias Cañete 
pochopil, že sa musí vyhnúť svetové-
mu fiasku na klimatickej konferencii 
COP24 v Katoviciach. Vie, že ak nemá 
byť Európska únia obvinená, že ne-
robí politiku zhodnú s Parížskou do-
hodou, musí v legislatívnom procese 
o  obnoviteľných zdrojoch a  energe-
tickej účinnosti zvýšiť ambíciu a po-
sunúť do menšiny niektoré štáty.

Myslíte si, že Komisia vás podporuje?

S  komisárom Cañetem som sa 
stretol pred ôsmimi mesiacmi. Bolo 
to veľmi nepríjemné stretnutie. Na 
Komisiu som bol naozaj nahnevaný. 
Keď som hovoril, že potrebujeme uh-
líkový rozpočet, uhlíkovú neutralitu 
a detailné plány pre rok 2050, úradní-
ci z generálneho riaditeľstva Komisie 
pre klímu, rozprávali, že to, čo chcú 
Turmes a  Michèle Rivasiová, je príliš 
ambiciózne. Cañeteho som sa opýtal: 
Ako chcete, aby sa európska politika 
zhodovala s  Parížskou dohodou bez 
toho, aby som bol ambicióznejší ja, Ri-

vasiová, José Blanco Lopéz a Miroslav 
Poche (poslední dvaja sú spravodajco-
via smerníc o obnoviteľných zdrojoch 
a energetickej účinnosti, obaja zo sku-
piny S&D, pozn. red.)? Vtedy Cañete 
pochopil, že jediná cesta, ako si Únia 
udrží dôveryhodnosť v  rámci Paríž-
skej dohody, je, že Komisia pomôže 
Parlamentu zvýšiť ambície.

Ďalšou dobrou správou je, že nás 
podporia vlády. Dnes je dobrý deň, 
pretože francúzska vláda sa rozhodla 
nepostaviť letisko v meste Notre-Da-
me-des-Landes. V  opačnom prípade, 
by vládu opustil minister životného 
prostredia Nicolas Hulot.

Spoliehate sa, že vám pomôže fran-
cúzsky minister? 

Nicolas Hulot nie je len minister. 
Je vicepremiér a minister energetiky, 
bývania, dopravy a  pre klimatické 
zmeny.

Je jedným z 28 európskych ministrov.

Naším spojencom je aj Nemec-
ko. To nie sú dvaja najmenší hráči 
v  miestnosti. Podporuje nás aj Švéd-
sko, Taliansko, Portugalsko, Luxem-
bursko, Holandsko.

Sú členmi vašej podpornej skupiny 
aj východné štáty Únie? 

Pracujeme na tom. Musíme pre-
konať jednu psychologickú prekáž-
ku. Keď sa rozprávam s  Východoe-
urópanmi, hovoria mi, že ambície 
v  oblasti obnoviteľných zdrojov 
a energetickej účinnosti, predstavujú 
finančné bremeno.

V skutočnosti ich treba vidieť spo-
lu s legislatívou o znižovaní emisií v 
sektoroch mimo ETS (doprava, bu-
dovy, poľnohospodárstvo a  odpady, 
pozn. red.). Tá hovorí, že národné cie-
le sú založené na hrubom domácom 
produkte. Národné ciele pre výcho-
doeurópske štáty sú relatívne nízke. 
Západoeurópske štáty majú naopak 
vysoké ciele. Nemecko, Dánsko, Lu-
xembursko, Holandsko budú musieť 
nakupovať CO2 odniekiaľ v Európe.

Bulharsku, Rumunsku a trom po-
baltským štátom hovorím, že štúdie 
Medzinárodnej agentúry pre obnovi-
teľnú energiu a ďalších medzinárod-
ných inštitúcií vám ukazujú veľmi 
vysoký a zároveň lacný potenciál pre 
obnoviteľné zdroje. Vaše relatívne 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://energyblog.claudeturmes.lu/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/press-briefing-plenary-clean-energy-package-12012018-final.pdf
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nízke ciele v sektoroch mimo ETS pre-
konáte. Napríklad Bulharsko bude 
musieť tak či onak niečo robiť v ener-
getickej účinnosti vzhľadom na 35 – 
40 percent obyvateľov v energetickej 
chudobe a vysokú úroveň smogu.

Takže podľa vás by tieto krajiny 
mali vyrábať energiu z  obnoviteľ-
ných zdrojov a kredity CO2predávať 
na západ? 

Áno. V sektoroch mimo ETS budú 
obchodovať tí, čo inak ciele preko-
návajú, a  tí, ktorí ich inak nevedia 
dosiahnuť. Pochopili to dve vlády – 
v  Litve a  Estónsku. Obe už podpísali 
transfer s  Luxemburskom. Toto je za-
čiatok novej hospodárskej dynamiky, 
v ktorej bude veľká časť strednej a vý-
chodnej Európy víťazom energetickej 
transformácie.

Nespomenuli ste vyšehradské kraji-
ny, ktoré sa veľmi spoliehajú na jad-
rovú energiu a ešte stále aj na uhlie.

Budem úprimný. Zvlášť bývalé 
Československo bolo za sovietskych 
časov obrovským energetickým mo-
torom. V  hlavách Slovákov a  Čechov 
ich krajiny zostávajú veľkými vývoz-
cami energie.

Slovensko elektrinu dováža. Vyvá-
žať ju bude, keď dokončí dva nové 
jadrové reaktory v Mochovciach. 

Česko elektrinu vyváža. S  odbor-
níkmi sa snažím prísť na úspešný 
príbeh, ktorý vieme priniesť do Česka 
a na Slovensko. Podľa štúdií má ob-
noviteľná energia v  týchto krajinách 
trochu vyššie náklady ako v Bulhar-
sku, Rumunsku alebo Poľsku. Nie sú 
to južné krajiny. Maďarsko je už iný 
prípad, má veľmi dobré podmienky 
pre solárnu energiu.

Vrátim sa k  vyšehradskej štvorke. 
Slovenský analytik Alexander Du-
leba  tvrdí, že v  Európe máme viac 
energetických identít. Západoeuró-
pania z vašej generácie veria v zelené 
energie, rovnaká generácia vo vý-
chodnej Európe sa zase spolieha na 
jadrovú energiu a uhlie. Súhlasíte?

Áno, Východoeurópania takto 
uvažujú. Ale no tak: v časoch klima-

tických zmien je uhlie mŕtve. Musí-
me utlmiť uhlie.

Z ekonomických dôvodov? 

Uhlie nie je o ekonomických dôvo-
doch. Uhlie je o fyzike. Nemôžete do-
držiavať Parížsku dohodu, ak budete 
ďalej spaľovať uhlie.

A  čo jadrová energia? Vďaka nej 
má Slovensko nízku úroveň emisií 
v energetike. 

Treba sa pozrieť sa náklady. Krása 
projektu Hinkley Point v Británii spo-
číva v  tom, že nám konečne ukázal, 
koľko nová jadrová elektráreň naozaj 
stojí. Nepoznám žiadnu novú jadro-
vú elektráreň s  cenou pod 90 eur za 
MWh. Veterné turbíny na pevnine 
vyrábajú elektrinu pri cene 25 až 55 
eur, solárne panely v Saudskej Arábii 
20 eur. V Portugalsku je cena na úrov-
ni 40 až 50 eur a klesá.

Pozrite sa na diskusiu v  Česku. 
Keď premiér povie, že chce novú jad-
rovú elektráreň, kde je firma, ktorá ju 
postaví, a  banka, ktorá ju zafinancu-
je? Ja ich nevidím.

Juhovýchodná Európa je potenci-
álne veľkým vývozcom obnoviteľnej 
energie, veternej z  Rumunska a  so-
lárnej z  Bulharska a  Grécka. Potom 
budú potrebné krajiny pre stabilizá-
ciu siete, ktoré budú využívať zemný 
plyn a biomasu. Ja si chcem s českou 
a slovenskou vládou sadnúť a povedať 
im: Buďme úprimní, aká je vaša bu-
dúcnosť? A  v  tomto očakávam aj po-
moc Komisie. Samozrejme, že môžete 
povedať, že chcete jadrovú energiu. 
Ale kde je tá banka?

Slovensko už takmer dokončilo dva 
nové reaktory. O pár rokov bude vy-
rábať 70 percent elektriny z jadra. 

Potom len dúfam, že nikde na sve-
te sa už neudeje jadrová nehoda. Čo je 
najväčším rizikom z pohľadu bezpeč-
nosti dodávok? Jadrová energia.

Nie je to zemný plyn? 

Nie. Pozrite sa na Japonsko. Poka-
zili sa tri jadrové reaktory a všetky os-
tatné museli byť následne zastavené. 
Zastavili sa aj jadrové reaktory v Ne-
mecku, ďaleko od Fukušimy. Jadrová 
nehoda spôsobuje, že verejná podpo-
ra pre jadrovú energiu padá. Jadrová 

energia je Čierny Peter. Predstavte si, 
že by naša klimatická politika bola za-
ložená na jadrovej energii. Čo sa stane 
v deň jadrovej nehody v Číne? Povedia 
občania, ach, veď to bolo v Číne? Nie, 
opýtajú sa, čo to znamená pre nich, 
ktorí bývajú 40 km od atómky.

Nariadenie o  energetickej únii 
schválené Parlamentom obsahuje aj 
cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu 
v roku 2050 a založenie uhlíkového 
rozpočtu. Čo to znamená?

Uhlíkový rozpočet znamená, koľ-
ko emisií môžeme ešte vypustiť v Eu-
rópe. Vychádza zo záväzku k  dvom 
stupňom Celzia. Ten predpokladá 
obmedzenie emisií skleníkových ply-
nov. Druhým aspektom je rozdelenie 
limitov medzi Indiu, Spojené štáty, 
Čínu a  Európu. Môže to byť kompli-
kovaná diskusia, ale v konečnom dô-
sledku sa dá odhadnúť. My sme už vy-
počítali odhadovaný objem emisií pre 
Európu. V nariadení, ktoré Parlament 
odhlasoval, však žiadame Komisiu, 
aby takýto uhlíkový rozpočet urobi-
la. Pôjde o  celkový objem emisných 
povoleniek medzi decembrom 2015 
a 2050.

V  sektore elektroenergetiky už 
viac-menej vieme, ako znížime emi-
sie. Na nulu sa ich podarí možno do-
stať aj skôr ako v  roku 2050. Stále 
však ostáva priemysel. Na Sloven-
sku máme napríklad silný oceliar-
sky priemysel, a  ten bude žiadať 
príspevky z verejných financií. Ako 
bude táto energetická transformá-
cia financovaná? 

V  súčasnom programovacom ob-
dobí už boli vyčíslené v rámci kohéz-
nych fondov náklady na energetickú 
účinnosť. V  ďalšom programovacom 
období bude táto čiastka ešte vyš-
šia. Krajinám v  strednej a  východnej 
Európe pomôžeme miliardami eur 
v rámci štrukturálnych fondov.

Pre priemysel je zaujímavý mo-
dernizačný a  inovačný fond v  rámci 
Systému EÚ pre obchodovanie s emi-
siami (ETS). Spolupracujem s  komi-
sárom pre výskum Carlosom Moe-
dasom. Emisie potrebujeme dostať 
na nulu. Na to potrebujeme nielen 
cestovnú mapu, ale aj prvé testovacie 
projekty o  bezemisnej oceli, chemi-
káliách, cemente. Vďaka kombinácii 

http://setplan2016.sk/dat/conference_report.pdf
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európskeho rozpočtu, pôžičiek Eu-
rópskej investičnej banky a  verej-
no-súkromným partnerstvám ich 
môžeme rozbehnúť.

Nemyslíte si teda, že to povedie 
k vyšším daniam. 

Cena emisných povoleniek sa po-
hybuje okolo 5 eur za tonu CO2. Odrá-
ža náklady na energetickú transfor-
máciu?

Nie. 

Aká by bola dobrá cena?

Niekoľ konásobne viac. 

Vidíte, v tom je problém všetkých, 
ktorí tvrdia, že to vyrieši trh. Zabúda-
jú, že pre dobré fungovanie trhu, mu-
sia ceny odrážať celkové náklady na 
trhu. Dobrou správou je, že sme pre-
sadili reformu ETS, ktorá nie je doko-
nalá, ale ide správnym smerom. Ne-
mecko a Francúzsko chcú hneď, ako 
bude zostavená vláda v Berlíne, spo-
ločne určiť minimálnu cenu uhlíka; 
aspoň pre západnú Európu. Viem, že 
sa k nej chce pripojiť aj Česko, veľmi 
sa o to zaujíma ČEZ (najväčší výrobca 
elektriny v Česku, pozn. red.).

Možno preto, že elektrinu vyrába 
z jadra. 

Možno. Ale minimálna cena uhlí-
ka odbúrava potrebu dotovať obnovi-
teľné zdroje. Dotácie sú dnes také vy-
soké, lebo cena uhlíka je taká nízka.

Pre rok 2030 členské štáty pravde-
podobne nebudú mať – na rozdiel 

od roku 2020 – stanovené právne 
záväzné národné ciele pre podiel 
obnoviteľných zdrojov. Ako chcete 
zabezpečiť dosiahnutie veľmi am-
bicióznych záväzkov? 

To bol jeden z  najväčších prob-
lémov, ktorý sme riešili. Je iróniou 
histórie, že ak existuje jeden obhajca 
právne záväzných národných cieľov, 
som to ja. Bol som spravodajcom pre 
smernicu o  obnoviteľných zdrojoch 
v  roku 2008. Teraz mám potešenie 
budovať systém riadenia smerom 
k spoločnému európskemu cieľu bez 
záväzných národných cieľov.

Nejde v  porovnaní s  rokom 2020 
o krok späť?

Je to krok späť, ale dosiahli sme 
hranice možného. Máme plnohod-
notný článok 7, ktorý štáty zaväzuje 
predstaviť za rok a pol svoje národné 
ambície. Ak to dokopy nebude dávať 
spoločný európsky cieľ, naše znenie 
nariadenia potom ukáže, ako majú 
postupovať štáty s  príliš nízkymi 
cieľmi. Takto vyriešime rozdiel v plá-
novaní.

Ďalej máme tri referenčné roky, 
ktoré majú vyriešiť rozdiel medzi 
plánovaním a  implementáciou. Veľ-
mi jasne sa v nariadení píše, že ak štát 
nejde správnou cestou už v roku 2022 
alebo 2023, bude mať jeden rok, aby 
prišiel s novým akčným plánom.

Čo ak nebude štát rešpektovať svoje 
záväzky. 

Jeho vláda príde o všetku dôvery-
hodnosť. Ak sa v  rokoch 2023-2024 
minú cieľom, v roku 2024 môžu skon-

čiť na Súdnom dvore EÚ. V konečnom 
dôsledku môže byť nový systém ešte 
prísnejší ako ten súčasný.

Takže Komisia ich môže brať na 
zodpovednosť pred súdnym dvo-
rom? 

Áno.

Aj na Slovensku máme problém 
legálnej a  nelegálnej ťažby dreva, 
ktoré sa používa ako palivo. Rieši 
ho nová legislatíva?

Podarilo sa nám presadiť článok, 
ktorý v  podstate zakazuje spoluspa-
ľovanie biomasy v  neefektívnych 
uhoľných elektrárňach. Elektrárne 
budú musieť dosahovať efektívnosť 
aspoň 40 percent. Stará uhoľná elek-
tráreň má bežne efektívnosť na úrov-
ni 23 – 27 percent.

Problém veľkoobjemnéhno ne-
udržateľného dovozu drevených 
peliet súvisí so záujmom oligopolov 
udržiavať neefektívne uhoľné elek-
trárne a  spaľovať tam drevo. Spo-
luspaľovanie dreva a  uhlia nedosta-
ne od roku 2021 žiadne dotácie, a tým 
pádom skončilo.

Bol by som rád, keby sme zabráni-
li aj používaniu pňov stromov, ktoré 
obsahujú veľa CO2. Ak vykopete peň, 
vypustíte obrovské množstvo CO2. 
Robia to zvlášť vo Fínsku. Fíni a Švédi 
však odmietli akékoľvek zásahy do 
svojej lesnej politiky. Fakt, že sa nám 
nepodarilo tomu zabrániť, znemožňu-
je zakázať dovoz veľmi špinavých ma-
teriálov zvonka. Úzkoprsosť fínskej 
a švédskej vlády má vôbec neteší. n
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Európsky parlament odhlasoval 
35-percentný cieľ pre energe-
tickú účinnosť v  roku 2030. 

Otázna je vynútiteľnosť, ale aj príspe-
vok k boju proti energetickej chudobe. 

Zelení a ľavicoví europoslanci na-
pokon ustúpili zo svojho ambiciózne-

ho cieľa. Na oplátku získali podporu 
časti ľudovcov.

Európsky parlament na januáro-
vej plenárke schválil novú smernicu 
o  energetickej efektívnosti. Pre rok 
2030 do nej zakotvil cieľ 35 percent, 
hoci novembrová správa výboru pre 
priemysel sa postavila za 40 percent 
(pokrok oproti roku 1990).

Na konečnom znení textu sa musí 
Parlament dohodnúť ešte s Radou 
EÚ a Európskou komisiou. Rada EÚ, 
v  ktorej sú zastúpené členské štáty, 
doteraz pracovala s  cieľom 27 per-
cent. Komisia navrhla cieľ 30 percent. 
Výsledný cieľ bude pravdepodobne 
kompromisom niekde medzi 30 a  35 
percentami.

Č L Á N O K

Energetická efektívnosť:  
Únia bude mať ambiciózny cieľ,  

ale krátky bič 

Z výstavy Racioenergia v Bratislave [TASR/Martin Baumann]

A u t o r :  P a v o l  S z a l a i  |  E U R A C T I V. s k
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V snahe ustúpiť kritikom z vlast-
ných radov však Parlament odmietol 
iné ambiciózne opatrenia, ktoré by 
mohli prispieť k lepšej vynútiteľnosti 
legislatívy a účinnejšiemu boju proti 
energetickej chudobe.

VÄČŠINA PROTI 
EURÓPSKYM ĽUDOVCOM
Maďarský europoslanec Benedek 

Jávor, tieňový spravodajca smernice 
za skupinu Zelených, bol s  výsled-
kom spokojný.

„Som rád, že napokon sme proti 
nim (vedeniu Európskej ľudovej stra-
ny) postavili väčšinu. Schválili sme 
síce nižší cieľ ako vo výbore, ale aj tak 
je o  5 percent vyšší, ako chcela Ko-
misia, a  o  8 percent vyšší, ako chce-
la Európska rada,“ povedal Jávor pre 
EURACTIV.sk.

„Európska ľudová strana a  Eu-
rópski konzervatívci a  reformis-
ti (ECR) chceli jednoznačne zničiť 
takmer všetko,“ zhodnotil Jávor. 
Vedenie strán žiadalo 30-percentný 
cieľ a  možnosť odchýlok, čo by pod-
ľa Jávora viedlo k  nepredvídateľným 
dôsledkom smernice.

Odmietalo tiež zaradenie dopra-
vy do celkového cieľa 35 percent. „Aj 
v  doprave musí dochádzať k  úspore 
energie – prostredníctvom znižova-
nia spotreby áut, prechodom z  indi-
viduálnej na hromadnú dopravu,“ 
myslí si zelený europoslanec.

PRAVICA VIDÍ PRIVYSOKÉ 
NÁKLADY
Jedným z hlavných kritikov smer-

nice z radov ECR bol český europosla-
nec Evžen Tošenovský.

V  rozprave pred hlasovaním po-
vedal, že ambície jeho kolegov „dras-
ticky prekračujú návrh Komisie aj 
členských štátov“. Tošenovský varo-
val pred ťažkým trialógom.

„Každý cieľ musí mať ekonomicky 
odôvodniteľné náklady, a tie mi úpl-
ne chýbajú napríklad u odhlasované-
ho (vo výbore, pozn. red.) záväzného 
cieľa 40 percent,“ hovoril český euro-
poslanec pred hlasovaním.

„Takýto dramatický zásah do 
energetického a  teplárenského trhu 
si vyžiada miliardové investície nie-
len zo strany občanov a podnikov, ale 
aj štátnych rozpočtov. Bojím sa, aby 

na parlamentné ambície najviac ne-
doplácali samotní občania pri koneč-
nom vyúčtovaní elektriny a  tepla,“ 
dodal Tošenovský.

ČAKÁ SA NA PONUKU 
KOMISIE
Spravodajca smernice Miroslav 

Poche (S&D) v rozhovore pre EURAC-
TIV.sk tiež predpovedal „veľmi ná-
ročnú“ diskusiu s členskými štátmi.

„Rumunsko či Bulharsko, ktoré 
Rade EÚ práve predsedá, takéto zá-
väzky odmietajú. Ak však Komisia 
príde s  ponukou pre firmy a  domác-
nosti, tak tento cieľ sa mi zdá akcep-
tovateľný pre štáty a dosiahnuteľný,“ 
zhodnotil Poche.

Tieňový spravodajca Jávor súhla-
sí: „Väčšina investícií do energetickej 
efektívnosti sa vráti veľmi rýchlo, za 
tri až päť rokov. Je to dobrý biznis.“ 
Veľkí investori ako banky či penzijné 
fondy podľa neho potrebujú stabilnú 
a predvídateľnú legislatívu. „Za tú 
sme dnes hlasovali,“ povedal.

Jávor pripomenul, že k  dispozícii 
sú európske, ale aj národné verejné 
zdroje.

BIČ KOMISIE NIE JE VEĽMI 
DLHÝ
Otázne je podľa maďarského eu-

roposlanca vynucovanie spoločné-
ho európskeho cieľa. Národné ciele, 
z  ktorých bude zložený, totiž nie sú 
záväzné. Štáty si ich určia v spoluprá-
ci s Komisiou v energeticko-klimatic-
kých plánoch.

„Komisia by mala zisťovať každý 
rok, či je štát na správnej ceste,“ navr-
huje Jávor. Podobne proces riadenia 
energetickej únie opísal aj spravo-
dajca príslušného nariadenia, Clau-
de Turmes (Zelení), a  podpredseda 
Komisie pre energetickú úniu Maroš 
Šefčovič.

„Ak uvidí veľký odklon od ná-
rodného cieľa, ktorý môže ohroziť 
dosiahnutie európskeho cieľa 35 per-
cent, mala by najskôr analyzovať dô-
vody, potom možnosti pomoci štátu – 
zdieľaním skúseností, financovaním 
prostredníctvom kohéznych fondov 
– a napokon analyzovať, ako môže na 
členský štát tlačiť. Ide o klasický prí-
stup cukru a biča,“ analyzuje tieňový 
spravodajca.

Jávor však priznáva, že „bič nie je 
veľmi dlhý.“ Právny charakter národ-
ných cieľov je podľa neho „nejasný.“

ENERGETICKÁ 
EFEKTÍVNOSŤ 
„OSLOBODZUJE“
Energetická účinnosť je podľa 

maďarského europoslanca najlep-
ším nástrojom pre boj s energetickou 
chudobou. V  tej žije podľa odhadov 
asi 50 miliónov Európanov.

Nebola však prioritou Parlamen-
tu. „Smernica neobsahuje také silné 
opatrenia proti energetickej chudo-
be, aké by som chcel,“ priznáva Jávor. 
Chýba napríklad jej jasná definícia.

Účinnejšie opatrenia budú podľa 
Jávora odmietať aj niektoré členské 
štáty. „Veľmi často bojujú vlády proti 
energetickej chudoby stláčaním cien 
energií. To môže byť populárne, ale 
problém to nerieši,“ vysvetľuje zele-
ný europoslanec. „Ak ľuďom pomô-
žete zatepliť domy, zníži sa ich spot-
reba energie a teda aj účty. Potom už 
nepotrebujú zásah štátu. Ak necháte 
ľudí žiť v  zle izolovaných budovách, 
platiť vysoké účty a hráte na záchran-
cu pred energetickou chudobou, bu-
dujete si politický kapitál. Maďarská 
vláda je asi najlepší príklad. Udržuje 
ľudí v závislosti.“

„Vysoké ciele pre energetickú 
efektívnosť ľudí oslobodzujú. Celá 
energetická revolúcia je oslobodzo-
vaní ľudí. Je to hrozba pre populistic-
ké vlády a nadnárodné firmy,“ uzav-
rel zelený europoslanec. n
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Počiatočné vysoké náklady na ener-
getickú účinnosť sa neskôr vrátia 
v podobe nižších cien energií, hospo-

dárskeho rastu a nových pracovných miest, 
hovorí pre EURACTIV.sk MIROSLAV POCHE.

Miroslav Poche je poslancom Európskeho 
parlamentu za Českú stranu sociálne demokra-
tickú (ČSSD) a členom politickej skupiny Socia-
listi a  Demokrati (S&D). Vlani bol spravodaj-
com nariadenia o odpade, v súčasnosti je spra-
vodajcom pre smernicu o energetickej účinnosti 
a nariadenie o Európskom obrannom fonde. 

Pred vami bol spravodajcom smernice 
o energetickej efektívnosti Adam Gierek 
(S&D). Vaša politická skupina ho odvo-
lala. Možno bol kompromisnejší, aj vý-

hľadovo vo vzťahu k  Rade EÚ. Nebojíte 
sa, že Vaša pozícia je vyhranenejšia a tým 
pádom v rokovaniach s členskými štátmi 
zložitejšia?

Zmenu na poste spravodajcu nebudem 
komentovať. Na začiatku decembra ma 
moja parlamentná skupina poverila man-
dátom sprevádzať smernicu rokovaniami 
v  Parlamente a  potom aj s  Radou. Nie je 
to jednoduché. Z celého zimného energe-
tického balíčka ide o jednu z troch kľúčo-
vých smerníc. Moja politická skupina má 
pre rok 2030 stanovený cieľ zvýšiť ener-
getickú účinnosť o  40 percent (od roku 
1990). Parlament napokon schválil cieľ 35 
percent. Oveľa dôležitejšia je však podoba 
článku 7 smernice.

Na článku 7 záleží aj komisárovi pre 
energetiku a  klímu Miguelovi Arias 
Cañetemu. O čom tam ide?

Článok 7 vymenúva nástroje, pomo-
cou ktorých by mali členské štáty cieľ 
dosiahnuť. Schválený cieľ je záväzný pre 
Európsku úniu, nie pre jednotlivé členské 
štáty. Nástroje na vynucovanie nebude 
mať. Bude však mať nástroje na motivá-
ciu členských štátov, domácností, firiem a 
dopravného sektoru k tomu, aby znižoval 
spotrebu energie.

Tak to je aj v súčasnosti.

Áno. Európska komisia bude musieť 
prichádzať s opatreniami, ponukami, fon-
dami, aby sme tento cieľ dosiahli. Článok 
7 však zaväzuje štáty k medziročným ener-
getickým úsporám. Zahŕňa napríklad aj 
sektor dopravy.

Zostal článok 7 zachovaný v  pôvodnej 
podobe alebo ho Parlament upravil?

Hlasovaním bol článok 7 mierne upra-
vený. Ale kľúčové opatrenia ostali. Dopra-
va bude naplno zahrnutá, výnimky budú 
môcť dosiahnuť len 25 percent (objem výni-
miek pre jednotlivé sektory, napríklad isté 
priemyselné činnosti, na ktoré sa nebudú 
úspory vzťahovať, nesmie kumulatívne 
presiahnuť 25 percent z celkových pôvodne 
požadovaných úspor, pozn. red.). V prípade, 
že niektoré opatrenie, ktoré členský štát 
zaviedol, už nebude ďalej prinášať úspory, 
musí byť nahradené. Parlament odhlasoval 
veľmi silnú podobu tohto článku, oveľa am-
bicióznejšiu ako pôvodný návrh Komisie.

R O Z H O V O R

Kľúčový europoslanec  
pre energoefektívnosť: Diskusia 

so štátmi bude ťažká

Miroslav Poche [EP]
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Výbor pre priemysel, výskum a energeti-
ku pôvodne schválil cieľ 40 percent, plé-
num sa zhodlo na 35 percentách. Aký je 
rozdiel medzi týmto dvoma úrovňami, čo 
sa týka nákladov a výnosov?

Členské štáty tvrdia, že 40-, ale aj 
35-percentný cieľ pre nich predstavuje veľ-
mi vysoké náklady v  miliardách eur roč-
ne. Ja však hovorím, že ide o investície do 
úspor. Budeme konkurencieschopnejší, 
prispejeme k inovatívnemu priemyslu. Bu-
deme priemysel nútiť, aby bol efektívnejší. 
Napríklad v  Českej republike je štyrikrát 
náročnejší ako v  Dánsku alebo vo Veľkej 
Británii.

Je úplne zrejmé, že úspora energia je 
náš prvý zdroj. Znižuje našu závislosť na 
vonkajšom prostredí, pomáha ľuďom zni-
žovať účty za energie. Diskusia s členskými 
štátmi v trialógu bude veľmi náročná. Ru-
munsko či Bulharsko, ktoré Rade EÚ práve 
predsedá, takéto záväzky odmietajú. Ak 
však Komisia príde s  ponukou pre firmy 
a domácnosti, tak tento cieľ sa mi zdá ak-
ceptovateľný pre štáty a dosiahnuteľný.

Musí si Komisia členské štáty vlastne 
kúpiť?

Čiastočne áno. Ale platí aj to, že spot-
reba energie už klesá. Preto mal byť nový 
cieľ ešte vyšší. A mnohé štúdie vrátane dát 
Komisie ukazujú, že vyšší cieľ bude mať 
pozitívny vplyv a  napriek počiatočným 
nákladom sa postupne budú vracať v  po-
dobe nižších cien energií, nižších účtov pre 
domácnosti, rýchlejšieho rastu, nových 
pracovných miest. Pre priemysel budú mať 
úspory tiež prínos v podobe nižších nákla-
dov na emisné povolenky. Členské štáty by 
preto mali mať samé záujem na vyššom cie-
li pre energetickú efektívnosť.

Tento týždeň prijala Európska komi-
sia minibalíček k  obehovej ekonomike, 
ktorý obsahuje aj stratégiu pre plasty. Vý-
chodné krajiny Únie majú celkovo prob-
lém s  dosiahnutím recyklačných cieľov. 
Aké systémové riešenia vidíte vy?

Bol som spravodajcom nariadenia o od-
pade, ktorý bol súčasťou veľkého balíčka 
o obehovej ekonomike. Dohodu z trialógu 
schváli parlament definitívne na jar po 
roku a  pol vyjednávaní. Je úplne jasné, že 
v najbližších 15 – 20 rokoch sa definitívne 
odkloníme od skládkovania. Do roku 2035 
by malo byť skládkovaného menej ako 10 
percent komunálneho odpadu. To zname-
ná, že všetok odpad bude recyklovaný ale-
bo využívaný pre výrobu energie. Najlepšie 

by samozrejme bolo, keby odpad vôbec ne-
vznikal, a ak už vzniká, aby bol v maximál-
nej miere recyklovaný.

Opatrenia v nariadení smerujú k pred-
chádzaniu vzniku odpadu – ekodizajnom, 
ktorý umožňuje opätovné využitie výrob-
kov. Ak to nie je možné, nastupuje recyklá-
cia, energetické využitie a až potom sklád-
kovanie.

Zaostávame v podiele recyklácie. Je to 
na pleciach jednotlivých krajín. Záleží od 
výchovy, vzdelávania, osvety. Členské štá-
ty musia navrhovať programy, aby ľudia 
vedeli, prečo treba recyklovať, kde recyk-
lovaný odpad končí, čo to znamená. Tam 
máme veľké rezervy.

Slovensko je spolu s Maltou na chvoste. 
Priznalo už, že nesplní cieľ pre recykláciu 
komunálneho odpadu pre rok 2020. Ako 
sa dá riešiť tento problém? Vzdelávanie 
je beh na dlhú trať.

Áno, ale je to jeden z mála efektívnych 
nástrojov. Mali by sme však tiež podporo-
vať výrobu vratných obalov. Aby sa dali 
vracať nielen sklenené, ale aj plastové fľaše.

Česká republika je na tom s recykláciou 
oveľa lepšie, na úrovni niektorých západo-
európskych krajín. V  mestách je to ľahšie 
dosiahnuteľné, problematické sú regióny. 
Bioopad sa na druhej strane oveľa ľahšie 
kompostuje mimo mesta. Existuje celá 
škála opatrení, štáty si musia len vybrať.

Sú ciele v  legislatíve pre rok 2035 – 
10-percentné skládkovanie a  65-per-
centná recyklácia – dosiahnuteľné, ak 
niektoré štáty dnes recyklujú 10 alebo 15 
percent komunálneho odpadu?

Parlament presadzoval oveľa ambi-
cióznejší skládkovací cieľ s  tým, že v  bu-
dúcnosti by malo byť skládkovanie úplne 
obmedzené. Už dnes existujú štáty, ktoré 
neskládkujú nič. Na úrovni celej Únie je cieľ 
určite dosiahnuteľný.

Čo sa týka recyklácie, ak zorganizuje-
te osvetové kampane a  ponúknete ľuďom 
dostupnejšie možnosti, výsledok sa môže 
dostaviť veľmi rýchlo. Na rozdiel od sklád-
kovania, kde je veľmi silná lobby majiteľov 
skládok.

Na Slovensku máme veľkú diskusiu o 
„jadre“ EÚ. Vy ste spravodajcom k legis-
latíve o európskom obrannom fonde. Ide 
o akýsi integračný skok?

Nie. Obranný fond má dva rozmery. Ide 

o prvý krok k spoločnej európskej obrane, 
po ktorej volajú všetci už 50 rokov. Ruka 
v  ruke s  permanentnou štruktúrovanou 
spoluprácou (PESCO) ide o veľmi konkrét-
ne prepojenie zbrojných systémov, sporiť 
a spolupracovať na výskume.

Nariadenie počíta s rozpočtom 500 mi-
liónov eur na tri roky pre konzorciá dvoch 
alebo viacerých firiem z dvoch alebo viace-
rých členských štátov. Spolu budú pracovať 
na inováciách a novom výskume. Zahŕňať 
bude informačné technológie, šifrovanie 
proti kyberhrozbám, letectvo.

Zapojili sa všetky štáty, ktoré sú 
v PESCO? 

Áno. Zapojiť sa však môžu všetky člen-
ské štáty s výnimkou Veľkej Británie, keďže 
program sa rozbehne tesne pred jej odcho-
dom z Únie. Ak prepojíte viacero členských 
štátov, sú nútené vymieňať si informácie. 
A sporí to peniaze, pretože potom sú výrob-
ky dostupnejšie pre viacero armád.

Druhý rozmer, ktorý presadzujem, je 
priorita pre malé a  stredné podniky. Ne-
chcem, aby peniaze skončili u  veľkých fi-
riem, národných alebo nadnárodných. To 
je dôležité aj pre Slovensko a Česko, ktoré-
ho menšie firmy sú v tejto oblasti lídrom. 
Môžu sa zapojiť do konzorcia s veľkou ne-
meckou alebo francúzskou firmou a  vy-
mieňať si s ňou skúsenosti.

Európska ľavica má za sebou sériu po-
rážok vo Francúzsku, Nemecku, Česku. 
Jedna z mála krajín Únie, kde vládne, je 
Slovensko. Čo sa teda deje s ľavicou? 

Vládne aj v Portugalsku a na Malte. Ale 
je pravda, že ide o trend. Európska ľavica si 
musí hľadať témy. Doteraz mala príliš blíz-
ko k neoliberálnemu pohľadu CDU a podob-
ných strán v celej Európe, kade-tade s nimi 
aj spolupracovala. Témy sa ponúkajú. 
Okrem rastu miezd a  konvergencie medzi 
východom a  západom, je témou zdanenie 
nadnárodných koncernov, daňové raje, 
ochrana životného prostredia. A  koniec 
koncov aj európsky projekt. Nezdá sa to, 
ale čoraz menej demokratických strán sa 
plne hlási k EÚ. Z ľavicového aj pravicového 
spektra. Ľavica nikdy nebola izolacionistic-
ká. Keď sa v Česku alebo okolitých krajinách 
snažili ľavičiari svoju krajinu izolovať, vied-
lo to k bujneniu nacionalizmu. Ľavica musí 
byť vždy internacionálna. Dúfam, že keď 
sa v  Česku spamätáme z  porážky, hlasno 
sa zapojíme do diskusie o  spoločnej mene 
a užšiemu jadru európskej integrácie. Čes-
ko doň patrí a mrzí ma, že mnohí jeho pred-
stavitelia nemajú odvahu to priznať. n
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Energetickú chudobu treba riešiť 
aj inak ako energetickou efek-
tívnosťou. Tá je len maličkým 

kamienkom celej mozaiky, hovorí euro-
poslankyňa ANNA ZÁBORSKÁ. 

Anna Záborská je členkou Európske-
ho parlamentu od roku 2004. Po celý čas 
zastupuje Kresťanskodemokratické hnu-
tie (KDH), ktoré je súčasťou Európskej ľu-
dovej strany (EĽS). Počas svojho tretieho 
volebného obdobia je členkou výboru pre 
priemysel, výskum a  energetiku. Ten bol 
gestorským výborom pre energetickú le-
gislatívu, o  ktorej Parlament hlasoval na 
januárovej plenárke.

Európsky parlament odhlasoval 
svoju pozíciu k  legislatíve o  obnovi-
teľných zdrojoch, energetickej efek-
tívnosti a o riadení energetickej únie. 
Jeho ciele sú ambiciózne. Diskusia 
bola tak vyhrotená, že sa dokonca 
objavil rozkol medzi EĽS a ostatnými 
frakciami. Ako ste hlasovali vy?

Spravodajcovia všetkých troch le-
gislatívnych návrhov pochádzali z  ľa-
vicového spektra Parlamentu. Návrhy 
Európskej komisie považovali za málo 
ambiciózne a snažili sa ich zmeniť. Od-
porúčania EĽS, ktoré som pri hlasovaní 

zväčša nasledovala, boli veľmi podobné 
ako odporúčania Slovenskej republiky.

Aké boli odporúčania Slovenska? 

Slovensko nás požiadalo, aby sme 
nepodporili žiadne navýšenia, ani pri 
obnoviteľných zdrojoch energie ani pri 
energetickej efektívnosti. (Pôvodne Eu-
rópska komisia a Európska rada navrh-
li pre rok 2030 zvýšenie podielu obno-
viteľných zdrojov na 27 percent a  zvý-
šenie energetickej efektívnosti oproti 
roku 1990 o 27 percent, pozn. red.) Toto 
bolo aj odporúčanie EĽS.

Až prehnaný cieľ podielu obnoviteľ-
ných zdrojov 40 percent, ktorý schvá-
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Anna Záborská: Europoslanci 
nemajú zodpovednosť, ich 

ambície sú niekedy priveľké

Anna Záborská [EP]
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lil výbor Parlamentu pre priemysel, 
našťastie neprešiel. Hoci 35 percent, 
ktoré napokon schválila plenárka Par-
lamentu, by sme mohli považovať za 
neúspech, ide o lepšie východisko pre 
rokovanie s Radou EÚ. Bude veľmi zá-
ležať, ako si ministri zastupujúci člen-
ské štáty obhája svoje pozície.

Europoslanci zodpovední za jednot-
livé návrhy hovoria presný opak. 
Tvrdia, že potrebujú v  rokovaniach 
ambiciózny text, pretože výsledné 
znenie bude tak či onak kompromi-
som. 

Na plenárnom zasadnutí sme 
schválili cieľ 35 percent, čo je takmer 
o 10 percent viac, ako navrhovala Ko-
misia. Treba zvážiť možnosti a pripra-
venosť členských štátov. Nie každý štát 
má rovnakú východiskovú pozíciu. 
Týka sa to obnoviteľných zdrojov, ale 
nakoniec aj energetickej efektívnosti.

Slovensko má predsa dobré výsledky 
v dosahovaní cieľov pre obnoviteľné 
zdroje aj energetickú efektívnosť.

Čím sú výsledky lepšie, tým je ďal-
šie navyšovanie ťažšie. Keby to pre Slo-
vensko nebol problém, neboli by sme 
od vlády dostali takéto stanovisko. 
Slovenská republika nechcela v  žiad-
nom prípade cieľ vyšší ako 27 percent. 
Je jednoduchšie podpísať Parížsku do-
hodu ako napĺňať ciele. Som rada, že 
neboli schválené právne záväzné ná-
rodné ciele pre členské štáty. Základ-
ným kritériom bola Parížska dohoda. 
Treba to samozrejme kontrolovať, ne-
môžu byť členské štáty, ktoré povedia, 
my nemáme finančné prostriedky, my 
to robiť nebudeme. Ale bude to závisieť 
od toho, ako budú napredovať a ako im 
to bude vychádzať s rozpočtom. Treba 
si uvedomiť, že celý proces je hradený 
zo štátneho rozpočtu.

Z  eurofondov, zvlášť kohéznych, sa 
vo veľ kom investuje do energetickej 
efektívnosti.

Väčšina investícií pochádza z  ná-
rodného rozpočtu.

Ste si tým v prípade Slovenska istá? 

Som si tým istá. Eurofondy sú ob-
medzené v čase. Plán plnenia Parížskej 
dohody je podstatne dlhší ako obdobie, 
počas ktorého budeme môcť čerpať eu-
rofondy.

V  pléne ste teda hlasovali proti 
35-percentným cieľom pre obnoviteľ-
né zdroje a energetickú efektívnosť?

To boli kompromisy, hlasovala som 
za ne. Hlasovala som proti pôvodným 
návrhom. Konečná politická dohoda 
medzi hlavnými spravodajcami a  tie-
ňovými spravodajcami z radov ľudov-
cov a liberálov bola veľmi náročná. Do-
hodli sa kompromisy, ktoré socialisti 
dva dni pred plenárnym hlasovaním 
spochybnili. Do poslednej chvíle bolo 
neisté, kto ako zahlasuje. A  viaceré 
pozmeňovacie návrhy EĽS napokon 
prešli.

Podľa toho, ako to vychádza zo zá-
väzkov v  Parížskej dohode, treba ne-
chať členským štátom určitú zodpo-
vednosť samostatne rozhodovať, ako 
budú znižovať emisie skleníkových 
plynov. Z mojich skúseností za tie roky 
v Parlamente viem, že ambície poslan-
cov sú niekedy príliš veľké. Poslanci 
nemajú zodpovednosť, má ju Rada 
zložená zo zástupcov vlád členských 
štátov, ktorí to musia doma obhájiť 
a naplniť prijaté opatrenia. Niekedy sú 
ambície poslancov tak veľké, že potom 
trvá roky dosiahnuť dohodu s  Radou 
EÚ. Prihováram sa preto za postupné 
kroky.

Jednou z  hlavných právomocí Par-
lamentu je kontrolovať a schvaľovať 
európsky rozpočet, z  ktorého budú 
opatrenia financované. Nepovažuje-
te to za podiel zodpovednosti?

Tu nešlo o rozpočty, ale o konečné 
termíny a stanovené limity.

Hovorili ste, že náklady budú znášať 
členské štáty. Ale financované budú 
aj z európskeho rozpočtu. 

Budú. Ale čím ďalej, tým viac prob-
lémov máme s európskym rozpočtom. 
Spomeňte si, ako to bolo s programom 
Erasmus (prostriedky naň sa museli 
dodatočne navyšovať, aby sa prispôso-
bili plánom, pozn. red.).

Pre obdobie do roku 2020 sú národ-
né ciele pre obnoviteľné zdroje ener-
gie právne záväzné. Pre rok 2030 nie 
sú právne záväzné. Má zmysel dávať 
si spoločné európske ciele, ak Európ-
ska únia nevie vynútiť ich plnenie? 

Kontrolné mechanizmy sú veľmi 

dôležité. Stratégia 2020 končí o tri roky 
a obávame sa, či ju dokážeme naplniť. 
Ciele Lisabonskej stratégie sme nena-
plnili.

Práve Lisabonská stratégia obsaho-
vala rôzne ciele – v  zamestnanosti, 
vzdelávaní a podobne –, ktoré sa ne-
dali vynucovať. Preto sa pýtam, či 
nie je vynútiteľnosť nevyhnutná.

Je. Ale najskôr musíme mať me-
chanizmus kontroly. Potom môžeme 
povedať, aké ciele majú byť záväzné. 
Dohodli sme sa na trojpercentnom de-
ficite verejných financií. Všetky štáty 
sa triasli, možno s výnimkou Francúz-
ska a Nemecka. V tomto prípade bolo 
úplne jasné, že to Únia myslí vážne.

A nebolo by potom dobré, aby to pla-
tilo aj pre obnoviteľné zdroje a ener-
getickú efektívnosť?

Bolo by to dobré. Ale nemôžme za-
čať od čísiel. Začnime najskôr od kon-
trolných mechanizmov, a až potom 
hovorme o sankciách.

Veď mechanizmus máme. Je ním na-
riadenie o riadení energetickej únie, 
ktoré europoslanci schválili tiež. 
Jeho problémom však je, že národné 
ciele nie sú právne záväzné. A vy ste 
povedali, že s  takýmto nastavením 
súhlasíte.

Pretože členské štáty nemajú rov-
naké východiskové pozície. V procese 
môžu zistiť, že našli efektívnejší spô-
sob pre šetrenie energie či nové alter-
natívne zdroje. Keď príliš zviažeme 
členské štáty, môže to byť na škodu. 
Treba však dať pozor, aby to pre členské 
štáty nebola výhovorka, keď nesplnia 
limity.

Hovoríte, že na jednej strane majú 
mať členské štáty flexibilitu a  na 
druhej strane sa nesmú vyhovárať. 
Ako sa dajú zmieriť tieto dva prí-
stupy?

Parížska dohoda poskytuje rámec.

Ale Parížska dohoda nie je právne 
záväzná. 

Nie je. A vidíte, že keď Spojené štáty 
vypovedajú Parížsku dohodu, pomaly 
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je svetová vojna z toho, ako si to mohli 
dovoliť.

Záleží aj od serióznosti vlád. Tie 
si svoju povesť budujú aj na základe 
toho, ako dodržujú zmluvy. Keď štát 
niečo nechce dodržiavať, môžete mu 
nariadiť čokoľvek, aj tak to dodržiavať 
nebude.

Ani vtedy, keď mu hrozí žaloba pred 
Súdnym dvorom Európskej únie?

Vtedy možno áno.

Chápem, že ste nasledovali stano-
visko vašej politickej rodiny a  Slo-
venska, ale pýtam sa váš názor. Mali 
alebo nemali byť ciele záväzné pre 
národné štáty?

V istom zmysle by sa mali štáty cieľ-
mi riadiť. Ide však skôr o to, či sú presné 
postupy záväzné pre štáty. Oni sa nako-
niec budú musieť riadiť percentuálne 
vyjadrenými cieľmi, ktoré sa v  trialó-
gu dohodnú. Nedávajme si príliš veľké 
ciele, o ktorých štáty povedia, že nie sú 
schopné ich naplniť a nebudú robiť nič.

To sa ukáže v legislatívnom procese, 
v  ktorom majú členské štáty svoje 
slovo. Ale majú byť národné ciele pre 
členské štáty záväzné alebo nie? 

Väčšina Parlamentu rozhodla, že 
nie. S týmto stanoviskom ako aj s istou 
suverenitou štátov sa stotožňujem.

Aj s tým rizikom, že to môže skončiť 
ako Lisabonská stratégia, ktorú ste 
spomínali?

Vždy to môže takto skončiť. Exis-
tuje veľa európskej legislatívy, ktorá 
existuje desaťročia a  doteraz nebola 
implementovaná do legislatívy člen-
ských štátov. Za nikoho nemôžete dať 
ruku do ohňa. Istá negatívna atmosfé-
ra, ktorá teraz panuje a ktorú využívajú 
extrémisti, vyplýva z prísneho zošnu-
rovania zo strany Európskej únie, zú-
ženia suverenity ako z aj istej dôvery 
v členské štáty.

V  súvislosti s  energetickou efek-
tívnosťou ste hovorili o  nákladoch. 
Ľudia však vďaka nej môžu ušetriť na 
energiách. Nejde skôr o  investície, 
ktoré sa za niekoľ ko rokov vrátia? 

Takto to funguje v ideálnom prípa-
de. V mnohých prípadoch však dochá-

dzame na to, že obnoviteľné zdroje nie 
sú lacný špás. Mnohé organizácie, ktoré 
sa venovali obnoviteľným zdrojom te-
raz vidia, že to nie je zárobkový podnik.

Práve naopak, náklady sú dnes veľmi 
nízke. Aj podpredseda Komisie pre 
energetickú úniu Maroš Šefčovič 
hovorí o  nákladoch v  hodnote nie-
koľ ko centov za kilowatthodinu. 
Cena energie z novej britskej jadrovej 
elektrárne Hinkley Point je niekoľ-
konásobne vyššia. Európska únia aj 
Slovensko smerujú k ústupu od dotá-
cií. Nie je však energetická efektív-
nosť finančne výhodným riešením? 

Keď sa zistí, že pôvodný cieľ pre 
energetickú efektívnosť (Európska 
rada pôvodne schválila navýšenie 
o  aspoň 27 percent medzi rokmi 1990 
a 2030, pozn. red.) je ľahko dosiahnu-
teľný, nič nebráni tomu, aby bol neskôr 
navýšený. Je to beh na dlhé trate. Aj 
v rokovaniach s Radou EÚ sa môžeme 
dočkať príjemných prekvapení. Deba-
ta môže byť konštruktívnejšia, ak za-
čneme na čísle, na ktorom sa viac-me-
nej dohodli ministri.

Maďarský europoslanec Benedek 
Jávor a tieňový spravodajca Zelených 
pre energetickú efektívnosť tvrdí, že 
vysoký cieľ je dôležitý pre investorov. 
Firmy potrebujú stabilný regulač-
ný rámec. Ak hovoríte, že je možná 
zmena cieľa, je to úplne opačná logika.

Bola som v  tieňovou spravodajky-
ňou pre smernicu o  materskej dovo-
lenke. Komisia navrhovala 18 týždňov. 
Parlamentu nestačilo 20 týždňov, 
chcel 22. Od roku 2009 nebola táto 
smernica schválená. Dohadovali sme 
sa, robili sa štúdie o  dopade na štát 
a o tom, koľko to bude stáť. Nakoniec 
zostali štáty, kde ženy nemajú nárok 
na žiadnu materskú dovolenku.

Ak Parlament schváli príliš vysoký 
cieľ, nedohodneme sa s Radou. Musí 
predložiť taký návrh, ktorý vytvorí 
aspoň možnosť debaty. Úplne iná situ-
ácia by bola, keby sme zotrvali na pozí-
cii Komisie alebo ju ešte znížili. Lenže 
my sme ju navýšili o 8 percent.

Spomenuli ste energetickú chudobu. 
Neplatí priama úmera, že čím vyššia 
energetická účinnosť, tým silnejšie 

opatrenie proti energetickej chudo-
be vďaka nižším účtom za energie? 

Ľuďom zasiahnutým energetickou 
chudobou nepomôže energetická efek-
tívnosť. Majú tak obrovský deficit v pla-
tení účtov za energie, že sa im zníži dlh.

A to nie je pozitívne? 

Je to pozitívne, lenže ich situácia sa 
nevyrieši. Ak sa niekto mesačne zadl-
žuje 100 eur a jeho zadlžovanie sa zníži 
o  20 eur, stále sa zadlžuje 80 eur me-
sačne. A to je enormná záťaž. Energe-
tickú chudobu treba riešiť aj inak ako 
energetickou efektívnosťou. Tá je len 
maličkým kamienkom celej mozaiky.

Opatrenia energetickej efektívnosti 
sa premietajú do zateplenia budov 
alebo do menej energeticky nároč-
ných výrobkov. 

Energetická účinnosť nestačí. 
Týchto ľudí treba vytiahnuť z  pásma 
chudoby, aby mohli dokázať platiť účty 
za energie aj pri používaní jednoduch-
ších spotrebičov. Nemajú peniaze na-
vyše na drahšiu, hoci šetrnejšiu žiarov-
ku, alebo na zateplenie domu, pretože 
zväčša žijú v extrémnej chudobe.

Treba energetickú chudobu riešiť so-
ciálnymi opatreniami a  nie energe-
tickou účinnosťou?

Energetickú chudobu – ak máme 
na mysli takú chudobu, ktorá je pod 
hranicou ľudskej dôstojnosti – treba 
riešiť štandardmi, ktoré zaručia, že 
každý človek bude žiť dôstojne. Ne-
musí žiť luxusne, ale ani pod mostom, 
v tme, v zime.

Majú to byť sociálne štandardy?

Už dlho tvrdím, že neexistencia 
štandardov pre dôstojný život v  Eu-
rópskej únii vyprovokovala problémy 
s  migrantmi a  averziu proti nim. Azy-
lový zákon zakladá kritériá pre ich 
dôstojný život. Ale tieto kritériá sa ne-
vzťahujú na obyvateľov Európskej únie. 
Prvá vlna odporu proti migrantom 
sa zdvihla práve na základe diskusie 
o tom, čo budú mať v Európe zaručené. 
Ľudia si povedali, my tu bývame, pracu-
jeme a platíme dane, ale toto nemáme 
zaručené. Sociálne štandardy, o  kto-
rých hovorí napríklad aj Európsky pilier 
sociálnych práv, by to mali riešiť. n
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Maroš Šefčovič:  Mexiko má 
solárnu energiu takmer 

zadarmo, dokáže to aj Európa

Komisár Maroš Šefčovič [TASR/Pavol Zachar]
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Pri obnoviteľných zdrojoch 
uprednostňujeme právne záväz-
né národné ciele, členské štáty 

ich však odmietnu, hovorí pre EURAC-
TIV.sk podpredseda Európskej komisie 
MAROŠ ŠEFČOVIČ.

Portál EURACTIV Slovensko sa s 
podpredsedom Európskej komisie pre 
energetickú úniu Marošom Šefčovičom 
rozprával na okraj januárového plenár-
neho zasadnutia Európskeho parlamen-
tu. Na ňom Parlament hlasoval o legis-
latíve o obnoviteľnej energii, energetic-
kej účinnosti a riadení energetickej únie.

Hlavná diskusia o energetickej únii 
v Európskom parlamente je o tom, 
ako zabezpečiť, aby štáty dodržia-
vali stanovené ciele. Pre rok 2020 
má každá členská krajina záväzne 
stanovený podiel obnoviteľných 
zdrojov. Prečo sa Európska komi-
sia odklonila od záväznosti cieľov 
v  legislatíve pre rok 2030? A  ako 
chcete zabezpečiť, aby z  cieľov pre 
rok 2030 nestala nová Lisabonská 
stratégia, teda odporúčania, ktoré 
sa nenaplnia? 

Ciele pre rok 2030, na ktorých 
sa dohodli šéfovia štátov a  vlád už 
v  októbri 2014, boli východiskom aj 
pre návrh Európskej komisie. Bol to 
kompromis, ktorý umožnil Európ-
skej únii predložiť svoje záväzky na 
klimatickej konferencii v  Paríži. Tie 
boli v  porovnaní s  ostatnými veľký-
mi ekonomikami vyhodnotené ako 
najambicióznejšie. Vtedy sa zrodil 
kompromis v znení „najmenej 27 per-
cent“ obnoviteľných zdrojov v  roku 
2030 ako záväzný cieľ pre celú Úniu.

Dohoda z  Európskej rady obsa-
huje tiež cieľ znížiť emisie CO2  o  40 
percent (oproti roku 1990, pozn. red.). 
Ten bude záväzný a  rozmenený na 
národné ciele v  nariadení o  zdieľa-
nom úsilí. Európske inštitúcie sa na 
ňom dohodli tesne pred Vianocami.

Tretí cieľ, o  ktorom sa bude hla-
sovať zajtra (v stredu 17. januára, pri-
čom rozhovor sa uskutočnil v utorok 
16. januára, pozn. red.), je energetic-
ká efektívnosť. Aj v tomto prípade sa 
lídri dohodli na 27 percentách ako 
na indikatívnom cieli (zvýšenie me-
dzi rokmi 1990 a 2030, pozn. red.). Aj 
vzhľadom na technologický rozvoj 
od roku 2014 navrhla Komisia, aby 

sme sa posunuli k 30 percentám ako 
záväznému cieľu pre každú jednu 
členskú krajinu. Po hlasovaní v  Par-
lamente bude nasledovať veľmi zlo-
žitá diskusia s členskými krajinami.

Výbor Parlamentu schválil cieľ pre 
energetickú účinnosť vo výške 40 
percent. Teraz sa však zdá, že plé-
num odhlasuje 35 percent. 

Parlament sa asi zhodne na 35 
percentách. Viem však, že niektoré 
politické frakcie by chceli ísť až do 40 
percent. My budeme až do posledné-
ho trialógu (rokovania Parlamentu, 
Rady a  Komisie, pozn. red.) zastávať 
našu pozíciu.

To znamená 30 percent? 

Áno, 30 percent ako záväzný cieľ.

Hovoríte o záväznom cieli pre jed-
notlivé členské štáty? 

Podľa našej dopadovej štúdie ide 
o  nákladovo najefektívnejší variant 
ako energetickú efektívnosť zvýšiť. 
Ale trialóg je vždy o hľadaní kompro-
misu. Bude veľmi dôležité, aby sme 
sa zhodli na čo najvyššej nákladovo 
efektívnej ambícii. Zároveň by sme 
boli radi, keby sme sa dohodli na zá-
väzných cieľoch, pretože tie sú pre 
krajiny oveľa viac motivujúce.

Čo sa týka 27-percentného cieľa 
pre obnoviteľné energie, do úvod-
ného návrhu sme premietli dohodu 
šéfov štátov a vlád. Odvtedy sme ro-
bili ďalšie štúdie. Keď vidíme, ako 
rýchlo klesajú náklady na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov, sme 
presvedčení, že 30 percent možno 
dosiahnuť pri porovnateľných ná-
kladoch ako 27 percent. Z  pôvodnej 
dohody Európskej rady o  najmenej 
27 percentách teda Komisia zdôraz-
ňuje slovíčko „najmenej“. Vzhľadom 
na pozície členských krajín však 
predpokladám, že sa nám nepodarí 
dosiahnuť záväznosť pre jednotlivé 
členské krajiny.

Preto dávame veľký dôraz na 
návrh nariadenia o  riadení energe-
tickej únie. Chceme mať veľmi silný 
monitorovací proces. V troch rokoch 
– 2023, 2025 a  2027 – budeme moni-
torovať, ako sa jednotlivým krajinám 
darí. Keby hrozilo, že ako Únia sme 
pozadu, Komisia bude mať právo pri-
jímať odporúčania ako sa so zaostá-
vaním vysporiadať. Komisii bude 

z  novej legislatívy vyplývať povin-
nosť zabezpečiť dosiahnutie cieľu na 
úrovni Únie, či už to bude 27 alebo 30 
percent.

Komisia bude teda vyhodnocovať 
jednotlivé krajiny na základe spo-
ločných cieľov. Tie však nie sú vy-
nútiteľné. Európsku úniu nemôže 
nikto zažalovať, že ich neplní.  

Budeme sa snažiť, aby sa prístup 
pre rok 2020, ktorý znamená národ-
ne záväzné ciele, stal východiskovým 
bodom. Aby sa podľa možností obno-
viteľné zdroje v  jednotlivých člen-
ských krajinách rozvíjali s  naštarto-
vanou trajektóriou. V  troch etapách 
budeme vyhodnocovať, či sa krajiny 
čestne snažia alebo nie. Ak uvidíme, 
že nie, budeme musieť hľadať v  pr-
vom rade politické riešenie – od tlaku 
iných členských krajín cez diskusie 
až po návrhy riešení. To je maximum.

To znamená, že členské krajiny ne-
budete vedieť právne prinútiť, aby 
ciele dodržiavali.

Keď uvidíme, že za týmito cieľmi 
zaostávame, nevylučujeme žiadnu 
možnosť. Povinnosťou Komisie ako 
strážkyne zmlúv je zabezpečiť do-
siahnutie cieľa pre celú Úniu.

Hovoríte teda o  hypotetickej mož-
nosti, že ak Únia nebude k spoločné-
mu cieľu smerovať, môže jednotlivé 
členské krajiny zažalovať?

Dnes by som nechcel povedať, že 
ich budeme žalovať. V  diskusii sú 
rôzne myšlienky. Bude záležať, akým 
smerom sa bude vývoj uberať. Uvažu-
je sa napríklad o rôznych stimuloch, 
ktoré budú krajiny motivovať, práv-
ne, finančne. Veľa urobí aj nariadenie 
o novom dizajne trhu s elektrinou.

Na členské štáty to teda budete 
skúšať skôr po dobrom.

Určite po dobrom. Stimulmi 
a  ďalšími nástrojmi. Ak dôjde k  veľ-
mi negatívnemu scenáru, budeme 
mať k  dispozícii tri etapy, kde bude-
me môcť povedať, že máme problém. 
Potom sa bude musieť hľadať politic-
ké riešenie a možno aj právne.

Súčasne platné ciele pre rok 2020 
sú právne záväzné. Nevzdáva sa Ko-
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misia svojich právomocí ako vynú-
tiť ciele pre rok 2030?

Toto riešenie by pre nás bolo ur-
čite jednoduchšie. Rešpektovali sme 
však vôľu Európskej rady a prijali sme 
kompromis. V  praxi budeme musieť 
uplatňovať výsledky trialógu o ria-
dení energetickej únie, ako aj pres-
né znenie smernice o  obnoviteľných 
zdrojoch, či už bude obsahovať cieľ 27 
alebo 30 percent.

Som však presvedčený, že obrov-
ské tempo technologického pokroku 
a prudko klesajúce ceny energií z ob-
noviteľných zdrojov, budú dostatoč-
ne motivujúce, aby sme tieto ciele 
dosiahli aj prekonali. Keď som bol 
naposledy v Paríži, mexického prezi-
denta som počul hovoriť, že posledná 
aukcia na energiu zo solárnych pane-

lov priniesla cenu 1,7 centu za jednu 
kilowatthodinu. To je energia skoro 
zadarmo. Podobné ceny – 2,3, 4, ale-
bo 5 centov – sa objavujú aj v Európe, 
zvlášť v  prípade veternej energii na 
mori. Kombinácia prudko klesajúcich 
cien a  tlaku ľudí na ekologickejšie 
fungujúcu ekonomiku – celkový hos-
podársky rámec – bude dostatočne 
motivujúci pre váhajúce krajiny.

Firmy v  stavebnom priemysle 
hovoria, že každý, kto si dnes stavia 
rodinný dom, chce mať na streche so-
lárne panely.

Aj veľ ké firmy ako portugalská EDP 
či taliansky ENEL vyzvali na schvá-
lenie 35-percentného cieľa. Ste 
napriek tomu presvedčený, že váš 
návrh na 30 percent je ambiciózny? 

Môžeme zodpovedne povedať, že 
náklady na 27 percent, ktoré sme na-
vrhovali pôvodne, a 30 percent, ktoré 
navrhujeme teraz, sú veľmi porovna-
teľné. Cieľ 30 percent by teda mohol 
byť v smernici pokojne uvedený, čo by 
bolo ambicióznejšie ako náš pôvodný 
návrh. Vieme, že máme členské kra-
jiny, ktoré chcú ísť vyššie a  krajiny, 
ktoré veľmi konzervatívne trvajú na 
27 percentách. Európsky parlament 
bude určite tlačiť na vyšší podiel. Uvi-
díme, aký bude kompromis.

Určite je to dôležité pre nasmero-
vanie investícií do tohto odvetvia. Už 
len za obdobie, v ktorom som zodpo-
vedný za energetickú úniu (od roku 
2014, pozn. red.), vidím, ako prudko 
ceny klesajú. Som presvedčený, že cieľ 
27 percent určite prekonáme. n

Projekt European Crossroads bol  spolufinancovaný Európskou úniou v  rámci  grantového programu Európske-
ho parlamentu v oblasti komunikácie.
Európsky parlament sa nepodieľal na  jeho príprave a za údaje,  informácie alebo názory uvedené v rámci toh-
to projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto progra-
mu  v  súlade  s  príslušným  praávom,  nie  je  žiadnym  spôsobom  zodpovedný  ani  nimi  viazaný.  Európsky  par-
lament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizá-
cie tohto projektu. Ref. COMM/SUBV/2017/M/0062
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