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Tisková zpráva 
Lucemburk 26. července 2022 

Plán REPowerEU by nemusel naplnit 
ambice, varují auditoři EU 
REPowerEU, jehož cílem je rychle snížit závislost na ruských fosilních palivech, diverzifikovat 
dodávky energie na úrovni EU a urychlit ekologickou transformaci, může narazit na významné 
praktické překážky, upozorňuje Evropský účetní dvůr v dnes zveřejněném stanovisku. Úspěch 
plánu REPowerEU bude zejména záviset na doplňujících opatřeních na všech úrovních a na 
zajištění financování ve výši přibližně 200 miliard EUR. 

Po ruské invazi na Ukrajinu rozhodla Evropská rada, že EU by měla co nejdříve ukončit svou 
závislost na dovozu plynu, ropy a uhlí z Ruska. Evropská Komise následně předložila plán 
REPowerEU, který má zvýšit odolnost energetického systému EU tím, že se sníží jeho závislost na 
fosilních palivech a diverzifikují se dodávky energie na úrovni EU. Tohoto cíle se dosáhne 
prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost: do kapitol týkajících se REPowerEU ve 
vnitrostátních plánech pro oživení a odolnost budou začleněna opatření na podporu tohoto cíle. 

„Ruská invaze na Ukrajinu obrátila pozornost na naši závislost na dovozu plynu, ropy a uhlí a EU 
musela rozhodně jednat a urychleně reagovat na nárůst hrozeb v oblasti energetické 
bezpečnosti,“ uvedla členka EÚD odpovědná za stanovisko Ivana Maletićová. „Podle našeho 
názoru by však plán REPowerEU ve své současné podobě nemusel vést k rychlému výběru a 
realizaci strategických projektů EU s bezprostředním a největším dopadem na energetickou 
bezpečnost a nezávislost EU.“ 

I když se v návrhu předkládá komplexní přehled souvislostí a hlavních problémů, auditoři 
upozorňují na řadu nesrovnalostí v koncepci REPowerEU. Cíl plánu REPowerEU je sice zaměřen na 
EU jako celek, avšak Nástroj pro oživení a odolnost se provádí skrze opatření navrhovaná 
členskými státy. Vzniká tak riziko, pokud jde strategické řešení vznikajících problémů, které by 
mohlo způsobit, že projekty strategického významu pro celou EU nebudou prostřednicím plánu 
REPowerEU financovány, uvádějí auditoři. 

Komise odhadla, že dodatečné investice do plánu REPowerEU – a konkrétněji do ukončení dovozu 
ruských fosilních paliv do roku 2027 – dosáhnou 210 miliard EUR. Avšak celkový objem 
poskytnutého dodatečného financování činí pouze 20 miliard EUR. Ostatní zdroje financování 
jsou mimo kontrolu Komise a závisí na ochotě členských států čerpat zbývající úvěry z Nástroje 
pro oživení a odolnost nebo převést finanční prostředky z jiných politik EU, především 
soudržnosti a rozvoje venkova. Auditoři EU proto upozorňují, že celkový objem skutečně 
dostupného financování by nemusel na pokrytí odhadovaných investičních potřeb dostačovat. 
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Podle auditorů je problémem i předpokládané rozdělení peněžních prostředků mezi členské 
státy. Jelikož prostředky by se rozdělovaly v poměrech vycházejících z poměrů původně 
stanovených pro Nástroj pro oživení a odolnost, neodrážely by ani současné výzvy a cíle plánu 
REPowerEU, ani konkrétní potřeby členských států. Protože chybí lhůta pro předložení kapitol 
týkajících se REPowerEU, snižuje se pravděpodobnost, že budou vybrány a podporovány 
přeshraniční projekty. Absence srovnávací analýzy omezuje strategický přehled o tom, jaké 
projekty mohou nejvíce přispět k energetické bezpečnosti a nezávislosti EU. 

Auditoři ve stanovisku upozorňují na několik dalších nedostatků plánu REPowerEU, včetně 
nedostatků v oblasti podávání zpráv, monitorování a hodnocení a také předkládání a posuzování 
kapitol týkajících se REPowerEU. 

 

 

Základní informace 
Dne 18. května 2022 představila Evropská komise plán REPowerEU, jehož cílem je vybudovat 
odolnější energetický systém a skutečnou energetickou unii ukončením závislosti na fosilních 
palivech, diverzifikací dodávek energie na úrovni EU a urychleným přechodem na čistou energii. 
Opatření v plánu REPowerEU mají tyto ambice naplnit skrze úspory energie, diverzifikaci dodávek 
energie, urychlené zavádění obnovitelné energie nahrazující fosilní paliva v budovách, průmyslu a 
při výrobě elektřiny a výrobu čisté energie. 
Cílem dnes zveřejněného stanoviska je posoudit celkovou koncepci plánu REPowerEU, 
dostatečnost navrhovaných změn a možná rizika při jeho provádění. 
Stanovisko č. 04/2022 je k dispozici v angličtině na internetové stránce EUD. V dohledné době 
budou k dispozici další jazykové verze. 

Kontakt pro tisk 
Tiskové oddělení EÚD: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
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