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Plán REPowerEU stanoví řadu opatření, jejichž cílem je co nejrychleji snížit závislost na ruských 

fosilních palivech, urychlit ekologickou transformaci a zároveň zvýšit odolnost energetického 

systému v celé EU.
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EU navrhuje zvýšit cíl ohledně podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ze současných 40 % 

na 45 %. Plán REPowerEU počítá se zvýšením celkové kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů 

do roku 2030 na 1 236 GW ve srovnání s 1 067 GW, s nimiž počítá pro stejné období balík Fit for 55.

ÚSPORY ENERGIE

1) snížit spotřebu energie prostřednictvím vyšší účinnosti 

2) usilovat o elektrifikaci průmyslu

3)   opatření na úsporu energie by mohla vést k 5% snížení poptávky po plynu  

(přibližně o 13 miliard m³) a po ropě (přibližně o 16 milionů tun)

Cíl

→ snížit závislost na ruských fosilních palivech zrychlením ekologické transformace

→ zvýšit cíle v oblasti energetické účinnosti na 13 %

→ zvýšit cíl podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie do roku 2030 

ze 40 % na 45 % v rámci změny směrnice o obnovitelných zdrojích energie

→ úspory energie napříč všemi oblastmi

→ diverzifikace dodávek

→ strukturální transformace energetického systému EU

→ upravit směrnici o obnovitelných zdrojích energie s cílem urychlit povolovací řízení 

→ využívat střechy budov s cílem urychlit instalaci solárních panelů na střechy budov

→ zdvojnásobit počet tepelných čerpadel (10 milionů jednotek v příštích 5 letech)

→ podporovat vodík jako zdroj

→ zvýšit roční produkci biomethanu (na 35 miliard m3 biomethanu)

Plán REPowerEU vychází z návrhů balíku Fit for 55, který byl předložen v roce 2021,  

a vyzývá k jejich urychlenému přijetí.
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– snížit teplotu vytápění nebo používat méně klimatizaci

– používat domácí spotřebiče efektivněji

– jezdit ekonomičtěji

– přejít na častější používání veřejné dopravy a aktivní mobilitu

Příklad snižování energie

Členské státy by měly využívat podpůrných opatření, jako jsou snížené sazby DPH pro vysoce 

účinné systémy vytápění a izolace budov i další opatření týkající se cen energie, která podporují 

přechod na tepelná čerpadla a nákup účinnějších spotřebičů.

DIVERZIFIKACE 

  zvýšit dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA a Kanady a plynu plynovodem a LNG 

z Norska

  zintenzivnit spolupráci s Ázerbájdžánem, zejména pokud jde o jižní koridor pro přepravu plynu

  politické dohody s dodavateli plynu (např. s Egyptem a Izraelem) s cílem zvýšit dodávky LNG

  obnovit dialog o energetice s Alžírskem

  spolupracovat s hlavními producenty v Perském zálivu (včetně Kataru) a s Austrálií

 usilovat o koordinaci s odběrateli plynu (např. Japonsko, Čína a Korea)

 prozkoumat vývozní potenciál zemí subsaharské Afriky (Nigérie, Senegal a Angola)

REPowerEU je plán Evropské komise, jak s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu učinit Evropu 

nezávislou na ruských fosilních palivech ještě před rokem 2030.

STRATEGIE EU V OBLASTI SOLÁRNÍ ENERGIE 
 

 rozšířit fotovoltaickou energii

  produkovat do roku 2025 více než 320 GW ze solární fotovoltaiky (dvojnásobek dnešní úrovně)  

a téměř 600 GW do roku 2030 

 tyto kapacity by mohly do roku 2027 nahradit spotřebu 9 miliard m³ zemního plynu ročně
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Ukončení závislosti EU na ruských fosilních palivech bude vyžadovat masivní rozšíření využívání 

obnovitelných zdrojů energie a také rychlejší elektrifikaci a náhradu fosilních paliv v průmyslu,  

při vytápění budov a v odvětví dopravy.

VODÍK

DŮVODY

růst cen energií od léta 2021 a jejich následný prudký nárůst v důsledku ruské agrese proti Ukrajině

potřeba zmírnit tlak na trhy s energií

zbavit se energetické závislosti na Rusku

snaha o rozšíření obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů

zvýšit cíl 10 milionů tun domácí 
výroby vodíku z obnovitelných zdrojů  
a stanovit nový cíl 10 milionů tun 
dováženého vodíku z obnovitelných 
zdrojů do roku 2030

urychlit práce s průmyslem na tech-
nických normách pro vodík a urych-
lit schvalovací postupy pro vodíkovou 
infrastrukturu

usnadnit dovoz vodíkuposílit výrobu vodíku

Vysoké částky, které Evropa platí za ruská fosilní paliva – téměř 100 miliard eur ročně –  

pomáhají Rusku udržet válku proti Ukrajině.
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POSTUP
 

Předložit konkrétní legislativní akty směřující k navrženým cílům.

Konkrétní opatření vycházející z plánu REPowerEU 
 
1) krátkodobá opatření
  společné nákupy plynu, LNG a vodíku prostřednictvím energetické platformy EU pro všechny člen-

ské státy, které se chtějí zapojit, ale i pro Ukrajinu, Moldavsko, Gruzii a země západního Balkánu

  nová energetická partnerství se spolehlivými dodavateli, včetně budoucí spolupráce v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových plynů

 spuštění projektů na využívání solární a větrné energie, zavádění vodíku z obnovitelných zdrojů 

2) střednědobá opatření
  nové národní plány REPowerEU v rámci upraveného Fondu na podporu oživení a odolnosti –  

na podporu investic a reforem v hodnotě 300 miliard eur

  podpora dekarbonizace průmyslu prostřednictvím urychlených projektů v rámci Inovačního fondu

  nová legislativa a doporučení pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie 

  investice do integrované a uzpůsobené sítě infrastruktury pro elektřinu a zemní plyn

  nové návrhy EU pro zajištění přístupu průmyslu ke kritickým surovinám

 regulační opatření ke zvýšení energetické účinnosti v odvětví dopravy

 předložit regulační rámec pro vodík

Každý nový nebo revidovaný plán pro oživení a odolnost má obsahovat novou kapitolu  

REPowerEU s reformami a investicemi podporujícími:

   zlepšení energetické infrastruktury a zařízení pro uspokojení okamžitých potřeb v oblas-

ti bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu 

   zvýšení energetické účinnosti budov, dekarbonizace průmyslu, zvýšení výroby a využí-

vání udržitelného biomethanu a obnovitelného nebo bezfosilního vodíku a zvýšení po-

dílu energie z obnovitelných zdrojů

  řešení vnitřních a přeshraničních úzkých míst v přenosu energie 

  podpora dopravy s nulovými emisemi 

Členské státy budou muset aktualizovat své vnitrostátní cíle, politiky a opatření ve svých vnitrostát-

ních plánech v oblasti energetiky a klimatu, které mají být předloženy v roce 2024.

Úspory energie představují nejlevnější, nejbezpečnější a nejčistší způsob, jak snížit závislost  

na dovozu fosilních paliv a vysoké účty za energii.
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FINANCOVÁNÍ

  plán REPowerEU lze financovat prostřednictvím kombinace vnitrostátních a unijních zdrojů fi-

nancování i prostřednictvím soukromého financování

 do roku 2027 odhadované dodatečné investice ve výši 210 miliard eur (nad rámec plánu Fit for 55) 

 členské státy mají využít: 

 – zbývající úvěry z Nástroje pro oživení a odolnost (aktuálně 225 miliard eur) 

 –  nové granty přidělené z Nástroje pro oživení a odolnost financované z obchodování s po-

volenkami na emise v rámci ETS, které jsou v současnosti drženy v rezervě tržní stability 

(20 miliard eur)

 další zdroje financování plánu REPowerEU:

 – fondy politiky soudržnosti

 – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

 – Nástroj pro propojení Evropy

 – Inovační fond

 – financování z národních zdrojů 

 – vnitrostátní fiskální opatření

 – soukromé investice

 – Evropská investiční banka

DŮSLEDKY
 

 plán představuje vize a možnosti v oblasti energetické politiky EU

  pro splnění navržených cílů je potřeba vypracovat, předložit a schválit další legislativu

  EU odhaduje, že provádění Fit for 55 a plánu REPowerEU přinese úspory ve výši 80 miliard eur 

na výdajích na dovoz plynu, 12 miliard eur na výdajích na dovoz ropy a 1,7 miliardy eur na výda-

jích na dovoz uhlí

EU může postupně ukončit svou závislost na ruských fosilních palivech ještě před koncem  

tohoto desetiletí.

Dle EU provádění rámce balíku Fit for 55 a plánu REPowerEU přinese do roku 2030 každoroční 

úspory ve výši 80 miliard eur na výdajích na dovoz plynu, 12 miliard eur na výdajích na dovoz ropy  

a 1,7 miliardy eur na výdajích na dovoz uhlí.


