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Úvod 
 
Napriek značnému rozvoju a podstatnému zintenzívneniu regulačnej činnosti v posledných rokoch nie 
je EÚ vo svojej energetickej politike ešte stále schopná úspešne a simultánne dospieť k jej hlavným 
cieľom, ktorými sú: zabezpečenie dostupnosti energie za primerané a stále ceny, zachovanie 
priemyselnej konkurencieschopnosti EÚ, zaručenie istoty energetických dodávok pre všetkých 
Európanov bez ohľadu na miesto, kde žijú a podpora udržateľnej výroby, prenosu, distribúcie, 
uchovávania a spotreby energie, čiže dosiahnuť rozhodujúci pokrok smerom k spoločnosti s nízkymi 
emisiami oxidu uhličitého. 
 
Energetická politika sa príliš často považuje za mimoriadne citlivú problematiku, v ktorej platia iba 
štátne záujmy a štátna nezávislosť. Vzájomná energetická závislosť členských štátov však ešte nikdy 
nebola taká veľká, či už z politického, hospodárskeho alebo technického hľadiska. Stagnácia alebo 
akýkoľvek krok späť by mohol mať ďalekosiahle škodlivé následky. Jednostranné rozhodnutia štátov 
zvyšujú nebezpečenstvo divergencie a môžu spôsobiť náhle zvyšovanie cien alebo výkyvy 
v regionálnej výrobe a spotrebe energie, čo sú len dva príklady možných problémov. Ako sme videli 
nedávno, európske krajiny môžu zvrchovane rozhodovať o energetických dodávkach, ale má to svoju 
cenu. Musia sa preto odstrániť konflikty medzi národnými prístupmi. V súčasnosti nemôže žiadna 
európska krajina sama spoľahlivo zabezpečiť pre svojich občanov cenovo dostupnú energiu. 
 
Vyžaduje sa nový prístup, ktorého cieľom je zabezpečiť väčšiu európsku integráciu a solidaritu 
v energetike. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Notre Europe preto spojili svoje 
sily na ďalší rozvoj politických návrhov o plnoprávnom Európskom energetickom spoločenstve 
založenom na iniciatíve Notre Európe. EHSV a Notre Európe sa zhodli v tom, že by sa v EÚ malo 
neodkladne začať pracovať na nasledujúcich kľúčových cieľoch a politických návrhoch. 
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Dokončenie integrovaného európskeho vnútorného energetického trhu 
 
1. Harmonizácia trhových podmienok. Pokiaľ ide o zlepšovanie energetickej bezpečnosti 

a prínosy pre občanov, zatiaľ sa dostatočne nevyužíva potenciál vnútorného trhu. Stále je 
značný priestor na zlepšovanie vnútorného energetického trhu EÚ harmonizovaním pravidiel 
pre obnoviteľné zdroje energie, prideľovanie prenosových kapacít, obchodovanie 
s elektrickou energiou atď. Prevádzkovatelia musia byť schopní vykonávať svoje činnosti za 
rovnakých podmienok v celej EÚ. Na vytvorenie investične priaznivého prostredia sú 
nevyhnutné transparentné a zosúladené pravidlá. 

 
2. Integrácia trhov lepším vzájomným prepojením. Musia sa umožniť efektívne dodávky 

elektrickej energie kdekoľvek v EÚ tak, aby bola dostupná všade, kde ju potrebujeme. Preto 
sa musí dobudovať prepojenie sietí, aby sa energetické trhy v EÚ zlúčili a aby sa 
zoptimalizovala bezpečnosť energetických dodávok v celej EÚ. 

 
3. Spoločné celkové projektovanie sietí. Predovšetkým v časoch rozpočtových obmedzení má 

zásadný význam vybrať najracionálnejšie a najlepšie premyslené riešenia týkajúce sa 
infraštruktúry členských štátov aj celej Európy. Vzájomné prepojenie sietí založené na 
spoločnom projektovaní by umožnilo prejsť od národných trhov k jednotnému európskemu 
trhu. Spoločné projektovanie sietí sa musí uplatňovať pri celej infraštruktúre, a nielen pri jej 
cezhraničných častiach. 

 

4. Postupné „poeurópšťovanie“ kombinácie energetických zdrojov založené na regionálnej 
integrácii energetických trhov. Skupiny členských štátov v určitom regióne by sa postupne 
mohli spojiť pri výbere kombinácie energetických zdrojov a prepojiť svoje infraštruktúry, 
vďaka čomu by mohli profitovať z rozličných zdrojov energie, ktorými disponujú. Ak by ich 
siete a trhy boli navzájom prepojené a zosúladené, boli by lepšie vybavené na riešenie 
výkyvov v produkcii a spotrebe a mali by lepšiu kolektívnu schopnosť pomáhať 
zabezpečovať energetické dodávky v EÚ. 

 
5. Prispôsobenie politiky EÚ potrebám koncových odberateľov energie. Pre legitímnosť EÚ 

je rozhodujúce, aby jej iniciatívy v koordinácii s členskými štátmi vyústili do hmatateľných 
výhod pre spotrebiteľov. Vytvorením jednotného európskeho energetického trhu by sa 
koncovým odberateľom energie umožnilo využiť široký výber stabilnejších a príťažlivejších 
podmienok a cien dodávok energie. Spotrebitelia by mali mať slobodu zvoliť si dodávateľa 
energie aj zo zahraničia a medzi členskými štátmi by nemali byť priveľké rozdiely v cenách 
energie, či iných trhových podmienkach. 
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6. Uplatňovanie a podpora práv spotrebiteľov. Spotrebitelia musia byť lepšie informovaní 
o svojich právach, aby mohli naplno využívať jednotný energetických trh. Informácie by mali 
dostávať systematicky a priamo, napr. vo faktúre za energiu. Spoločnosť môže naplno 
fungovať iba vtedy, ak sa bude bojovať proti energetickej chudobe, čo by malo byť prioritou. 

 
 

Zaručenie istoty dodávok a upevnenie postavenia EÚ voči zahraničným partnerom 
 

7. Lepšie presadzovanie právnych predpisov EÚ pri dohodách o zahraničných 
energetických dodávkach, ktoré majú vplyv na vnútorný trh EÚ. Európska komisia by 
mala zabezpečiť uplatňovanie vnútorných pravidiel EÚ na tie medzinárodné dohody s tretími 
krajinami o dodávkach alebo infraštruktúre, ktoré majú vplyv na energetické dodávky v EÚ 
a vnútorný energetický trh EÚ. 

 
8. Budovanie európskej sústavy energetických dodávok. EÚ má priamy záujem o upevnenie 

svojho postavenia pri rokovaniach s medzinárodnými energetickými dodávateľmi. Ak je 
spoločná činnosť najefektívnejším prístupom, mala by dať Rada Európskej komisii mandát na 
rokovania so externými dodávateľmi a tranzitnými krajinami v mene EÚ a mala by 
preskúmať potenciál vytvorenia skupín nákupcov fosílnych palív na úrovni EÚ Rokovacie 
možnosti EÚ by boli oveľa väčšie, než sú možnosti jednotlivých členských štátov. Značne by 
to zlepšilo energetické dodávky do členských štátov, čiže by sa zachovala solidarita 
a zoptimalizovalo by sa využívanie zdrojov. 

 
9. Prepojenie sietí a harmonizácia trhov so susedmi EÚ. EÚ by mala podporovať spoločný 

rozvoj energetickej politiky v oblasti prenosu a tranzitu energie v krajinách, ktoré s Európou 
susedia na východe a juhu. To si vyžaduje vybudovať potrebné prepojené siete 
a zharmonizovať trhy. Takéto prvky spoločnej energetickej politiky musia byť v súlade so 
zásadami EÚ (pokiaľ ide o spoľahlivosť dodávok, trhové podmienky, transparentnosť, 
vzájomnosť, udržateľný rozvoj, energetickú účinnosť atď.) a so sociálno-ekonomickými 
potrebami príslušných regiónov. 

 

10. Využitie potenciálu Únie pre Stredozemie a Východného partnerstva pri energetickej 
spolupráci. EÚ by sa mala snažiť aktívne spolupracovať v rámci Únie pre Stredozemie 
a Východného partnerstva, aby svojim susedným partnerským krajinám pomohla pri výrobe, 
využívaní a vývoze energie z obnoviteľných zdrojov a pri príprave vhodného regulačného 
rámca. Cieľ zabezpečiť európske energetické dodávky by týmto krajinám mal pomôcť 
uspokojovať ich vlastné energetické potreby a financovať ich investície. 

 
11. Podpora rozvojových krajín. EÚ musí rozvojovým krajinám pomáhať investovať do 

vlastnej infraštruktúry, hlavne pre obnoviteľné zdroje energie, aby sa uľahčil udržateľný 
hospodársky rozvoj. Rovnako dôležité je vytvoriť také trhové podmienky, ktoré budú 
podporovať prílev investícií a obchod a zároveň zaručia dostupnosť energie pre 
najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva.
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Uskutočnenie prechodu na energetické sústavy s nízkymi emisiami oxidu uhličitého do roku 2050 
 
12. Potreba zosúladenej a komplexnej stratégie zmien v európskej energetike. Zmeny 

podnebia a vyčerpávanie zásob fosílnych palív si vyžadujú radikálne zmeny vo výrobe 
a spotrebe energie. Kľúčom k prechodu na udržateľný energetický model sú nové 
nízkoemisné technológie a rozvoj alternatívnych udržateľných zdrojov energie. Prechod na 
výrobu energie pri nízkych emisiách oxidu uhličitého musí byť súčasťou európskeho rámca 
podpory rozličných udržateľných zdrojov energie, pri ktorých je priaznivý pomer nákladov 
a výnosov. Dostupné finančné zdroje by sa mali zhromažďovať tak, aby sa mohlo upustiť od 
čisto štátnych podporných mechanizmov, ktoré sú neefektívne. Zhromažďovanie finančných 
prostriedkov v týchto oblastiach je osobitne dôležité v súčasnej ekonomickej situácii. 

 
13. Podpora zamestnanosti. Prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami oxidu uhličitého 

spustí veľké zmeny, ktoré by mohli mať kladný aj záporný vplyv na trh práce. Musia sa 
vytvoriť správne trhové podmienky, ktoré umožnia vytváranie pracovných miest ako súčasť 
procesu reštrukturalizácie energetiky. 

 
14. Zlepšenie konkurencieschopnosti európskej energetiky. Spomenutý prechod by sa mal 

využiť ako príležitosť na podnecovanie aktivít a na podrobné preskúmanie výroby a spotreby 
energie. Konkurencieschopnosť Európy bude takisto závisieť od primeraných nákladov na 
energie a od jej schopnosti inovovať a exportovať svoje energetické technológie. EÚ a jej 
členské štáty by mali vytvoriť priaznivé prostredie pre veľké priemyselné projekty vznikajúce 
v kooperácii európskych subjektov. Mali by tiež pracovať na spoločnej kombinácii 
energetických zdrojov prostredníctvom veľkých projektov v oblasti výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov (veternej, slnečnej atď.) a jej prenosu (diaľkové a sofistikované 
prenosové sústavy). Postupná integrácia energetických zdrojov členských štátov by sa mohla 
začať regionálnou integráciou. 

 
 
Zapojenie občianskej spoločnosti do rozhodovania 
 
15. Prispôsobenie energetickej politiky EÚ potrebám občanov. Energetika je aktuálnou 

a významnou problematikou pre celú spoločnosť a preto si zasluhuje plné zapojenie 
verejnosti. Budovanie Európskeho energetického spoločenstva má potenciál zmobilizovať 
Európanov do práce na projekte, ktorý má pre nich jasný prínos. Zainteresovanie verejnosti 
a účasť občianskej spoločnosti sú rozhodujúcim prvkom, pretože je nevyhnutná legitímnosť 
v očiach občanov, pokiaľ ide o dôveryhodnosť politických rozhodnutí a akceptáciu 
očakávaných ďalekosiahlych zmien verejnosťou. 

 
16. Vytvorenie fóra európskej občianskej spoločnosti na sledovanie energetickej 

problematiky.  Zdrojom veľkých obáv je, že chýba štruktúrovaný dialóg o energetickej 
problematike medzi tvorcami politiky, rozhodujúcimi činiteľmi a európskou             
občianskou spoločnosťou. Občianska spoločnosť by mala byť systematicky zapájaná            
do diskusie o energetických problémoch na regionálnej, štátnej a európskej úrovni.         
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EHSV a Notre Európe sú pripravené podporiť túto diskusiu na úrovni EÚ prostredníctvom 
fóra európskej občianskej spoločnosti, na ktorom sa môžu stretávať predstavitelia 
spotrebiteľských združení, mimovládnych organizácií z oblasti ochrany životného prostredia, 
priemyslu, odborov atď. 

 
 
Udelenie vhodných právomocí Európskej únii 
 
17. Európsky pakt energetickej solidarity. Lisabonská zmluva obsahuje výslovné ustanovenia 

o solidarite medzi členskými štátmi, a predsa zostáva v súčasnom inštitucionálnom rámci 
nenaplnená. Energetické otázky sa medzitým čoraz viac stávajú otázkami politickými, no 
Európska únia nemá v tejto oblasti aj naďalej žiadne slovo. Solidarita by mala dostať 
hmatateľnú formu a mala by sa stať hnacou silou rozvoja európskej energetickej politiky, 
a teda odstrániť spory o národnú zvrchovanosť. 

 
18. Zvyšovanie množstva finančných prostriedkov EÚ určených na energetiku. EÚ nemá 

prostriedky ani na financovanie rozsiahlej činnosti, ani na usmerňovanie výberu 
energetických zdrojov. Ročný rozpočet EÚ na energetiku je biedny v porovnaní so sumami, 
ktoré na toto odvetvie vynakladajú členské štáty. Rozpočet EÚ sa musí zvýšiť o prostriedky 
z nezávislých a autonómnych zdrojov, vrátane fiškálnych nástrojov a energetických fondov 
na financovanie projektov energetickej infraštruktúry s európskym významom, ako sú 
elektrické prenosové sústavy a plynovodné prepojenia, a na stimulovanie diverzifikácie aj 
smerom k obnoviteľným zdrojom energie a technológiám, a to spoločným výskumom 
energetických technológií s nízkymi emisiami oxidu uhličitého. 

 
19. Upevnenie postavenia Európskej komisie. Ako orgán, ktorý navrhuje a koordinuje politiku, 

a ako ochranca záujmov Európskej únie musí byť Komisia kľúčovou inštitúciou 
v energetickej politike EÚ, musí zohrávať väčšiu úlohu pri formovaní zosúladenej, 
vierohodnej a účinnej energetickej politiky a položiť tak základy Európskeho energetického 
spoločenstva. 

 
20. Vyhodnotenie potreby preskúmať inštitucionálny rámec. Do roku 2014 by sa malo urobiť 

hodnotenie, či je súčasný inštitucionálny rámec vhodný na dosiahnutie ctižiadostivých cieľov 
spoločnej európskej energetickej politiky. Ak sa zistia nedostatky, malo by sa urobiť 
rozhodnutie skutočne uvažovať o našom návrhu vytvoriť Európske energetické spoločenstvo. 

 
 
Záver 
 
V oblasti energetiky majú vedúci predstavitelia EÚ osobitnú zodpovednosť voči budúcim   
generáciám. Európa si nemôže dovoliť dlhšie čakať, keďže dôležité dnešné rozhodnutia o     
energetike si budú vyžadovať desaťročia úsilia. Ak chceme úspešne pripraviť premeny plánované    
do roku 2050, musia sa už teraz prijať vhodné opatrenia a záväzky EÚ v prospech             
udržateľného rozvoja a musí sa spoločne pracovať na príprave novej energetickej dohody.               
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EÚ urobila významný krok prijatím energetického a klimatického balíka, ktorý vydláždil cestu tejto 
spoločnej vízii. Zostáva však vykonať ešte veľa práce, aby sa táto vízia stala skutočnosťou. 
 
Politická vôľa spolu s podporou občianskej spoločnosti je rozhodujúca a musí prispieť k vytvoreniu 
zomknutého európskeho bloku schopného čeliť spoločne mnohorakým energetickým výzvam. Sme 
presvedčení, že najsľubnejšou a zároveň najambicióznejšou možnosťou je vytvoriť plnoprávne 
Európske energetické spoločenstvo, ktoré by skĺbilo všetky relevantné hospodárske, sociálne, 
politické a strategické aspekty. Prinieslo by integráciu energetických trhov, koordináciu výskumnej 
politiky a investičných rozhodnutí, mechanizmus solidarity a potrebu vystupovať jednotne 
v celosvetovom meradle. To všetko si vyžaduje rozhodný nadnárodný prístup. Tento spoločný projekt 
by členským štátom a európskym inštitúciám umožnil vypracovať čo najúčinnejšiu 
a najdemokratickejšiu európsku energetickú politiku. 
 
Navyše by Európske energetické spoločenstvo reagovalo na obavy občanov EÚ, ktorí v drvivej 
väčšine podporujú túto myšlienku, čo ukázali nedávne prieskumy verejnej mienky. Čisto národná 
činnosť v energetickej problematike sa stala bezpredmetnou a udržateľná, mohutná a pokroková 
energetická sústava sa môže najlepšie vybudovať na európskej úrovni. 
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