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REPowerEU by mohol zaostať za svojimi
ambíciami, varujú audítori EÚ
REPowerEU, plán EÚ na rýchle zníženie závislosti od ruských fosílnych palív, diverzifikáciu
dodávok energie na úrovni EÚ a urýchlenie zelenej transformácie, môže čeliť významným
praktickým výzvam, varuje Európsky dvor audítorov v dnes uverejnenom stanovisku. Úspech
REPowerEU bude závisieť najmä od doplnkových opatrení na všetkých úrovniach a od
zabezpečenia financovania vo výške približne 200 mld. EUR.
Po invázii Ruska na Ukrajinu Európska rada rozhodla, že EÚ by mala čo najskôr úplne ukončiť
svoju závislosť od dovozu plynu, ropy a uhlia z Ruska. Európska komisia následne predložila plán
REPowerEU, ktorého cieľom je zvýšiť odolnosť energetického systému EÚ znížením jeho závislosti
od fosílnych palív a diverzifikáciou dodávok energie na úrovni EÚ. Tento cieľ sa bude realizovať
prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF): opatrenia na podporu tohto
cieľa budú zahrnuté do kapitol REPowerEU národných plánov obnovy a odolnosti.
„Invázia Ruska na Ukrajinu upriamila pozornosť na našu závislosť od dovozu plynu, ropy a uhlia
a EÚ nevyhnutne musela rýchlo konať a reagovať na zvýšené obavy o energetickú bezpečnosť,“
uviedla Ivana Maletić, členka EDA zodpovedná za toto stanovisko. „Zastávame však názor,
že plánu REPowerEU sa v jeho súčasnej podobe nemusí podariť rýchlo identifikovať a realizovať
strategické projekty EÚ s okamžitým a najvyšším vplyvom na energetickú bezpečnosť a nezávislosť
EÚ.“
Hoci návrh poskytuje ucelený prehľad kontextu a hlavných výziev, audítori poukazujú na niekoľko
nezrovnalostí v koncepcii REPowerEU. Zatiaľ čo sa cieľ REPowerEU zameriava na EÚ ako celok,
RRF sa vykonáva prostredníctvom opatrení navrhnutých členskými štátmi. To predstavuje riziko,
pokiaľ ide o strategické riešenie nadchádzajúcich výziev, a môže to viesť k tomu, že projekty
strategického významu pre EÚ ako celok nebudú financované prostredníctvom REPowerEU,
tvrdia audítori.
Komisia odhadla, že dodatočné investície do REPowerEU – a najmä do postupného ukončenia
dovozu ruských fosílnych palív do roku 2027 – by predstavovali 210 mld. EUR. Celkové dostupné
dodatočné financovanie však predstavuje len 20 mld. EUR. Ostatné zdroje financovania sú mimo
kontroly Komisie a závisia od ochoty členských štátov využiť zostávajúce úvery RRF alebo
presunúť finančné prostriedky z iných politík EÚ, najmä politiky súdržnosti a rozvoja vidieka.
Audítori EÚ preto varujú, že celková výška skutočne dostupných finančných prostriedkov nemusí
byť dostatočná na pokrytie odhadovaných investičných potrieb.
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie stanoviska je uverejnené na
webovom sídle eca.europa.eu.
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Podľa audítorov predstavuje problémy aj plánované rozdelenie finančných prostriedkov členským
štátom. Keďže finančné prostriedky by sa rozdeľovali úmerne na základe tých, ktoré sa pôvodne
použili na RRF, neodrážali by ani súčasné výzvy a ciele REPowerEU, ani osobitné potreby
členských štátov. Chýbajúca konkrétna lehota na predloženie kapitol REPowerEU znižuje
pravdepodobnosť identifikácie a podpory cezhraničných projektov. Chýbajúca porovnávacia
analýza obmedzuje strategický pohľad na to, ktoré projekty majú najväčší potenciál prispieť
k energetickej bezpečnosti a nezávislosti EÚ.
Audítori vo svojom stanovisku zdôrazňujú niekoľko ďalších nedostatkov, ktoré ovplyvňujú
REPowerEU, a to aj v oblastiach podávania správ, monitorovania a hodnotení, ako
aj predkladania a posudzovania kapitol REPowerEU.

Základné informácie
18. mája 2022 Európska komisia predložila plán REPowerEU, plán na dosiahnutie odolnejšieho
energetického systému a skutočnej energetickej únie odstránením závislosti od fosílnych palív,
diverzifikáciou dodávok energie na úrovni EÚ a urýchlením prechodu na čistú energiu. Cieľom
opatrení v pláne REPowerEU je reagovať na tieto ambície prostredníctvom úspor energie,
diverzifikácie dodávok energie, zrýchleného zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom
nahradiť fosílne palivá v domácnostiach, priemysle a výrobe energie, a prostredníctvom výroby
čistej energie.
Cieľom stanoviska, ktoré bolo dnes uverejnené, je poskytnúť posúdenie celkovej koncepcie plánu
REPowerEU, primeranosti navrhovaných zmien a potenciálneho rizika z hľadiska vykonávania.
Stanovisko 04/2022 je dostupné na webovom sídle EDA v angličtine, čoskoro budú nasledovať
ďalšie jazyky.
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