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Príspevok EÚ k energetickej efektívnosti 
v podnikoch je nejasný  
V osobitnej správe, ktorá bola dnes uverejnená, Európsky dvor audítorov (EDA) vyzýva 
na objasnenie príspevkov fondov EÚ k energetickej efektívnosti v podnikoch. Audítori dospeli 
k záveru, že financovanie EÚ je stále nedostatočne prepojené s potrebami podnikov. A jeho 
očakávané výsledky, ktoré nie je možné zachytiť v existujúcom monitorovacom rámci, 
pravdepodobne prispejú k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti energetickej efektívnosti len v malej 
miere. Audítori okrem iného našli dôkazy, z ktorých vyplýva, že mnohé projekty mohli uspieť 
i bez verejnej podpory. 

Energetická efektívnosť je dôležitou súčasťou ambície EÚ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú 
neutralitu. Je však stále potrebné vynaložiť značné úsilie a podniky zohrávajú dôležitú úlohu. EÚ 
preto okrem vlastných opatrení členských štátov vyčlenila v rokoch 2014 až 2020 značné finančné 
prostriedky na podporu zlepšenia energetickej efektívnosti v podnikoch.  

Audítori konštatujú, že plánovaná úroveň podpory v rámci politiky súdržnosti EÚ sa v posledných 
rokoch znížila z celkového finančného krytia vo výške 3,2 mld. EUR v roku 2016 na 2,4 mld. EUR 
v roku 2020. Okrem toho sa väčšina výdavkov sústredila len v niekoľkých členských štátoch. Len 
päť z nich (Česká republika, Poľsko, Nemecko, Taliansko a Bulharsko) predstavuje približne dve 
tretiny pridelených výdavkov na energetickú efektívnosť v podnikoch.  

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti podnikov bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia, má 
zásadný význam, ak chce EÚ dosiahnuť svoj cieľ znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %“, uviedol 
Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Skutočný vplyv 
financovania EÚ na energetickú efektívnosť podnikov je však zatiaľ nejasný.“ 

V správe sa spochybňuje skutočná pridaná hodnota financovania EÚ. Je zrejmé, že granty EÚ 
hrajú úlohu pri prijímaní investičných rozhodnutí zo strany podnikov. Vo väčšine prípadov však už 
boli investície, ktoré získali finančné prostriedky, naplánované. Inými slovami, mnohé projekty by 
sa zrealizovali i bez podpory EÚ. Audítori konštatujú, že aj bez verejnej podpory sú investície 
do energetickej efektívnosti vo všeobecnosti účinné. Podľa odhadov je lacnejšie ušetriť jednu 
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jednotku energie, než zaplatiť za rovnaké množstvo elektrickej energie, čo je prevažne využívaný 
zdroj energie. Po nedávnom náraste cien energie to platí ešte viac. 

Je ťažké určiť celkový príspevok financovania EÚ. Audítori konštatujú, že posúdenie výkonnosti 
na úrovni EÚ nie je možné: vnútroštátne orgány majú ukazovatele, ale v jednotlivých členských 
štátoch sa líšia, niekedy dokonca aj v rámci programov toho istého členského štátu.  

Keďže na úrovni EÚ neboli k dispozícii konsolidované informácie, audítori vykonali vlastné 
výpočty. Odhadujú, že potenciálne úspory plynúce zo spolufinancovaných projektov v podnikoch 
predstavujú približne 0,3 % úsilia potrebného na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej 
efektívnosti do roku 2030. Inými slovami, projekty energetickej efektívnosti financované 
Európskou úniou prispejú k plneniu cieľov EÚ len skromnou mierou. 

 

Základné informácie  

Smernica o energetickej efektívnosti je kľúčovým právnym nástrojom EÚ v oblasti energetickej 
efektívnosti. Členským štátom ukladá povinnosť zaviesť opatrenia na dosiahnutie národných 
cieľov energetickej efektívnosti, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov EÚ. Členské štáty vo svojich 
národných akčných plánoch energetickej efektívnosti stanovujú opatrenia na zvýšenie 
efektívnosti pri dodávkach, prenose a distribúcii energie, ako aj opatrenia vzťahujúce sa 
na koncových používateľov. 

Osobitná správa č. 2/2022 Energetická efektívnosť v podnikoch: určité úspory energie, 
ale nedostatky v plánovaní a vo výbere projektov je k dispozícii na webovom sídle EDA 
(eca.europa.eu). 

V roku 2020 uverejnil EDA správu o investíciách EÚ do energetickej efektívnosti obytných budov, 
ako aj správu o opatreniach EÚ týkajúcich sa ekodizajnu a označovania energetickej účinnosti. 

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu 
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach 
predkladáme, sa zavádza do praxe. 
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