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Výdavky EÚ na energiu z obnoviteľných zdrojov je potrebné 
skvalitniť, aby lepšie prispievali k dosahovaniu cieľov politiky, 
konštatujú audítori EÚ 
 
Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že ak má financovanie EÚ v maximálnej 
možnej miere prispieť k dosiahnutiu cieľa na rok 2020 týkajúceho sa obnoviteľných zdrojov energie, je potrebné 
vykonať zlepšenia. Audítori EÚ preskúmali, či boli finančné prostriedky v tomto období pridelené na nákladovo 
účinné a premyslené projekty týkajúce sa výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré boli vybrané na základe 
vhodne stanovených priorít a majú racionálne ciele, ako aj to, do akej miery sa týmito finančnými prostriedkami 
dosiahli dobré výsledky z hľadiska plnenia cieľa na rok 2020 týkajúceho sa obnoviteľných zdrojov energie. 
 
„Členské štáty EÚ si stanovili ambiciózne ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré možno významným 
spôsobom podporiť prostredníctvom financií EÚ len v prípade, že sa zavedú zlepšenia riadenia výdavkových 
programov,“ uviedol Ladislav Balko, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Komisia sa musí tiež uistiť, že programy 
financované v členských štátoch sú nákladovo účinné.“  
 
EDA zistil, že kontrolované projekty vyprodukovali výstupy podľa plánu, a väčšina z nich bola dostatočne premyslená 
a po výbere pripravená na realizáciu. Pri realizácii projektov nedošlo k výraznému prekročeniu nákladov ani časovým 
oneskoreniam a kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov boli inštalované podľa plánu a boli v prevádzke. 
Výsledky súvisiace s produkciou energie sa však nedosiahli vždy, prípadne neboli náležite merané. Celková hodnota získaná 
za finančné prostriedky z fondov politiky súdržnosti určené na projekty výroby energie z obnoviteľných zdrojov len 
v obmedzenej miere pomohla pri dosahovaní cieľa EÚ na rok 2020 týkajúceho sa obnoviteľných zdrojov energie, pretože 
nákladová účinnosť nebola hlavnou zásadou pri plánovaní a realizácii projektov výroby energie z obnoviteľných zdrojov 
a finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti zabezpečili obmedzenú pridanú hodnotu EÚ. 
 
 
Rada Európskej únie stanovila pre EÚ záväzný cieľ, aby hrubá konečná spotreba energie získanej z obnoviteľných 
zdrojov do roku 2020 predstavovala 20 %, pričom vychádzala z plánu Komisie pre energiu z obnoviteľných zdrojov, 
v ktorom sa stanovuje spôsob začlenenia energie z obnoviteľných zdrojov do politík EÚ týkajúcich sa energie a na trhy 
s energiou. 
 
V rokoch 2007 – 2013 bolo z finančných prostriedkov dostupných v rámci politiky súdržnosti pridelených na energiu 
z obnoviteľných zdrojov približne 4,7 mld. EUR.  
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Poznámky pre vydavateľov: 
 
Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných 
auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

V tejto osobitnej správe (č. 6/2014) pod názvom „Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov – dosiahli sa ňou dobré výsledky?“ sa posudzovalo, či sa prostredníctvom dvoch najdôležitejších zdrojov financovania 
výdavkových programov EÚ na podporu obnoviteľnej energie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu 
(fondy politiky súdržnosti) – dosiahli dobré výsledky. 
 
EDA zistil, že v rámci kontrolovaných projektov sa dosiahli plánované výstupy. Väčšina z nich bola dostatočne premyslená 
a po výbere pripravená na realizáciu. Pri realizácii projektov nedošlo k výraznému prekročeniu nákladov ani časovým 
oneskoreniam a kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov boli inštalované podľa plánu a boli v prevádzke. Výsledky 
súvisiace s produkciou energie sa však nedosiahli vždy, prípadne neboli náležite merané. Celková hodnota získaná za finančné 
prostriedky z fondov politiky súdržnosti určené na projekty výroby energie z obnoviteľných zdrojov len v obmedzenej miere 
pomohla pri dosahovaní cieľa EÚ na rok 2020 týkajúceho sa obnoviteľných zdrojov energie, pretože nákladová účinnosť nebola 
hlavnou zásadou pri plánovaní a realizácii projektov výroby energie z obnoviteľných zdrojov a finančné prostriedky v rámci 
politiky súdržnosti zabezpečili obmedzenú pridanú hodnotu EÚ. 
 
 
 
Audítori EÚ odporúčajú, aby: 

• Komisia zabezpečila, aby sa budúce programy týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie spolufinancované v rámci 
politiky súdržnosti riadili zásadami nákladovej účinnosti, čo zahŕňa aj potrebu vyhnúť sa mŕtvej váhe. Programy musia 
byť založené na riadnom vyhodnotení potrieb, stanovení priorít, pokiaľ ide o nákladovo najúčinnejšie technológie 
(pričom sa nesmú diskriminovať jednotlivé odvetvia obnoviteľných zdrojov energie), a optimálnom prispení 
k dosiahnutiu cieľa EÚ na rok 2020 týkajúceho sa energie z obnoviteľných zdrojov. V súvislosti s rozpočtom je potrebné 
stanoviť primerané ciele týkajúce sa výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj kritériá výberu projektov 
so zameraním na nákladovú účinnosť výroby energie (zabránenie nadmernej kompenzácii projektov), 

• Komisia presadzovala, aby členské štáty vytvorili stabilné a spoľahlivé právne rámce pre obnoviteľné zdroje energie 
vo všeobecnosti, spolu s plynulými postupmi na integráciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do rozvodných 
sietí, 

• a členské štáty by mali v súlade s usmernením Komisie stanoviť a uplatňovať minimálne kritériá nákladovej účinnosti, 
prispôsobené okolnostiam vzťahujúcim sa na projekty. Rovnako by mali zlepšiť pridanú hodnotu finančných 
prostriedkov dostupných v rámci politiky súdržnosti, a to zlepšením realizácie projektov týkajúcich sa energie 
z obnoviteľných zdrojov, ako aj monitorovania a hodnotenia, a vytvorením databázy nameraných údajov o nákladoch 
na výrobu energie vo všetkých príslušných odvetviach obnoviteľných zdrojov energie. 

Krátky video rozhovor s členom Dvora audítorov zodpovedným za túto správu a vedúcim audítorského tímu nájdete na: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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