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REPowerEU 
“ plán na ukončenie závislosti na dovoze fosílnych palív z Ruska“ 
 

Na základe balíka Fit for 55 navrhuje súbor opatrení: 
 
 

 Šetriť energiu 
 
Diverzifikovať dodávky energie 
 
Produkovať čistú energiu 
 
 
Kombinovať investície s reformami - #PlánObnovy 
 
 
 



 
 
 

I. Úspora energie 

 Odporúčania na zmeny správania a 

štrukturálne zmeny  

 Zvýšený cieľ energetickej efektívnosti z 

9% na 13% 

 Zníženie dopytu po plyne a rope o 5% 

 Odporúčané zníženie sadzieb DPH na 

obnoviteľné zdroje a izolačné materiály 

 Rozšíriť povedomie v mestách a 

regiónoch 

 

II. Diverzifikácia importov 

 Medzinárodná spolupráca  

 Spoločný nákup plynu prostredníctvom 

energetickej platformy EÚ  

 Stratégia vonkajšej energetickej 

angažovanosti EÚ    

 



 
 
 

III. Zrýchlenie zelenej transformácie 

 OZE zo 40% na 45% do 2030 

 Rozvoj zeleného vodíka  

 Zvýšenie produkcie biometánu 

 Dekarbonizácia priemyslu 

 Rýchlejšie legislatívne povoľovanie 

obnoviteľných zdrojov energie  

 Rozvoj energetickej infraštruktúry EÚ  

Vodík 

 Stanovenie cieľa 20 miliónov ton (domácej výroby 

vodíka z OZE a jeho dovozu) do 2030 

 Dva delegované akty Komisie - vymedzenie a 

výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov 

 200 mil. EUR na výskum 

Biometán 

 Akčný plán pre biometán  

 finančné stimuly  

 35 miliárd m³ do roku 2030 

 Aj prostredníctvom spoločnej 

poľnohospodárskej politiky 



 
 
 

Financovanie (dodatočné investície REPowerEU – 210 mld. EUR (do 2027) 

 Plán obnovy:   

 nevyužité pôžičky – 225 mld. EUR   

 nové granty – 20 mld. EUR (EU ETS)  

 Fondy kohéznej politiky (EUR 26,9 mld. transfer) 

 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EUR 7,5 mld. transfer) 

 Inovačný fond – 3 mld. EUR 

 Nástroj na prepájanie Európy – 800 mil. EUR 

 Iné verejné a súkromné investície, EIB (InvestEU) 

 Kombinovať investície s reformami - #PlánObnovy 
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