
ENERGETICKÁ POLITIKA
V RÁMCI STRATÉGIE EÚ 2020 

Prezentácia M. Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie
na medzinárodnej konferencii “Bezpečné zásobovanie energiou 2011”
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Ciele energetickej politiky EÚ

Bezpečnosť
dodávok

Konkurencieschopnosť

Udržateľnosť

.Energetická politika bola prostredníctvom Európskeho spoločenstva uhlia 
a ocele základným kameňom európskej integrácie od jej prvopočiatkov. EÚ
svojou každodennou činnosťou zabezpečuje konkurencieschopnú, 
bezpečnú a udržateľnú energetiku pre Európu. 
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Energetická politika v „EÚ 2020“
Splniť náš cieľ „20-20-20 do roku 
2020“
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Predpokladané úspory pri existujúcich 
opatreniach

Lepšie využívať energiu: viacodvetvový 
plán na rozvoj energetickej účinnosti

Ďalšie možnosti úspor prostredníctvom 
nových opatrení

2 %

5 %

16 %

11 %
29 %

Zdroj: Európska komisia
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Investície do obnoviteľných zdrojov

V roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou poklesli investície do 
obnoviteľných zdrojov v EÚ o 10 %, zatiaľ čo v Číne sa zvýšili o viac 
než 50 %. Zdroj: Medzinárodná agentúra pre energiu
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Najvýznamnejšie obnoviteľné zdroje
energie v EÚ

Veterná energia 
na pevnine

Solárna energia

Energia z 
morských vĺn

Zjednodušená mapa

-
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Financovanie potreby energie v Európe
Viacročný finančný rámec 2014 – 2020

Nástroj Connecting Europe: 40 mld. EUR (9,12 mld. 
EUR na prepojenie energetických infraštruktúr)

Rámcový program HORIZON  2020: 80 mld. EUR (podiel 
výskumu v oblasti energetiky je predmetom rokovaní)

Jadrová bezpečnosť/vyraďovanie: 700 mil. EUR

Nástroje kohéznej politiky
Konkurencieschopnosť: 5,1 mld. EUR na energetické

projekty

Regióny s prechodným financovaním: 4,6 mld. EUR na 
energetické projekty

Konvergenčné regióny: Energetika ako súčasť širšieho 
opatrenia

ESF: investície do poznatkov o energetickej 
účinnosti/obnoviteľných zdrojov
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Dobudovať vnútorný trh
Modernizovať siete
Prepojiť energetické ostrovy

Baltský          
plán na 

prepojenie trhu 
s energiou

Elektrická
energia        + 

Plyn

Plynový koridor
sever – juh

v západnej Európe

Plynové
prepojenia

sever – juh a
dodávky ropyJuhozápadné

elektrické prepojenia

Elektrické prepojenia
Stred/Juhovýchod

Južný
plynový koridor

Elektrická
prenosová a 
distribučná

sústava
v severných 

moriach

Plyn

Elektrická energia

Elektrina a plyn

Ropa a plyn

Inteligentné elektrické
sústavy v EÚ

©
Európska únia –

G
enerálne riaditeľstvo pre energetiku –

novem
ber 2010

Zdroj: Európska komisia
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Plynová kríza v januári 2009 bola
príznačná

> 75 % 

50 – 75 %

25 – 50 %

< 25%

0%

% chýbajúcich dodávok plynu 
od 6. do 20. januára 2009
(– 300 mil. m3/deň počas 14 dní)
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Zabezpečenie nášho zásobovania

OPEC

LNG*
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STREDOZ.

Tradiční strategickí dodávatelia
Noví strategickí dodávatelia

EÚ je najväčším celosvetovým dovozcom energií: diverzifikácia zdrojov 
a trás a koordinácia dohôd s tretími krajinami má zásadný význam
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2050: dekarbonizácia nášho hospodárstva

V súvislosti s nevyhnutným znižovaním emisií skleníkových plynov 
v rozvinutých krajinách ako celku sa EÚ zaviazala k ich zníženiu do 
roku 2050 o 80 – 95% v porovnaní s úrovňou v roku 1990.

«Plán pre nízkouhlíkové hospodárstvo» (8. marec 2011)



Ďalšie informácie: 
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
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