
 

1 

 

Úvodný prejav dezignovaného podpredsedu pre energetickú 

úniu 

Maroša Šefčoviča 

Vypočutie, Štrasburg, 20. októbra 2014 

 

- V prednesenom texte sa môžu vyskytnúť odchýlky - 

 

Vážení páni predsedovia, 

vážení členovia Európskeho parlamentu, 

vážené dámy, vážení páni, 

 

1. Úvod 

V roku 2010 Jerzy Buzek a Jacques Delors 

spolu prehlásili, citujem: „Treba radikálne 

zmeniť spôsob, ktorým vyrábame 

a spotrebúvame energiu. Sme presvedčení, 
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že Európa potrebuje silnejšiu spoločnú 

energetickú politiku.“ 

Z tejto vízie vychádza zvolený predseda 

Komisie Jean-Claude Juncker vo svojich 

politických usmerneniach, keď si želá 

„odolnejšiu energetickú úniu uplatňujúcu 

výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy“. 

V poverovacom liste, ktorý mi adresoval, 

mi dal za úlohu – samozrejme pod 

podmienkou, že budem Vašou inštitúciou 

potvrdený – aby som usmerňoval 

a koordinoval kľúčové iniciatívy, ktorých 

cieľom je konkrétne uskutočniť túto víziu. 
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Som veľmi hrdý a veľmi poctený, že mi 

táto priorita bola zverená. Energetická 

politika a politika v oblasti zmeny klímy sa 

v posledných rokoch jednoznačne posunuli 

do čela európskeho politického programu. 
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Európa dnes musí reagovať na dve 

urgentné výzvy v odvetví energetiky: 

 

 zabezpečiť svoju energetickú 

bezpečnosť v kontexte krízy medzi 

Ruskom a Ukrajinou, 

 bojovať proti zmene klímy, pričom sa 

blížia rokovania počas ďalšieho 

parížskeho samitu. 
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2. Osobné poznámky 

 

Vážení členovia Európskeho Parlamentu, 

 

tak, ako som už spomenul na mojom 

nedávnom hearingu, 25 rokov po páde 

Železnej opony a 10 rokov od 

zjednocujúceho rozšírenia Európskej únie 

sa stále stretávame s negatívnymi 

dôsledkami tohto vyše polstoročia 

trvajúceho umelého rozdelenia Európy, 

ktoré sa prejavujú chýbajúcimi 

strategickými prepojeniami v dopravnej a 

energetickej infraštruktúre. 
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Ak sme jej dobudovanie donedávna 

posudzovali najmä z ekonomického 

hľadiska, udalosti posledných rokov urobili 

z tejto otázky jednu z najdôležitejších 

strategicko-politických a bezpečnostných 

priorít EÚ. Chcem Vás ubezpečiť, že presne 

týmto spôsobom túto otázku vnímam aj ja 

a preto k nej budem pristupovať 

s maximálnou zodpovednosťou.  

Vážení páni predsedovia, vážení poslanci, 

spolu s Vami som kandidoval a bol zvolený 

do Európskeho parlamentu. Občania mi na 

predvolebných stretnutiach kládli na 

srdce, aby sme sa v EÚ venovali hlavne 
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otázkam, ktoré ich najviac trápia. Aby sa 

nemuseli báť o prácu, mohli žiť v zdravom 

životnom prostredí a pozerať do 

budúcnosti s optimizmom a presvedčením, 

že najhoršiu krízu sme prekonali a poučili 

sa z nej. Takmer v každom z mojich 

rozhovorov s občanmi sa objavila téma 

cien energií, ochrany životného prostredia, 

či dopravnej infraštruktúry. 
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Vážení členovia Európskeho parlamentu, 

 

nikdy nezabudnem na zimu v roku 2009, 

keď sa Slovensko doslova ponorilo do tmy. 

Počas viac ako dvoch týždňov ekonomika 

stála, továrne boli zatvorené a energia sa 

dodávala iba domácnostiam 

a nemocniciam. Viete veľmi dobre, že 

Slovensko nebolo jedinou krajinou v tejto 

situácii. Som presvedčený, že bez 

skutočnej európskej solidarity a takmer 

okamžitej európskej pomoci by následky 

boli bývali strašné. Je našou svätou 
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povinnosťou zabezpečiť, aby sa naši 

občania opäť neocitli v takejto situácii. 

Je dôležité, že sme sa z krízy poučili. Ako 

dokazujú výsledky nedávnych záťažových 

testov v odvetví plynárenstva, sme 

pripravení oveľa lepšie ako kedykoľvek 

predtým. A to vrátane schopnosti pomôcť 

Ukrajine spätným tokom zo Slovenska, 

Poľska a Maďarska. Je to opodstatnené, 

lebo vidíme, že Rusko čoraz viac používa 

dodávky plynu ako nástroj nátlaku a 

politickú „zbraň“ proti Ukrajine a ďalším 

krajinám, ktoré jej chcú pomôcť. To je 

absolútne neprijateľné a ak dostanem 
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Vašu podporu, budem sa venovať otázke 

energetickej bezpečnosti s maximálnou 

pozornosťou a s vedomím všeobecného 

európskeho záujmu. 

Záťažové testy takisto dokazujú, že 

negatívne vplyvy prerušenia dodávok 

plynu možno zmierniť, ak krajiny navzájom 

spolupracujú, namiesto toho, aby zaujímali 

čisto národný prístup. Jednoznačne nastal 

čas na európsku energetickú úniu. Tým, 

ktorí sú voči tomuto strategickému 

rozhodnutiu skeptickí, by som odkázal: 

pred 70 rokmi bola zjednotená Európa iba 

sen; prekročiť hranice zo Slovenska do 
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Rakúska bolo pred iba 25 rokmi 

nemysliteľné. Spoločná mena alebo 

banková únia sa tiež považovali za úplne 

nerealistické. Ale ako povedal Nelson 

Mandela: “Vždy sa to zdá nemožné, kým 

sa to neurobí ”.  

 

3. Päť pilierov novej európskej 

energetickej únie 

 

Takže ako by sme to mali urobiť? Ako by 

mala vyzerať nová európska energetická 

únia? 
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Rád by som spolu s Vami a s členskými 

štátmi vybudoval novú európsku 

energetickú úniu založenú na piatich 

pilieroch: 

 

a) Bezpečnosť, solidarita a dôvera 

EÚ je významným energetickým trhom 

s pol miliardou spotrebiteľov. EÚ dováža 

53 % svojej energie. To nás stojí 400 

miliárd eur ročne. Sme najväčším 

zákazníkom v oblasti energetiky na svete. 

Správame sa tak? Využívame dostatočne 

našu váhu na medzinárodnej úrovni? Sme 
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schopní tlačiť na spravodlivejšie ceny 

a vyváženejšie trhové podmienky? 

Určite nie. Naša neschopnosť hovoriť 

jedným hlasom jednoznačne obmedzuje 

náš vplyv. Nastal čas na asertívnejšiu 

európsku energetickú diplomaciu, v rámci 

ktorej budú naše energetické záujmy 

trvale figurovať medzi našimi hlavnými 

prioritami zahraničnej a obchodnej 

politiky. Aby sme lepšie odolávali 

neopodstatnenému tlaku zo strany tretích 

krajín a predchádzali narušeniam trhu 

spôsobeným dohodami s tretími krajinami, 

ktoré nedodržiavajú pravidlá EÚ, je 



 

14 

 

potrebné lepšie koordinovať energetickú 

politiku. Som stúpencom európskej 

debaty, ktorá povedie ku konsenzu 

s cieľom zveriť Európskej komisii mandát 

na rokovanie s tretími krajinami v mene 

EÚ o medzinárodných dohodách. 

Budovať energetickú úniu tiež znamená 

úzko spolupracovať s našimi susedmi 

s cieľom lepšie integrovať príslušné trhy. 

Dovoľte mi, aby som v tejto súvislosti 

zdôraznil význam Energetického 

spoločenstva.  

Musíme preskúmať myšlienku spoločného 

nákupu plynu. Je samozrejme nutné 
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dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže 

a pravidlá Svetovej obchodnej organizácie. 

Ale verím, že by sme sa o to mali pokúsiť, 

a chcel by som, aby Európa 

vehementnejšie používala uvedený 

argument o 400 miliardách eur. 
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Skutočná koordinácia znamená aj to, že by 

žiaden členský štát nemal meniť svoj 

energetický systém bez toho, aby to 

predtým konzultoval so svojimi partnermi, 

a bez analýzy potenciálnych dôsledkov pre 

ich systémy. 

Ďalším dôležitým prvkom je diverzifikácia 

dodávok, a to tak dodávateľských trás, ako 

aj dodávateľov energie. Mali by sme 

intenzívne pracovať na južnom koridore, 

aby sme dostali plyn z Kaspického mora do 

Európy. Musíme ďalej rozvíjať naše 

partnerstvo s Nórskom, podporovať 

projekt stredomorského plynárenského 
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uzla vrátane rozvoja energetickej 

spolupráce s Alžírskom. Okrem toho 

rozvojom terminálov LNG sa otvárajú nové 

možnosti dovozu.  

 

b) Konkurencieschopný a dokončený 

vnútorný trh 

Dokončený vnútorný trh bude chrbticou 

novej európskej energetickej únie. To si 

vyžaduje zvýšenie cezhraničných tokov, 

intenzívnejšiu regionálnu spoluprácu 

a lepšie prepojenú infraštruktúru. Treba 

zdokonaliť právne predpisy EÚ, posilniť ich 

a plne ich uplatňovať. Potrebujeme udržať 
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konkurencieschopnosť priemyslu EÚ 

a zabezpečiť dostupné ceny energie pre 

domácnosti, najmä pre tie 

najzraniteľnejšie. 

Potrebujeme primeranú energetickú 

infraštruktúru s dobrými prepojeniami, 

ktorá najmä umožní začleniť obnoviteľné 

zdroje energie do siete a odstrániť izoláciu 

energetických ostrovov. K financovaniu 

týchto projektov energetickej 

infraštruktúry môžu prispieť štrukturálne 

fondy, Nástroj na prepájanie Európy (NPE), 

spoločné investície a budúci Junckerov 

investičný balík.  
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c) Zníženie dopytu  

Aby sme udržali naše účty za energiu pod 

kontrolou a zvýšili našu energetickú 

bezpečnosť, potrebujeme znížiť náš dopyt 

po energii. Energetickú efektívnosť treba 

vnímať viac ako „prvý zdroj energie“. 

Najčistejší megawatt je ten, ktorý 

ušetríme. Energetická efektívnosť by sa 

mala výrazne zvyšovať aj po roku 2020. 

Zlepšením energetickej efektívnosti nielen 

zvýšime našu energetickú bezpečnosť, ale 

takisto posilníme konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu. Plne podporujem 

záväzok zvoleného predsedu vo vzťahu 
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k energetickej efektívnosti a súhlasím, že 

by našimi prioritnými oblasťami mali byť 

budovy, doprava a výrobky.  

 

d) Dekarbonizácia energetického mixu EÚ  

Chcem pokračovať v úspešnom znižovaní 

emisií skleníkových plynov. Pokiaľ ide 

o naše ciele na rok 2030, musíme byť 

ambiciózni.  

V plnej miere prijímam záväzok urobiť z EÚ 

svetového lídra v oblasti obnoviteľných 

zdrojov energie. Už v roku 2012 bolo v EÚ 

inštalovaných okolo 44 % celosvetových 

kapacít výroby elektrickej energie 
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z obnoviteľných zdrojov. Sme svetovým 

lídrom aj v oblasti technológií 

obnoviteľných zdrojov energie. Ide aj 

o zviditeľnenie nášho priemyslu 

a vytvorenie viac ako 4 miliónov „zelených 

pracovných miest“. Členské štáty si 

samozrejme ponechajú právo rozhodovať 

o svojom energetickom mixe. 

Na medzinárodnej úrovni by sme mali 

vyvinúť všetko úsilie na to, aby sa na konci 

roka 2015 v Paríži dosiahla zmysluplná 

medzinárodná dohoda o zmene klímy. EÚ 

je už dlho motorom rokovaní OSN 

o zmene klímy a malo by to tak ostať! 
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e) Výskum a inovácie 

Je zásadné, aby sa pokračovalo 

v investovaní do výskumu a inovácií. EÚ 

musí najmä vystupňovať snahu o to 

priniesť na trh nové, vysokovýkonné, 

nízkonákladové nízkouhlíkové energetické 

technológie. Nové technológie a riešenia 

majú kľúčový význam pre dosiahnutie 

cieľov EÚ do roku 2030 v oblasti energie, 

klímy, hospodárskej a sociálnej politiky 

a ďalších. 
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Takže toto je päť základných kameňov, na 

ktorých, ako verím, budeme schopní 

vytvoriť odolnú energetickú úniu spolu 

s výhľadovou politikou v oblasti zmeny 

klímy. Podľa môjho názoru nemôžeme mať 

jedno bez druhého. Som presvedčený, že 

integrovaný prístup umožní, aby únia 

zožala environmentálne aj ekonomické 

úspechy a využila potenciál pracovných 

miest na „zelený rast“. 
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4. Závery 

 

Vážení predsedovia, 

vážení členovia Európskeho parlamentu, 

vážené dámy a vážení páni, 

 

pred dvoma týždňami ste ma vypočuli 

v oblasti dopravy a vesmírnej agendy. 

Dnes sa budem snažiť získať Vašu podporu 

pre nové portfólio, ktoré mi bolo pridelené 

minulú stredu. Nebudem predstierať, že sa 

zo mňa stal zo dňa na deň expert na 

energetiku. 
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 Ale urobil som maximum, aby som sa na 

toto vypočutie pripravil najlepšie, ako som 

mohol. 

 

Ak dostanem Vašu podporu, urobím 

všetko, čo je v mojich silách, aby som 

zabezpečil, že spolu vybudujeme európsku 

energetickú úniu. Za päť rokov sa dá 

dosiahnuť veľa.  

Som presvedčený, že sme všetci dlžní 

našim občanom, aby sme zaistili, že sa 

vízia európskej energetickej únie stane 

skutočnosťou. 

Ďakujem! 
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