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Úvod
01 Invázia Ruska na Ukrajinu zvyšuje obavy o energetickú bezpečnosť a do popredia

pozornosti sa dostala závislosť EÚ od dovozu plynu, ropy a uhlia z Ruska. V reakcii na to
Komisia v marci 2022 vyzvala na rýchle postupné ukončenie dovozu fosílnych palív
z Ruska a urýchlenie zavádzania Európskej zelenej dohody 1. V nadväznosti na to
Európska rada rozhodla, že Európska únia by mala čo najskôr úplne ukončiť svoju
závislosť od dovozu ruského plynu, ropy a uhlia, a požiadala Komisiu, aby do konca
mája 2022 navrhla plán.

02 18. mája 2022 Komisia predložila plán REPowerEU2 na dosiahnutie odolnejšieho

energetického systému a skutočnej energetickej únie ukončením závislosti EÚ
od fosílnych palív a urýchlením prechodu na čistú energiu. Opatrenia, ktoré sú
súčasťou plánu, reagujú na tieto ambície prostredníctvom úspor energie,
diverzifikáciou dovozu energie, urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov
s cieľom nahradiť fosílne palivá v našich domácnostiach, priemysle a vo výrobe energie,
ako aj prostredníctvom výroby čistej energie.

1

Oznámenie Komisie, REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu,
bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu COM(2022) 108.

2

Oznámenie Komisie, Plán REPowerEU, COM(2022) 230.

4

03 V rámci tejto iniciatívy Komisia uverejnila návrh nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitoly
REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a nariadenie (EÚ) 2021/1060 3, nariadenie
(EÚ) 2021/2115 4, smernica 2003/87/ES 5 a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 6
[2022/0164(COD)].

04 Návrh členské štáty nabáda k tomu, aby svoje národné plány obnovy a odolnosti

využili ako strategický rámec pre reformy a investície s cieľom zabezpečiť spoločný
európsky postup pri zaisťovaní odolnejších, bezpečnejších a udržateľnejších
energetických systémov. Nové opatrenia na tento účel budú zahrnuté do kapitoly
REPowerEU, ktorá bude pripojená k schváleným plánom obnovy a odolnosti.

05 V súlade so žiadosťou Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu

a žiadosťou Rady toto stanovisko obsahuje posúdenie celkovej koncepcie plánu
REPowerEU, primeranosti navrhovaných zmien a potenciálnych rizík spojených
s vykonávaním. Aj keď je stanovisko zamerané na návrh Komisie, zohľadňuje sa v ňom
aj súvisiaca politická dohoda dosiahnutá 8. marca 2022 v Európskej rade.

3

Nariadenie (EÚ) 2021/1060, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde
na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu,
Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú
politiku.

4

Nariadenie (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov,
ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické
plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
(EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa
zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013.

5

Smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových
plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES.

6

Rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice
2003/87/ES.

5

Všeobecné pripomienky
06 Konštatujeme, že návrh poskytuje ucelený prehľad súvislostí a hlavných výziev,

ako aj procesu, ktorý vyústil do návrhu. Zahŕňa vykonávanie relevantných opatrení
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, takže sa pri tom využijú už
existujúce štruktúry.

07 Upozorňujeme však, že vykonávanie plánu REPowerEU v jeho súčasnej

navrhnutej podobe môže byť v praxi náročné, a to z týchto dôvodov:
o

REPowerEU je zameraný na EÚ ako celok, no Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti sa vykonáva prostredníctvom opatrení navrhnutých členskými štátmi.
To predstavuje riziko z hľadiska strategickej reakcie na budúce problémy
a namiesto zamerania na priority Únie ako celku sa pozornosť môže odkloniť
k prioritám jednotlivých členských štátov.

o

Obmedzený časový rámec Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti spolu
s časom, ktorý je potrebný na predloženie a schválenie zmien plánov obnovy
a odolnosti, nemusí vyhovovať niektorým cieľom REPowerEU.

o

V súčasnosti nie je jasné, či dostupné finančné prostriedky budú úmerné
ambicióznym cieľom plánu REPowerEU a súvisiacim investičným potrebám, najmä
preto, že na pokrytie veľkej časti budú musieť členské štáty použiť zostávajúce
úvery Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo sa budú musieť previesť
finančné prostriedky z iných politík Únie.

o

Navrhovaný alokačný kľúč na rozdelenie finančných prostriedkov členským štátom
nezohľadňuje ani súčasné výzvy a ciele plánu REPowerEU ani konkrétne investičné
potreby členských štátov v tejto súvislosti.

o

Vzhľadom na silný dôraz na ekologické ciele a klímu v Mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti môže zavedenie všeobecnej výnimky zo zásady „nespôsobovať
významnú škodu“ pre opatrenia REPowerEU ohroziť jednu z jeho hlavných
hodnôt.

6

Konkrétne pripomienky
Ciele a koncepcia plánu REPowerEU
Článok 1 návrhu, ktorým sa mení článok 4 a článok 18 ods. 4 písm. q)
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; zavedenie
nového článku 21c a prílohy I k návrhu
Hlavné body
o

Splnenie cieľov plánu REPowerEU bude závisieť od doplnkových opatrení
na všetkých úrovniach.

o

Časový rámec Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti obmedzuje
niektoré ciele REPowerEU.

o

Konzultácie so zainteresovanými stranami boli obmedzené len na členské
štáty.

Ciele plánu REPowerEU
Plnenie cieľov

08 Všeobecným cieľom plánu REPowerEU je „zvýšiť odolnosť energetického systému

Únie prostredníctvom zníženia závislosti od fosílnych palív a diverzifikácie dodávok
energie na úrovni Únie“ 7. Tento cieľ sa má vykonávať prostredníctvom Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti, a to zahrnutím príslušných opatrení do kapitol
REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti 8.

09 Všeobecný cieľ plánu REPowerEU sa vzťahuje na EÚ ako celok. Namiesto toho,

aby sa určili strategické projekty, pri ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že prispejú
k dosiahnutiu všeobecného cieľa, sa REPowerEU bude vykonávať prostredníctvom
opatrení navrhnutých členskými štátmi. To predstavuje riziko pre strategický prístup
k plánu REPowerEU a plnenie jeho celkového cieľa.

7

Článok 1 návrhu, ktorým sa mení článok 4 nariadenia (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.

8

Nový článok 21c ods. 1 zmeneného nariadenia.

7

10 V návrhu sa navrhuje zlepšenie energetickej infraštruktúry a zariadení v snahe

uspokojiť okamžité potreby v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a plynu. Chápeme,
že na riešenie krátkodobých potrieb môžu byť potrebné určité naliehavé opatrenia.
Investície do infraštruktúry pre fosílne palivá však nie sú nevyhnutne v súlade
s dlhodobejším cieľom plánu REPowerEU znížiť závislosť od fosílnych palív,
ani s výrazným zameraním Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na zelenú
transformáciu, v rámci ktorého musí aspoň 37 % celkových pridelených prostriedkov
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti prispieť k splneniu cieľov v oblasti klímy.

11 V záujme zabezpečenia synergií a komplementárnosti by sa v kapitolách

REPowerEU mali uviesť informácie o opatreniach na dosiahnutie cieľov plánu
REPowerEU, ktoré sa nefinancujú z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,
ale i iných vnútroštátnych fondov alebo fondov Únie 9. Vítame zámer Komisie získať
prehľad o všetkých relevantných opatreniach, pretože úspech plánu REPowerEU bude
závisieť od doplnkových opatrení na všetkých úrovniach. Niektoré z týchto opatrení,
najmä tie, ktoré sa budú financovať z vnútroštátnych zdrojov, však nebudú podliehať
postupom monitorovania a kontroly stanoveným v rámci Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti.
Časový rámec

12 Návrh obsahuje súbor cieľov, ktoré sú kombináciou krátkodobých opatrení

na riešenie bezprostredných potrieb v oblasti bezpečnosti dodávok, najmä zlepšením
energetickej infraštruktúry a zariadení, a strednodobých až dlhodobých opatrení
zameraných napríklad na energetickú efektívnosť, úzke miesta s nedostatočnou
prenosovou kapacitou a rekvalifikáciu pracovnej sily.

13 V prílohe I k návrhu sa uvádza, že sa očakáva, že opatrenia v kapitolách

REPowerEU „účinne prispejú k bezpečnosti dodávok Únie pre Úniu ako celok, a to
najmä diverzifikáciou dodávok energie alebo znížením závislosti od fosílnych palív
ešte pred rokom 2030“. Zaznamenali sme, že lehota do roku 2030 sa líši od obdobia
oprávnenosti pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktoré sa skončí
v roku 2026.

9

Časť 5 dôvodovej správy k návrhu.

8

14 Pokiaľ ide o opatrenia na riešenie dlhodobých cieľov REPowerEU, upozorňujeme,

že ich úplné vykonanie v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý sa
skončí v roku 2026, nemusí byť možné. Aj keď Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti pomôže implementovať krátkodobé investície, dlhodobé ciele plánu
REPowerEU bude možno potrebné realizovať aj prostredníctvom investícií
financovaných z iných programov EÚ.

Posúdenie vplyvu a konzultácie so zainteresovanými stranami na úrovni
EÚ a v členských štátoch

15 V usmerneniach pre lepšiu právnu reguláciu sa odporúča využívať v rámci

komplexnej analýzy koncepcie a jednotlivých možností vykonávania posúdenia vplyvu
a konzultácie so zainteresovanými stranami. Návrh však nebol predmetom osobitného
posúdenia vplyvu ani konzultácií so zainteresovanými stranami. Súhlasíme však
s Komisiou, že komplexné posúdenie vplyvu plánu REPowerEU by bolo v takom
krátkom čase zložité.

16 V návrhu sa vyžaduje, aby členské štáty pri vypracúvaní svojich plánov obnovy

a odolnosti zorganizovali konzultácie a aby v kapitole REPowerEU uviedli zhrnutie
konzultačného procesu, v ktorom vysvetlia výsledok konzultácií i to, ako boli
zohľadnené stanoviská zainteresovaných strán 10.

17 Aj keď to môže predĺžiť čas potrebný na vypracovanie a predloženie kapitol

REPowerEU, oceňujeme zapojenie zainteresovaných strán na vnútroštátnej úrovni. Nie
je však jasné, do akej miery a akým spôsobom by Komisia mohla zasiahnuť v prípade,
ak členský štát dostatočne nezohľadní názory a obavy zainteresovaných strán.

10

Odôvodnenie 12 a článok 1 ods. 3 návrhu.

9

Financovanie a prideľovanie finančných prostriedkov
Financovanie plánu REPowerEU
Článok 1 návrhu, ktorým sa mení článok 14 nariadenia o Mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti; zavedenie článku 21a a článku 21b;
články 2, 3, 4 a 5 návrhu; a odôvodnenia návrhu 14 – 18 a 20
Hlavné body
o

Celkové financovanie je neisté a mohlo by byť v rozmedzí od 20 mld. EUR
do 275 mld. EUR.

o

Dodatočné finančné prostriedky (20 mld. EUR) pokryjú len veľmi malú časť
celkových investičných potrieb.

o

Stimuly na využitie úverovej zložky môžu byť pre niektoré členské štáty
obmedzené.

18 Komisia odhaduje, že na REPowerEU budú potrebné dodatočné investície

vo výške 210 mld. EUR, a to najmä na pokrytie postupného ukončenia dovozu fosílnych
palív z Ruska do roku 2027 11. Plán je financovať tieto dodatočné potreby z rôznych
zdrojov, pričom dostupné finančné prostriedky z nich dosiahnu maximálne
274,4 mld. EUR:
o

granty vo výške 20 mld. EUR prostredníctvom aukcie emisných kvót v systéme EÚ
na obchodovanie s emisiami (ETS),

o

maximálne 26,9 mld. EUR vo forme grantov z dobrovoľných prevodov z fondov
súdržnosti,

o

maximálne 7,5 mld. EUR vo forme grantov z dobrovoľných prevodov z fondov
na rozvoj vidieka,

o

maximálne 220 mld. EUR prostredníctvom zostávajúcich úverov z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti.

11

Informačný prehľad Financovanie REPowerEU.

10

19 Upozorňujeme, že všetky tieto zdroje okrem kvót ETS sú mimo kontroly Komisie,

pretože závisia od toho, či členské štáty prevedú finančné prostriedky z iných oblastí
politiky alebo využijú zvyšnú časť úverov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
V dôsledku toho môžu byť celkové skutočne dostupné finančné prostriedky podstatne
nižšie a nie je isté, či budú stačiť na pokrytie odhadovaných investičných potrieb
vo výške 210 mld. EUR.
Grantová podpora – nové príjmy z aukcií kvót ETS

20 Podľa návrhu by Komisia financovala časť grantov REPowerEU z príjmov vo výške
20 mld. EUR (v bežných cenách) z aukcie emisných kvót ETS z trhovej stabilizačnej
rezervy. Tým by sa pokryla len malá časť celkových odhadovaných potrieb.

21 ETS zásadným spôsobom prispieva k plneniu cieľa politiky EÚ v oblasti klímy,

ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov s cieľom splniť cieľové hodnoty
stanovené na roky 2030 a 2050. Účelom trhovej stabilizačnej rezervy je pomôcť
stabilizovať ETS odstránením nadbytočných kvót, keď ich je príliš veľa, a ich uvoľnením,
keď ich je príliš málo.

22 V osobitnej správe o ETS12 z roku 2020 sme Komisii odporučili, aby lepšie zacielila

prideľovanie bezodplatných kvót a zlepšila metodiku stanovovania referenčných
hodnôt. Podľa návrhu by sa zmenou rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 predĺžila súčasná
miera príjmu kvót do trhovej stabilizačnej rezervy do roku 2030 a umožnilo uvoľnenie
a vydraženie časti kvót, pričom by sa takto získali dodatočné príjmy pre Mechanizmus
na podporu obnovy a odolnosti. Pri súčasných cenách v obchodovaní (80 EUR až
100 EUR/tCO2e) bude na získanie 20 mld. EUR potrebné uviesť do roku 2030 do obehu
približne 200 až 250 miliónov dodatočných kvót.

23 Využitie trhovej stabilizačnej rezervy na získanie dodatočných príjmov a vrátenie

takéhoto veľkého objemu kvót na trh môže ohroziť pôvodný účel rezervy, ktorým je
podpora cien uhlíka, a narušiť trh EU ETS. Okrem toho to môže znížiť motiváciu
mobilizovať alternatívne financovanie udržateľných investícií.

12

Osobitná správa 18/2020 – Systém EÚ na obchodovanie s emisiami: bezodplatné
prideľovanie kvót malo byť lepšie zacielené, odporúčania 1 a 2.

11
Grantová podpora – prevody z politiky súdržnosti a fondov EÚ na rozvoj vidieka

24 V návrhu sa zavádza možnosť previesť na podporu činností plánu REPowerEU

v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ďalších až 7,5 % prostriedkov
pôvodne pridelených členským štátom na politiku súdržnosti 13. To by zabezpečilo až
26,9 mld. EUR, a to najmä z EFRR. Táto dodatočná suma by bola podmienená plným
využitím existujúceho mechanizmu na prevod finančných prostriedkov určených
na súdržnosť do iných nástrojov, na ktoré sa vzťahuje priame alebo nepriame riadenie,
to znamená až do stropu vo výške 5 % (17,7 mld. EUR). Prevedené prostriedky by sa
použili v prospech povoľujúceho členského štátu.

25 Návrh podobne umožňuje, aby sa do Mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti previedlo 12,5 % finančných prostriedkov EPFRV až do stropu vo výške
7,5 mld. EUR vo všetkých členských štátoch.

26 Oba dodatočné prevody by boli dobrovoľné. Skutočnosť, že opatrenia plánu

REPowerEU nevyžadujú vnútroštátne spolufinancovanie, by mohla členské štáty
motivovať k tomu, aby tieto prevody uskutočnili. Mohli by však viesť k prerozdeleniu
financovania z regionálnej na národnú úroveň členských štátov, keďže fondy politiky
súdržnosti i EPFRV sa vynakladajú v rámci národných aj regionálnych programov, zatiaľ
čo plán REPowerEU nemusí mať nevyhnutne regionálnu zložku. Mohlo by sa preto stať,
že regionálne orgány nebudú s týmito prevodmi súhlasiť.

27 Navyše návrh aj usmernenia Komisie obsahujú požiadavku, aby prevedené

finančné prostriedky z EPFRV aj napriek tomu prispievali k plneniu cieľov SPP.
Dôvodom je zabrániť riziku, aby prevody ohrozili tieto ciele. V oblasti súdržnosti však
takéto zosúladenie nie je, pokiaľ prevod už nie je stanovený v partnerskej dohode.
Finančné prostriedky prevedené zo zmeneného programu nebudú nevyhnutne
prispievať k plneniu jeho cieľov.

28 Dobrovoľné prevody finančných prostriedkov na súdržnosť a rozvoj vidieka

do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti budú teda otázkou politickej voľby,
v dôsledku ktorej sa môže znížiť dostupnosť financií na ostatné ciele v oblasti
súdržnosti a rozvoja vidieka.

13

Článok 2 ods. 5 návrhu.

12
Úverová podpora – prostredníctvom zostávajúcich úverov z Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti

29 Komisia navrhuje financovať opatrenia plánu REPowerEU aj zo zostávajúcich

úverov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Z 385,8 mld. EUR, ktoré
boli sprístupnené na úvery v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,
členské štáty doteraz požiadali o 165 mld. EUR, takže pre plán REPowerEU zostáva
k dispozícii suma do výšky 220 mld. EUR. Keďže o úvery doteraz požiadalo len sedem
členských štátov a ostatné členské štáty tak môžu urobiť do 31. augusta 2023 14, výška
zostávajúcich úverov, ktoré budú k dispozícii na opatrenia REPowerEU, ešte môže
značne klesnúť.

30 Na to, aby Komisia získala určitú predstavu o podiele dostupných úverov, by

všetky členské štáty museli do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmeneného
nariadenia oznámiť, či plánujú predložiť žiadosť o úver. Tieto informácie by však boli
len orientačné. Skutočne dostupná suma by teda bola známa až po uplynutí lehoty
na podanie žiadostí o úver 31. augusta 2023.

31 To, či členské štáty využijú zostávajúce úvery alebo nie, závisí od niekoľkých

faktorov, najmä od podmienok poskytovania úverov, ich dodatočných potrieb
financovania či miery zadlženosti. Atraktívnosť úverov sa preto bude pravdepodobne
líšiť. Vo všeobecnosti členské štáty s priaznivejšími podmienkami poskytovania úverov,
ako môže ponúknuť EÚ, dostupné úvery pravdepodobne nevyužijú.

14

Článok 14 nariadenia 2021/241.
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Prideľovanie finančných prostriedkov
Článok 1 návrhu, ktorým sa mení článok 14 nariadenia o Mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti; zavedenie článku 21a a článku 21b;
články 2, 3, 4 a 5 návrhu; a odôvodnenia návrhu 14 – 18 a 20
Hlavné body
o

Alokačný kľúč na prideľovanie grantov a úverov nie je priamo prepojený
s cieľmi plánu REPowerEU.

o

Mechanizmus prideľovania zvyšnej časti úverov Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti ešte nie je jasný.

Prideľovanie grantov

32 V návrhu15 sa stanovuje, že podiel grantov členských štátov by sa mal počítať

na základe alokačného kľúča Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
vymedzeného v článku 11 nariadenia 2021/241. V dôsledku toho sa 70 % podielu
grantov rozdelí na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP na obyvateľa
a miery nezamestnanosti v jednotlivých členských štátoch. Zvyšných 30 % bude
rozdelených na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP na obyvateľa
a v rovnakom pomere na základe zmeny v reálnom HDP v roku 2020 a súhrnnej zmeny
v reálnom HDP za obdobie 2020 – 2021.

33 Alokačný kľúč teda nie je priamo prepojený s investičnými potrebami plánu

REPowerEU ani s jeho cieľmi znížiť závislosť od fosílnych palív a diverzifikovať dodávky
energie. Nezohľadňuje sa v ňom napríklad miera energetickej závislosti 16, konkrétne
závislosť od Ruska, ktorá sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši (pozri
ilustráciu 1), ani podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe
jednotlivých členských štátov, ktorá sa pohybuje od 10 % do vyše 90 %.

15

Článok 21a ods. 2 zmeneného nariadenia 2021/241.

16

Miera energetickej závislosti vyjadruje podiel energie, ktorú musí hospodárstvo dovážať.

14

Ilustrácia 1 – Podiel celkového dovozu energie z Ruskej federácie do EÚ
a odhadovaný podiel grantov s použitím alokačného kľúča Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti
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Mechanizmu na podporu
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* Za Rakúsko informácie nie sú k dispozícii.
Zdroj:

EDA, na základe údajov zo stránok
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html?lang=en a
https://ec.europa.eu/info/files/updated-member-states-grant-allocation-based-eurostatoutturn-data-2020-and-2021_en.
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Prideľovanie úverov

34 Návrhom sa nemení alokačný vzorec pre úverovú zložku, na ktorý sa vzťahuje

článok 14 ods. 5 nariadenia 2021/241. Každý členský štát môže preto požiadať o úvery
do výšky 6,8 % svojho HND za rok 2019. Rovnako ako v prípade grantov
ani prideľovanie úverov nie je priamo prepojené s cieľmi plánu REPowerEU.

35 V nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti je stanovená možnosť

zvýšiť za výnimočných okolností sumu úverov. V súlade s navrhovanou zmenou článku
14 ods. 6 by sa pri tomto zvýšení mali zohľadniť potreby žiadajúceho členského štátu,
ako aj žiadosti, ktoré už predložili alebo plánujú predložiť iné členské štáty. V praxi to
umožňuje prerozdelenie zvyšnej časti úverovej zložky Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti iným členským štátom.

36 Nie je jasné, ako by sa zostávajúce úvery rozdelili medzi členské štáty, keďže

v zmenenom článku 14 ods. 6 sa uvádzajú len hlavné zásady (rovnaké zaobchádzanie,
solidarita, proporcionalita a transparentnosť) bez ďalších detailov o tom, ako by sa mali
uplatňovať v praxi.
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Kapitoly REPowerEU
Článok 1, ktorým sa zavádza nový článok 21c a odôvodnenia
návrhu 4 – 8, 10 – 11 a 13 – 14
Hlavné body
o

Predloženie kapitol REPowerEU nie je povinné.

o

Všeobecná výnimka zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“ v súvislosti
s niektorými opatreniami plánu REPowerEU ohrozuje ekologické ciele
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

o

Cezhraničné iniciatívy zohrávajú v plnení cieľov kľúčovú úlohu, no nemusia sa
systematicky začleňovať do kapitol REPowerEU.

o

Pre čas potrebný na posúdenie budú finančné prostriedky pravdepodobne
k dispozícii až koncom roka 2023.

o

Nové kritérium posudzovania kapitol REPowerEU ponecháva priestor
pre kvalitatívny úsudok.

Postup predkladania kapitol REPowerEU

37 V nariadení 2021/241 sa stanovujú podmienky, za ktorých môže členský štát

upraviť svoj plán obnovy a odolnosti 17. V tabuľke 1 uvádzame prehľad možných
dôvodov úpravy plánu obnovy a odolnosti stanovených v nariadení 2021/241.

Tabuľka 1 – Okolnosti, ktoré umožňujú úpravu plánu obnovy a odolnosti
Typ zmeny

Všeobecná zmena

17

Dôvod zmeny

Ustanovenie
nariadenia 2021/241

Výsledkom výpočtu konečnej sumy pridelených
finančných prostriedkov z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti je úprava
pridelených prostriedkov príslušnému
členskému štátu smerom nahor alebo nadol

Článok 11 ods. 2

Členský štát požiada o (dodatočný) úver

Článok 14 ods. 4

Členský štát požiada o zmenu na základe toho,
že čiastkové ciele a cieľové hodnoty v pláne
obnovy a odolnosti už z dôvodu objektívnych
okolností nie sú dosiahnuteľné

Článok 21 ods. 1

Článok 21 nariadenia (EÚ) 2021/241.
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Kapitoly REPowerEU*

Členský štát navrhne opatrenia REPowerEU
a požiada o dodatočné finančné prostriedky
vymedzené v článku 21a nariadenia 2021/241

Článok 14

Členský štát navrhne opatrenia REPowerEU
a uskutoční prevod finančných prostriedkov
pôvodne vyčlenených na súdržnosť alebo
z EPFRV

Článok 18

Členské štáty môžu požiadať o zvýšenie
úverovej podpory nad 6,8 % HND za rok 2019

Článok 14 ods. 6

* Predloženie je povinné v prípade všeobecných zmien.
Zdroj: EDA.

38 Členské štáty, ktoré predložia žiadosť o úpravu svojich plánov obnovy a odolnosti
po nadobudnutí účinnosti návrhu, budú povinné zahrnúť do nich kapitolu REPowerEU.
Členské štáty, ktoré žiadosť o úpravu nepodajú, však povinnosť predložiť kapitolu
REPowerEU mať nebudú. To môže ohroziť dosiahnutie cieľov plánu REPowerEU.

Obsah kapitol REPowerEU
Odporúčania pre jednotlivé krajiny

39 V nariadení 2021/241 sa uvádza, že plány obnovy a odolnosti majú prispieť

k riešeniu všetkých výziev alebo významnej podskupiny výziev identifikovaných
v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu prijatých v rámci európskeho semestra 18.

40 V odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 202219 sa okrem iného spomínajú

energetické výzvy, ktorým čelia členské štáty. V roku 2021 Komisia nevydala žiadne
odporúčania pre jednotlivé krajiny, ale len odporúčania týkajúce sa rozpočtovej
situácie členských štátov v rámci Paktu stability a rastu 20.

41 Keďže návrh nemení existujúce ustanovenia nariadenia 2021/241 týkajúce sa

odporúčaní pre jednotlivé krajiny, členské štáty predkladajúce kapitolu REPowerEU
budú aj tak musieť preukázať, že v ich upravených plánoch obnovy a odolnosti sa riešia
všetky príslušné odporúčania pre ich krajinu vydané v tom čase alebo ich významná
podskupina. Zatiaľ čo odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2022 týkajúce sa
18

Články 18 – 19 a príloha V k nariadeniu (EÚ) 2021/241.

19

2022 European Semester: Country-Specific Recommendations / Commission
Recommendations.

20

Country-Specific Recommendations for 2019, 2020 and 2021: A tabular comparison and an
overview of implementation, s. 2.

18
energetiky (napr. zvýšenie energetickej efektívnosti, diverzifikácia dodávok energie
či rozvoj energetickej infraštruktúry) zodpovedajú cieľom plánu REPowerEU,
odporúčania, ktoré s energetikou nesúvisia (napr. týkajúce sa dôchodkov, zdanenia
či fiškálnej politiky), prekračujú rámec pôsobnosti týchto kapitol, a preto nie je jasné,
ako budú pokryté.

42 Upozorňujeme tiež, že v nariadení 2021/241 ani v návrhu sa nevymedzuje, čo

znamenajú „príslušné“ odporúčania pre jednotlivé krajiny či „významná podskupina“.
To bude závisieť od diskusií medzi Komisiou a dotknutým členským štátom, pričom sa
zohľadnia finančné prostriedky, ktoré má členský štát k dispozícii. Záver o tom, do akej
miery sa riešia odporúčania pre jednotlivé krajiny, je preto vecou úsudku.
Zásada „nespôsobovať významnú škodu“

43 Nariadenie 2021/241 nedovoľuje, aby akékoľvek opatrenia na implementáciu

reforiem a investičné projekty zahrnuté do plánu obnovy a odolnosti výrazne narúšali
životné prostredie (zásada „nespôsobovať významnú škodu“).

44 V návrhu sa zavádza výnimka z tejto zásady pre opatrenia zamerané

na „[zlepšenie] energetickej infraštruktúry a zariadení s cieľom uspokojiť okamžité
potreby v oblasti bezpečnosti dodávok“.

45 Domnievame sa, že predmetné opatrenia budú mať pravdepodobne vplyv

na životné prostredie a že dôjde minimálne ku krátkodobému kompromisu medzi
cieľom bezpečných dodávok energie a obavami v súvislosti so životným prostredím
a s klímou. Avšak vzhľadom na silný dôraz na ekologické ciele a klímu v Mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti môže zavedenie výnimky zo zásady „nespôsobovať
významnú škodu“ ohroziť jednu z jeho hlavných hodnôt. Preto môže byť užitočné mať
aspoň orientačnú informáciu o vplyve potenciálne škodlivých opatrení, aby sa vybrali
také opatrenia, ktorých vplyv na životné prostredie a klímu je na prijateľnej úrovni
v porovnaní s očakávanou pridanou hodnotou, ktorou majú prispieť k splneniu cieľov
plánu REPowerEU.
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Cezhraničné projekty

46 Podľa návrhu sú cezhraničné projekty a opatrenia cezhraničného charakteru

obzvlášť vhodné z hľadiska cieľov plánu REPowerEU 21. Platí to hlavne pre projekty
zamerané na zabezpečenie lepšieho energetického prepojenia medzi členskými štátmi,
vďaka ktorému sa zvýši bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energie.

47 Doposiaľ bol počet cezhraničných projektov zahrnutých do schválených plánov

obnovy a odolnosti obmedzený a návrh neobsahuje žiadne konkrétne opatrenia
na podnietenie predkladania takýchto projektov. Okrem toho skutočnosť, že kapitoly
REPowerEU sa môžu predkladať v rôznom čase, ešte viac komplikuje možnosti začleniť
cezhraničné projekty do plánov obnovy a odolnosti.

48 Odhliadnuc od ich strategického významu pre dosiahnutie cieľov REPowerEU

konštatujeme, že cezhraničné projekty alebo cezhraničné úseky prioritných projektov
TEN-E sa často oneskorujú. Napríklad takmer desať rokov po uplynutí plánovaného
termínu na dokončenie nie je okrem iných projektov kompletná integrácia trhu EÚ
s elektrinou, a to z dôvodu nedostatočnej kapacity cezhraničných prepojovacích
vedení 22.

49 Špecifické problémy, ktoré vznikajú pri koncipovaní a vykonávaní cezhraničných

projektov, podčiarkujú skutočnosť, že na financovanie z plánu REPowerEU je potrebné
predkladať pokročilé projekty, pričom ohľad sa má brať aj na lehotu na vykonanie
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Tieto faktory môžu viesť k tomu,
že strategické cezhraničné projekty nebudú zahrnuté do plánov obnovy a odolnosti.

Posudzovanie kapitol REPowerEU
Postup a harmonogram posudzovania

50 Postupy posudzovania kapitol REPowerEU vo všeobecnosti zodpovedajú

postupom pre plány obnovy a odolnosti v ich pôvodnej podobe:
o

Komisia posúdi plán obnovy a odolnosti do dvoch mesiacov od ich predloženia
členským štátom. V prípade potreby sa môže táto lehota so súhlasom členského

21

Pozri dôvodovú správu k návrhu.

22

ACER Market Monitoring Report 2020 – Electricity Wholesale Market Volume.

20
štátu predĺžiť o primerané obdobie 23. Po kladnom posudku plánu obnovy
a odolnosti Komisia vydá návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady.
o

Na základe návrhu by Rada mala do štyroch týždňov schváliť vykonávacie
rozhodnutie Rady k plánu obnovy a odolnosti 24.

o

Po schválení Radou Komisia uzavrie s členským štátom operačnú dohodu, ktorá sa
týka technických aspektov implementácie, ako je harmonogram, ďalšie priebežné
kroky na splnenie míľnikov a cieľov, a opatrenia na zabezpečenie prístupu
k podkladovým údajom.

51 Do 4. júla 2022 predložili plány podpory obnovy a odolnosti všetky členské štáty,

ale len 14 z nich podpísalo operačné dohody. V týchto 14 prípadoch ubehlo
od predloženia plánu obnovy a odolnosti do podpísania operačnej dohody v priemere
približne 9 mesiacov (pozri ilustráciu 2).

23

Článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241.

24

Článok 20 nariadenia (EÚ) 2021/241.
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Ilustrácia 2 – Čas od predloženia plánov obnovy a odolnosti
do podpísania operačných dohôd
Predloženie
plánu obnovy
a odolnosti

Schválenie
Komisiou

Operačné
dohody

Schválenie
Radou

(počet dní)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Poľsko
Švédsko
Bulharsko
Fínsko
Rumunsko
Estónsko
Malta
Slovinsko
Portugalsko
Nemecko
Francúzsko
Chorvátsko
Slovensko
Lotyšsko
Belgicko
Taliansko
Cyprus
Rakúsko
Grécko
Luxembursko
Írsko
Litva
Dánsko
Španielsko
Česko
Holandsko*
Maďarsko*

* Maďarsko a Holandsko predložili svoje plány obnovy a odolnosti len nedávno a Komisia ich stále
posudzuje.
Zdroj: EDA.

52 Navyše ako sme už uviedli, v návrhu sa nestanovuje lehota na predloženie kapitol
REPowerEU. Uvádza sa v ňom len: „Plán obnovy a odolnosti predložený Komisii
po [nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] musí obsahovať kapitolu
REPowerEU.“ 25

53 Absencia jasného časového rámca na predloženie kapitol REPowerEU a čas

potrebný na ich posúdenie by mali negatívny vplyv na dobré načasovanie financovania
z plánu REPowerEU. Aj za predpokladu, že posúdenie kapitol REPowerEU bude trvať
25

Článok 21c zmeneného nariadenia 2021/241.

22
menej ako posúdenie pôvodných plánov obnovy a odolnosti, je nepravdepodobné,
že by sa zmenené operačné dohody podpísali skôr ako v polovici roka 2023 alebo že by
financovanie bolo dostupné skôr ako na konci roka 2023.
Kritérium a hodnotenie pre posudzovanie kapitol REPowerEU

54 Komisia pri posudzovaní plánov obnovy a odolnosti a nových kapitol REPowerEU

uplatňuje viaceré kritériá štyroch rôznych kategórií (relevantnosť, účinnosť, efektívnosť,
a koherentnosť) 26.

55 Vo svojom návrhu Komisia zavádza dodatočné kritérium posudzovania investícií

a reforiem zahrnutých do kapitol REPowerEU a uvádza konkrétne prvky, ktoré by sa
mali zohľadniť (pozri tabuľku 2).

Tabuľka 2 – Posudzovanie kapitol REPowerEU
Kritérium

Prvky, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní
Očakáva sa, že vykonávanie plánovaných opatrení:
1. výrazne prispeje k zlepšeniu energetickej infraštruktúry
a zariadení, aby bolo možné uspokojovať okamžité potreby
v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a plynu, a to najmä
s cieľom umožniť diverzifikáciu dodávok v záujme Únie ako
celku;

„Očakáva sa,
že opatrenia […] účinne
prispejú k bezpečnosti
dodávok Únie pre Úniu
ako celok, a to najmä
diverzifikáciou dodávok
energie alebo znížením
závislosti od fosílnych
palív ešte pred rokom
2030.“

2. alebo k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov,
dekarbonizácii priemyslu, zvýšeniu výroby a využívania
udržateľného biometánu a vodíka z obnoviteľných zdrojov
alebo bezfosílneho vodíka a k zvýšeniu podielu energie
z obnoviteľných zdrojov;
3. alebo bude riešiť úzke miesta v energetickej infraštruktúre,
najmä vybudovaním cezhraničných prepojení s inými
členskými štátmi, alebo podporovať dopravu s nulovými
emisiami a jej infraštruktúru vrátane železníc;
4. alebo výrazne prispeje k podpore rekvalifikácie pracovnej
sily smerom k zeleným zručnostiam, ako aj k podpore
hodnotových reťazcov v oblasti kľúčových materiálov
a technológií súvisiacich so zelenou transformáciou;
5. a či sa opatrenia a vysvetlenie navzájom dopĺňajú
a či významne prispievajú k tomu, aby Únia ešte pred rokom
2030 dosiahla diverzifikáciu dodávok energie alebo znížila
svoju závislosť od fosílnych palív, spolu:
o s opatreniami v už prijatých vykonávacích rozhodnutiach
Rady,

26

Článok 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241.

23
o a s ďalšími opatreniami prispievajúcimi k cieľom
REPowerEU, ktoré sa majú vykonávať od
1. februára 2022 do 31. decembra 2026 bez finančnej
podpory z mechanizmu.
Zdroj: EDA, na základe návrhu.

56 Hodnotiaca stupnica pre všetky kritériá REPowerEU sa uvádza v usmerneniach

pre posudzovanie 27. Komisia bude kapitoly označovať hodnotením od „A“ (najvyššia)
po „C“ (najnižšia). Avšak na to, aby plán obnovy a odolnosti získal celkovo kladné
hodnotenie, musí byť kritérium REPowerEU vyhodnotené ako „A“ (pozri tabuľku 3).

Tabuľka 3 – Hodnotenie kapitol REPowerEU
Kritérium
„Očakáva sa, že opatrenia […]
účinne prispejú k bezpečnosti
dodávok Únie pre Úniu ako
celok, a to najmä
diverzifikáciou dodávok energie
alebo znížením závislosti od
fosílnych palív ešte pred rokom
2030.“

Možné hodnotenie
príspevku

Minimálne požadované
hodnotenie

A – „do značnej miery“
B – „do strednej miery“

A

C – „do malej miery“

Zdroj: EDA, na základe návrhu.

57 Ako sme uviedli v stanovisku k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti28,

kritérium a prvky posudzovania nie sú vždy jasne formulované („výrazne prispeje“,
„zvýšenie energetickej efektívnosti“). Okrem toho v návrhu sa jasne nevymedzuje, čo
predstavuje opatrenia, ktoré k dosiahnutiu cieľov bezpečnosti dodávok energie
a zníženia závislosti od fosílnych palív „prispievajú do značnej/strednej/malej miery“.
Táto otázka tak bude vecou kvalitatívneho úsudku, s ktorým sa spájajú riziká, pokiaľ ide
o potenciálny vplyv plánov obnovy a odolnosti a konzistentnosť ich posudzovania
v jednotlivých členských štátoch.

58 Doteraz Komisia vo všeobecnosti posudzovala plány obnovy a odolnosti

samostatne na základe ich vlastných kvalít bez porovnávacej analýzy zahŕňajúcej všetky
členské štáty. Takýto prístup sa ešte pravdepodobnejšie bude uplatňovať pri zmenách
plánov obnovy a odolnosti vrátane kapitol REPowerEU, keďže členské štáty ich nebudú
predkladať v tom istom čase. Zníži sa tým aj pravdepodobnosť identifikácie a podpory

27

Príloha V k zmenenému nariadeniu (EÚ) 2021/241.

28

Stanovisko 06/2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (COM(2020) 408).
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cezhraničných projektov (pozri cezhraničné projekty), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu
pre splnenie cieľov REPowerEU a explicitne sa spomínajú v treťom prvku posudzovania.
Absencia porovnávacej analýzy navyše predstavuje riziko z hľadiska koherentnosti
posúdení kapitol REPowerEU a obmedzí rozsah strategického posúdenia toho, či je
pravdepodobné, že opatrenia v týchto kapitolách prispejú k splneniu celkových cieľov
REPowerEU.

59 Vítame zmienku o komplementárnosti v poslednom prvku posudzovania, ako

aj o povinnosti členských štátov poskytnúť kompletný prehľad všetkých relevantných
opatrení bez ohľadu na zdroj financovania. Na opatrenia financované z iných, najmä
vnútroštátnych zdrojov, sa však nevzťahujú kontrolné postupy Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti a tieto opatrenia by mohli byť kedykoľvek zmenené
alebo zrušené. To obmedzuje prínos tohto prvku posudzovania.

Podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie
Článok 1 návrhu, ktorým sa zavádza nový článok 21d,
odôvodnenie 21 a príloha I k návrhu, a bod 1.4.4
legislatívneho finančného výkazu
Hlavné body
o

Nedostatočné usmernenie k podávaniu správ by mohlo narušiť riadne
monitorovanie a hodnotenie plánu REPowerEU.

o

Navrhnuté ukazovatele nie sú vhodné na monitorovanie pokroku plnenia
cieľov plánu REPowerEU.

o

Hodnotiaca správa o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v polovici
jeho trvania v roku 2024 bude vydaná príliš skoro na to, aby mohla poskytnúť
informácie o vykonávaní opatrení plánu REPowerEU.

60 V nariadení 2021/24129 sa stanovujú povinnosti členských štátov a Komisie,

pokiaľ ide o podávanie správ o pokroku v plnení cieľov Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti zmeranom na základe súboru spoločných ukazovateľov 30. Nezávislá
hodnotiaca správa o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti má byť
29

Články 27, 30 a 31 nariadenia (EÚ) 2021/241.

30

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/2106, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2021/241,
ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných
ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.

25
predložená v stanovených lehotách. Podľa návrhu by investície a reformy v kapitole
REPowerEU podliehali rovnakým mechanizmom monitorovania ako ostatné opatrenia
v pláne obnovy a odolnosti. Na ilustrácii 3 je uvedený prehľad opatrení na podávanie
správ, monitorovanie a hodnotenie podľa nariadenia 2021/241.

Ilustrácia 3 – Monitorovanie a hodnotenie výkonnosti Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti v období 2021 – 2028
Monitorovanie a podávanie správ o výkonnosti
Sledovanie pokroku plnenia cieľov

2022 – 2026

2021

Nariadenie
o Mechanizme
na podporu
obnovy a odolnosti

12. 2. 2021

Delegované
nariadenie
o spoločných
ukazovateľoch
a hodnotiacej
tabuľke

28. 9. 2021

Žiadosti členských štátov
o platbu na základe
dosiahnutých míľnikov a cieľov
raz alebo dvakrát za rok

Od roku 2021

Hodnotiaca
tabuľka

15. 12. 2021

Správy
členských štátov
o spoločných
ukazovateľoch
dvakrát za rok

2027 – 2028

Správa členského štátu
o pokroku plánu
obnovy a odolnosti
(v rámci európskeho
semestra) dvakrát za rok

28. 2. 2022

30. 4. 2022
Výročná správa
Komisie raz za rok

1. 3. 2022

Koniec
predkladania
žiadostí o platbu
členskými štátmi
Správa
Komisie
o preskúmaní

30. 6. 2026

31. 7. 2022

Ukončenie
Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti

20. 2. 2024

Hodnotiaca
správa
(v polovici
trvania)

31. 12. 2026

31. 12. 2028
Ex post
hodnotiaca
správa

Správy o hodnotení

Dosiahla sa pomocou mechanizmu zmena a ako?

Zdroj: EDA.

Podávanie správ o vykonávaní kapitol REPowerEU

61 V návrhu sa znovu zdôrazňuje, že existujúce postupy podávania správ v rámci
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by sa mali rozšíriť aj na kapitolu
REPowerEU.

62 Oceňujeme, že Komisia navrhuje začleniť podávanie správ o pláne REPowerEU

do súčasného systému podávania správ o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti. V tejto súvislosti upozorňujeme, že Komisia musí poskytnúť ďalšie
usmernenie k obsahu správ členských štátov a k zberu, analýze a overovaniu údajov
a informácií, ktoré by mali v správach uviesť. Správy musia obsahovať všetky
informácie, ktoré sú potrebné na riadne monitorovanie a hodnotenie opatrení
uvedených v kapitolách REPowerEU, a je potrebné zabrániť akýmkoľvek oneskoreniam
a nedostatkom vrátane rizika podvodu a iných nezrovnalostí alebo ich primerane
zmierniť.
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63 V tejto súvislosti je dôležité vytvoriť účinné mechanizmy oznamovania podvodov,

ktoré umožnia nepretržité monitorovanie a dohľad nad ochranou finančných záujmov
EÚ 31. Členské štáty doteraz nemali povinnosť oznamovať Komisii podozrenia
z podvodu v súvislosti s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti tak ako
v prípade iných systémov EÚ 32.

Monitorovanie zo strany Komisie

64 Opatrenia v kapitolách REPowerEU budú podliehať rovnakým mechanizmom

monitorovania ako všetky ostatné opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti. Tieto mechanizmy sú založené na 14 spoločných ukazovateľoch týkajúcich
sa podávania správ o pokroku plnenia cieľov Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti 33 a zahŕňajú metodiku vykazovania sociálnych výdavkov 34.

65 Návrh okrem toho od Komisie vyžaduje, aby sledovala pokrok a dosiahnuté

výsledky v súvislosti s kapitolami REPowerEU, a to pomocou týchto ukazovateľov
výkonnosti 35:
o

počet zmenených plánov vrátane kapitoly REPowerEU schválenej Komisiou
(výstup),

o

počet vykonaných opatrení v kapitolách REPowerEU (výsledok),

o

celkový príspevok k cieľom plánu REPowerEU, a najmä k postupnému ukončeniu
závislosti EÚ od ruského plynu (výsledok),

o

ciele plánu REPowerEU sledované v príslušných kapitolách, ktoré sa dosiahli
okrem iného vďaka získanej finančnej podpore (vplyv).

31

Pozri stanovisko EDA 06/2020, bod 23.

32

Orgány členských štátov oznamujú prípady podozrenia z podvodu alebo preukázaného
podvodu (a iné nezrovnalosti) Komisii prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí
(IMS), ktorý na svojej informačnej platforme pre boj proti podvodom prevádzkuje úrad
OLAF.

33

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/2106, v ktorom sa stanovujú spoločné ukazovatele
a podrobné prvky hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.

34

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/2105, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2021/241
vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov.

35

Bod 1.4.4 legislatívneho finančného výkazu v návrhu.
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66 Konštatujeme však, že navrhované ukazovatele úplne nezodpovedajú cieľom

plánu REPowerEU a nie sú vhodné na meranie jeho výkonnosti. Prvý ukazovateľ je
ukazovateľom výstupu, ktorý priamo nesúvisí s cieľmi návrhu plánu REPowerEU
ani Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Druhý ukazovateľ meria výsledky
plánu REPowerEU, ale s cieľmi súvisí len nepriamo. Tretí a štvrtý ukazovateľ priamo
súvisia s cieľmi plánu REPowerEU, no ich posúdenie bude náročné, pretože sú založené
na predpoklade jednoduchého vzťahu príčiny a účinku, ktorý však reálne nemusí
existovať, a to konkrétne na predpoklade, že dosiahnutie cieľov súvisí s celkovým
finančným príspevkom alebo objemom finančnej podpory.

67 Zo 14 spoločných ukazovateľov sú štyri vhodné pre opatrenia v kapitolách

REPowerEU: „úspory ročnej spotreby primárnych zdrojov energie“, „dodatočná
inštalovaná prevádzková kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“,
„infraštruktúra pre alternatívne palivá (čerpacie/nabíjacie stanice)“ a „počet účastníkov
v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy“. Spoločné ukazovatele však
nezachytávajú všetky aspekty plánu REPowerEU, ako je výroba a využívanie
udržateľného biometánu alebo dekarbonizácia priemyslu.

68 Monitorovací systém by mal preukázať jasné prepojenie medzi ukazovateľmi

a cieľmi, a stanovenými míľnikmi a cieľovými hodnotami 36. S cieľom uľahčiť
monitorovanie a hodnotenie vykonávania opatrení plánu REPowerEU a pomôcť
členským štátom účinne využívať svoje zdroje na dosiahnutie spoločných cieľov EÚ
v oblasti energetiky by Komisia mala stanoviť dostatočne podrobné ukazovatele. Tým
by sa tiež zabezpečilo, aby boli údaje z rôznych členských štátov porovnateľné a bolo
ich možné agregovať.

69 Navyše aj keď je cieľ plánu REPowerEU znížiť závislosť od fosílnych palív

a diverzifikovať dodávky energie merateľný37, v návrhu sa pre tento celkový cieľ
nekvantifikujú očakávané výsledky na úrovni EÚ, ak odhliadneme od odkazov
na cieľové hodnoty, ktoré pre oblasť klímy stanovila Únia na rok 2030, a cieľa
klimatickej neutrality, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2050.

70 Bolo by potrebné, aby sa v článku 21c zmeneného nariadenia 2021/241 vysvetlilo,
akým spôsobom opatrenia prispejú k cieľom plánu REPowerEU na úrovni členských
štátov vrátane vyčíslenia úspor energie.

36

Usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu, SWD(2017) 350.

37

Súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu, s. 110.
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71 V usmerneniach Komisie38 sa od členských štátov vyžaduje, aby vo svojich

kapitolách REPowerEU preukázali, že príslušné investície a reformy dosiahnu ciele
plánu REPowerEU, a to na základe merania:
o

predpokladaného zníženia dovozu plynu alebo fosílnych palív z Ruska
a predpokladaného zníženia spotreby energie,

o

modernizácie sieťovej infraštruktúry v prospech decentralizácie, integrácie trhov
alebo zvýšenia bezpečnosti dodávok energie.

72 Tento zámer merať a vykazovať potenciálny vplyv opatrení stanovených

v kapitolách REPowerEU vítame. Navrhované ukazovatele sa však vzťahujú len
na niektoré ciele plánu REPowerEU a jediný povinný kvantifikovaný odhad by sa týkal
zníženia dovozu plynu z Ruska.

Hodnotenia

73 V nariadení 2021/241 sa vyžaduje predloženie nezávislej hodnotiacej správy

o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v polovici jeho trvania
do 20. februára 2024 a správy o nezávislom hodnotení ex post do 31. decembra 2028.
V hodnotení v polovici trvania by sa malo preskúmať, do akej miery Mechanizmus
na podporu obnovy a odolnosti dosahuje svoje ciele, aká je efektívnosť využívania jeho
zdrojov a jeho pridaná hodnota, a v prípade potreby by sa k nemu mal pripojiť návrh
na zmeny nariadenia. Správa o hodnotení ex post by mala poskytnúť celkové
posúdenie mechanizmu a obsahovať informácie o jeho dlhodobom vplyve.

74 Hodnotiaca správa v polovici trvania pravdepodobne nebude obsahovať veľa

informácií o vykonávaní opatrení plánu REPowerEU, keďže prvé finančné prostriedky
z plánu REPowerEU budú pravdepodobne vyplatené až koncom roka 2023 v závislosti
od toho, ako dlho potrvá dokončenie legislatívneho postupu na prijatie návrhu
a následné posúdenie zmenených plánov obnovy a odolnosti.

38

Usmernenia k plánom obnovy a odolnosti v kontexte plánu REPowerEU, s. 27.
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Toto stanovisko prijal Dvor audítorov v Luxemburgu dňa 21. júla 2022.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda

