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Shrnutí
Tento text nabízí shrnutí situace v oblasti energetiky v zemích západního Balkánu a na Ukrajině
a poskytuje přehled platforem spolupráce EU v této oblasti s uvedenými zeměmi na institucionální
úrovni a úrovni investic.
Úsilí Evropské unie o zvýšení své odolnosti (resilience) je úzce propojeno s vnější energetickou
politikou EU. Jejími dominantními prvky jsou zajištění stabilních a bezpečných dodávek
energetických surovin, propojení energetických sítí a trhů s energiemi a podpora obnovitelných
zdrojů. EU se zároveň staví do role globálního lídra v oblasti boje proti klimatickým změnám
a udržitelného rozvoje. V tomto kontextu si je vědoma, že k dosažení celosvětových klimatických
závazků je potřeba podpořit třetí země v transformaci odvětví energetiky. V rámci spolupráce se
sousedními státy je proto oblast energetiky a dosažení udržitelného životního prostředí
na předních příčkách zájmu EU.
Státy západního Balkánu i Ukrajina jsou smluvními stranami Energetického společenství, které
vede smluvní strany k postupnému přijímání acquis communautaire v oblastech energetiky,
životního prostředí, hospodářské soutěže a obnovitelných zdrojů energie. Co se týká institucionální
dimenze, země západního Balkánu, tedy potenciální členské či kandidátské země EU, jsou pak ze
strany EU podporovány především tzv. Berlínským procesem, iniciativou „Energetická propojení
střední a jihovýchodní Evropy“ a Zelenou agendou pro západní Balkán. Nedávno byla rovněž
představena Platforma pro podporu uhelných regionů v transformaci v západním Balkánu
a Ukrajině. Investiční rozměr je zastoupen Hospodářským a investičním plánem pro země
západního Balkánu (včetně Nástroje předvstupní pomoci), Investičním rámcem pro země
západního Balkánu, či Agendou propojení. Uplatňování těchto mechanismů je stále více spojováno
s požadavky na reformy v oblastech právního státu, základních práv a správy věcí veřejných.
Specifikem pro oblast západního Balkánu je rovněž zájem třetích zemí, zejména Číny, o investice
v oblasti energetické infrastruktury a uhelného průmyslu v tomto regionu, které jsou často
v rozporu s tím, jakým směrem by se měl region podle Evropské unie v energetice a v dosahování
klimatických cílů ubírat.
Ukrajina, jako tranzitní země pro zemní plyn z Ruska, má pro Evropskou unii především
geostrategický význam. Kromě již zmíněného Energetického společenství je Ukrajina součástí
iniciativy Východního partnerství a s Evropskou unií také podepsala Memorandum o porozumění
o strategickém energetickém partnerství. Evropská unie má rovněž zájem na propojování
energetické infrastruktury s elektřinou a zemním plynem. Z hlediska investic je nejvýraznější
platformou investiční platforma sousedství, významná je rovněž strategie pro Ukrajinu Evropské
banky pro obnovu a rozvoj. Problematiku transformace uhelného průmyslu, který má vliv
na stávající energetickou krizi na Ukrajině, má, stejně jako na západním Balkáně, napomoci řešit
Platforma pro podporu uhelných regionů v transformaci v západním Balkánu a Ukrajině.
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Úvod
Vnější politika Evropské unie (dále také „EU“) v oblasti energetiky v zemích západního Balkánu
a na Ukrajině je vedena především úsilím o posílení odolnosti EU (resilience) a klimatickou
politikou. V roce 2011 přijala Evropská komise sdělení o zabezpečení dodávek energie
a mezinárodní spolupráci – „Energetická politika EU: navázání spolupráce s partnery za svými
hranicemi“1, kde je poprvé stanovena komplexní strategie EU pro vnější vztahy v oblasti
energetiky. V dokumentu Komise uvádí, že dvoustranné vztahy mezi jednotlivými členskými státy
EU a třetími zeměmi v oblasti energetiky mohou vést k roztříštění vnitřního trhu. Naopak, vnější
energetická politika může vést k posílení dodávek energie, konkurenceschopnosti a dotvoření
vnitřního trhu s energií. Zároveň má důsledky i pro partnerské země, a to například v oblastech
přístupu k sítím, zabezpečení dodávek a hospodářské soutěže. Napomáhá rovněž dosažení cílů EU
v úsilí o snížení emisí skleníkových plynů na globální úrovni. Vzhledem k tomu, že EU je závislá

1

Text dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0539&from=en
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na vysokých objemech dovozu energií, je citlivá na politické a cenové výkyvy ze strany třetích zemí.
Volné a transparentní trhy s energiemi jsou proto pro EU zásadní.2
V roce 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, soubor plánů se záměrem
transformovat ekonomiku a společnost EU ke klimatické neutralitě do roku 2050. V rámci vnějšího
rozměru Zelené dohody se pak EU staví do role globálního lídra v oblasti klimatické politiky. Jedním
z prvků boje proti klimatickým změnám a klíčovým záměrem EU je výrazné snižování emisí
skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že emise skleníkových plynů musí být snižovány globálně,
aby došlo k pozitivnímu dopadu na klima, EU prosazuje svůj vliv za svými hranicemi.
Státy západního Balkánu se postupně přibližují členství v Evropské unii, či o něj usilují,
a musí proto přizpůsobit svoji legislativu požadavkům EU, resp. acquis communautaire. Kromě
toho EU v tomto regionu směřuje svoji pozornost na propojení energetických soustav, dodržení
klimatických závazků a transformaci uhelných regionů. Specifikem pro západní Balkán je také
zájem jiných států, zejména Číny, o investice v odvětví energetiky.
Aktivita EU v oblasti energetiky na Ukrajině je oproti tomu vedena spíše geopolitickými
a geostrategickými zájmy, kdy přes Ukrajinu je do EU dopravován zemní plyn z Ruska. Zároveň je
ukrajinský energetický sektor v krizi, která je způsobená mimo jiné problémy v uhelném průmyslu.
Z tohoto hlediska tak EU na Ukrajině usiluje především o zajištění bezpečnosti dodávek
energetických surovin a transformaci uhelných regionů.

Západní Balkán
Země západního Balkánu3 jsou obklopeny členskými zeměmi Evropské unie a o členství v EU
usilují.4 Vzhledem k aktuální politice EU v oblasti ochrany klimatu, konkrétně k iniciativě Zelená
dohoda pro Evropu5 a k deklarovanému cíli dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, musí i státy,
jež se chtějí v budoucnu připojit k EU, přijmout příslušná opatření, aby jejich legislativa i celkový
přístup k ochraně klimatu odpovídaly požadavkům ze strany EU.
Z hlediska EU je region západního Balkánu nedílnou součástí Evropy a geostrategickou prioritou.
Oživení regionu, spolu se zelenou a digitální transformací, mají přispět k posílení odolnosti EU. Úsilí
Unie směrem k regionu západního Balkánu je v této oblasti založeno na třech pilířích:
1. Odklon od využívání fosilních paliv
Kvůli velké závislosti zemí západního Balkánu na výrobě energií z fosilních paliv
a následnému velkému ekologickému zatížení vyplývajícímu z vysokých emisí skleníkových
plynů, usiluje EU v tomto regionu především o spravedlivou transformaci, dodržování
pravidel pro státní podporu, zvýšení energetické účinnosti a podporu obnovitelných zdrojů.
2. Zvýšení bezpečnosti a stability dodávek energií a energetických systémů
Závislost na externích dodávkách fosilních paliv by podle EU měla být snížena větším
podílem obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a také větším propojením energetické
2

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci – „Energetická politika EU: navázání spolupráce s partnery
za svými hranicemi“. KOM(2011) 539 v konečném znění. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0539&from=en.
3
Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a
označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora
k vyhlášení nezávislosti Kosova), Severní Makedonie a Srbsko.
4
Albánie, Černá Hora, Makedonie a Srbsko jsou kandidátskými zeměmi; Bosna a Hercegovina a Kosovo jsou
potenciálními kandidátskými zeměmi.
5
Více k tématu viz: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
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infrastruktury jak v rámci regionu, tak s EU. S tím pak souvisí i úsilí o sladění legislativy
ve třetích zemích s unijní acquis a podpora reformy energetického trhu a sjednocení
technických standardů.6
3. Prosazení unijních zásad a investic na úkor konkurenčních investorů (především z Číny; viz
níže).
Institucionální rozměr
Energetické společenství
V roce 2006 vstoupila v platnost smlouva mezi EU a zeměmi jihovýchodní Evropy, která byla
podepsána v říjnu 2005 v Aténách a na jejímž základě vzniklo Energetické společenství (dále také
„EnS“)7. Smluvními stranami, tedy nečlenskými zeměmi EU, jsou kromě zemí západního Balkánu
také Moldavsko (2010) a Ukrajina (2011). Úkolem Energetického společenství je vytvoření
stabilního regulačního a tržního rámce, který by přilákal investice do energetické infrastruktury,
vytvoření jednotného regulačního prostoru pro obchod se síťovými energiemi (elektřinou
a zemním plynem), zlepšení situace životního prostředí (tedy zlepšení energetické účinnosti
a podpora využívání obnovitelné energie), a rozvíjení hospodářské soutěže na trhu se síťovými
energiemi.8 Smluvní strany se zavázaly k provádění acquis communautaire týkající se energetiky,
životního prostředí, hospodářské soutěže a obnovitelných zdrojů energie. V rámci vnitřního trhu
s energií byla zakázána dovozní a vývozní cla a množstevní omezení dovozu a vývozu síťových
energií. V přílohách ke smlouvě o EnS pak byl specifikován harmonogram provádění acquis
communautaire. Aktivity EnS podporují např. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD),
Evropská investiční banka (EIB), či Evropská komise.
V rámci Energetického společenství jsou pravidelně určovány projekty v zájmu EnS (Projects
of Energy Community Interest, PECIs) a projekty vzájemného zájmu (Projects of Mutual Interest,
PMIs), do kterých mají prioritně proudit potřebné investice. Dalším projektům, které však musí
rovněž odpovídat zájmům Evropského společenství, jsou poskytovány granty na technickou
asistenci a investice ze strany Investičního rámce pro západní Balkán (Western Balkans Investment
Framework, WBIF; viz níže). V listopadu 2021 mají být Energetickým společenstvím přijaty Plán
dekarbonizace Energetického společenství a Balíček pro čisté energie. Od nich se očekává, že zajistí
určitou předvídatelnost a především právní základ pro dekarbonizaci.
Berlínský proces
Od roku 2014 se každoročně koná summit v rámci tzv. Berlínského procesu, jehož záměrem je
zachovat dynamiku přístupového procesu zemí západního Balkánu k EU skrze prosazování
regionální spolupráce a oživením mnohostranných vazeb s členskými zeměmi EU. Berlínský proces
byl spuštěn z iniciativy německé kancléřky Angely Merklové a kromě zemí západního Balkánu se
v něm angažují také Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Spojené
království, a je podporován Evropskou komisí a mezinárodními finančními institucemi.9 Kromě
summitů se v jeho rámci konají také setkání na ministerské úrovni. Během summitů jsou mimo jiné
Evropskou komisí představovány projekty v dopravě a energetice, které mohou být financovány
v rámci Agendy v oblasti propojení (Connectivity Agenda; viz níže). Projekty musí být poté
6

PASTUKHOVA, Maria, Jacopo PEPE a Kirsten WESTPHAL. Beyond the Green Deal: Upgrading the EU’s Energy
Diplomacy for a New Era. SWP Comment No. 31, June 2020.
7
Text dokumentu k dispozici na: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:198:0018:0037:CS:PDF
8
Smlouva o energetickém společenství. Úřední věstník Evropské unie. L 198/18. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:198:0018:0037:CS:PDF.
9
Více k tématu viz: https://berlinprocess.info/
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schváleny řídicím výborem Investičního rámce pro západní Balkán (WBIF; viz níže) a zhruba
po 6 - 12 měsících jsou připraveny ke spuštění.10 Zatím poslední summit proběhl na začátku
července 2021 a byl zaměřen na pokrok v hospodářské integraci v rámci akčního plánu
pro společný regionální trh11, který byl představen na předchozím summitu v Sofii, a
na implementaci Hospodářského a investičního plánu (viz níže).
CESEC
Dalším významným institucionálním rámcem je od roku 2015 iniciativa Energetické propojení
střední a jihovýchodní Evropy (Central and South Eastern Europe energy connectivity, CESEC),
ke které se později toho roku připojily také smluvní strany Energetického společenství (tedy země
západního Balkánu, Ukrajina a Moldavsko). Z původního zacílení na trh s plynem se záběr iniciativy
v roce 2017 rozšířil i na trh s elektřinou, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. V rámci
iniciativy se pravidelně setkávají pracovní skupiny a jednou ročně pak příslušní ministři
zúčastněných států a zástupci Evropské komise, aby koordinovali úsilí na přeshraničních
a transevropských energetických projektech a diskutovali aktuální témata v dané oblasti.12
Uhelné regiony v transformaci
V roce 2019 byla představena myšlenka na vytvoření platformy, která by podpořila energetickou
transformaci uhelných regionů západního Balkánu a Ukrajiny. Na vytvoření platformy
spolupracovala varšavská College of Europe (Natolin campus), Sekretariát Energetického
společenství, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská komise, polská vláda a Světová banka.
Platforma pro podporu uhelných regionů v transformaci v západním Balkánu a na Ukrajině
(zkráceně nazývána „the Platform Initiative“, dále jen „Platforma“) je založena na členství zemí
západního Balkánu a Ukrajiny v Energetickém společenství a na zkušenostech s iniciativou
Evropské komise „Uhelné regiony v transformaci“13. Jejím účelem je výměna zkušeností a
asistence v souvislosti s transformačním procesem, a to jak prostřednictvím osobních setkání
na politické či odborné úrovni, tak v rámci Akademie pro uhelné regiony v transformaci. Zároveň
má Platforma poskytnout finanční prostředky k určení a implementaci pilotních projektů. Založena
je na konceptu spravedlivé transformace. Klíčovými aktéry mají být státní, regionální a místní
orgány, zástupci uhelného průmyslu, průmyslu založeného na uhlí, či průmyslu s vysokými
emisemi skleníkových plynů (včetně produkce elektřiny), občanská společnost, odborové svazy a
sociální partneři, a vzdělávací instituce. Politicky je Platforma vedena Evropskou komisí, vedoucí
institucí je však Světová banka. Od roku 2021 je její provozní agenda spravována technickým
sekretariátem.
Platformu tvoří pět pilířů:
1. Setkání určená ke sdílení zkušeností
- sdílení zkušeností, vzdělávání v oblasti vytváření komplexních transformačních
strategií, vytvoření intra-regionálních projektových konsorcií;

10

Přehled summitů a přislíbených financí k dispozici na: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/default/files/connectivity_agenda_brochure.pdf, s. 12–13 .
11
Více k tématu viz: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/common-regional-market_en
12
Přehled uskutečněných setkání CESEC na pracovní i na vysoké úrovni k dispozici na:
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/high-level-groups/central-and-south-eastern-europe-energyconnectivity/Past-and-upcoming-CESEC-meetings_en?redir=1
13
Více k tématu viz: https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regionsin-transition_en
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2. Twinning
- formální twinning s iniciativou Evropské komise „Uhelné regiony v transformaci“, tak
aby byla zajištěna provázanost těchto dvou platforem;
- regionální twinningové programy určené ke sdílení zkušeností a vědomostí;
3. Akademie pro uhelné regiony
- formální prostředek k šíření dobré praxe, lepší sdílení zkušeností formou případových
studií, atd.;
4. Technická asistence pro pilotní uhelné regiony;
5. Financování projektů a programů transformace.14
Platforma byla spuštěna v prosinci 2020 a v počáteční fázi bylo identifikováno 17 regionů, které se
mohou zúčastnit.15
Zelená agenda pro západní Balkán
Jako součást Hospodářského a investičního plánu (EIP) pro země západního Balkánu (viz níže) byla
v roce 2020 vydána Zelená agenda pro západní Balkán16. Tento klíčový dokument je zaměřen
na pět hlavních oblastí: dekarbonizaci, oběhové hospodářství, biodiverzitu, boj proti znečištění
vzduchu, vody a půdy, a udržitelný potravní systém a zemědělské oblasti.17 V oblasti
dekarbonizace se například jedná o podporu sjednocení legislativy v zemích západního Balkánu
s klimatickým zákonem EU či se systémem pro obchodování s emisemi (EU ETS) a o postupné
ukončování státní podpory výroby elektřiny a tepla z uhlí. Vzhledem k vysokému podílu využívání
fosilních paliv v regionu a nutné transformaci energetiky a dopravy má EU poskytovat technickou
a finanční asistenci, aby usnadnila zemím v regionu využít potenciál nového ekonomického
modelu postaveného na udržitelnosti a klimatické neutralitě. Je nutno dodat, že zemní plyn je
považován za přechodný způsob postupné dekarbonizace, především v zemích, které jsou nejvíce
závislé na výrobě energie z uhlí. Zároveň by se dle dokumentu měly prozkoumat možnosti
zavedení obdobného systému, jako je Mechanismus pro spravedlivou transformaci, kterým jsou
podporovány regiony v rámci EU nejvíce dotčené sociálními a hospodářskými dopady
transformace na klimaticky neutrální ekonomiku18. Dalším významným prvkem na cestě k úspěšné
energetické transformaci a dekarbonizaci je zvyšování energetické účinnosti, a to jak jejím
zahrnutím do rozhodování o investicích, tak také lepším plánováním infrastruktury. K tomu je také
zapotřebí zlepšit investiční prostředí. Země západního Balkánu se mají rovněž dle dokumentu
aktivně účastnit iniciativy „Platforma pro podporu uhelných regionů v transformaci v západním
Balkánu a Ukrajině“ (viz výše).

14

Notice of Cooperation - Platform in Support of Coal Regions in Transition: Western Balkans and Ukraine. Dostupné
z: https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/platform-in-support-of-coal-regions-in-transitionwestern-balkans-and-ukraine.
15
Přehled vybraných regionů k dispozici na: https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-inthe-western-balkans-and-ukraine/initiative-coal-regions-transition-western-balkans-and-ukraine_en
16
Text dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0223&from=EN
17
Commission staff working document: Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western
Balkans Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: An Economic and Investment Plan for
the Western Balkans. (COM(2020) 641 final). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0223&from=EN.
18
Více informací o Mechanismu pro spravedlivou transformaci k dispozici na:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/justtransition-mechanism_cs
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Zelená agenda pro západní Balkán má být financována prostřednictvím Nástroje předvstupní
pomoci (NPP III), Investičního rámce pro západní Balkán (WBIF), Evropského fondu pro udržitelný
rozvoj plus (EFSD+) a dalších finančních nástrojů. Financování má však brát v potaz sladění s acquis
EU v souladu s požadavky kapitoly 27, která se týká udržitelného rozvoje a životního prostředí19.
S tím také souvisí závazek Evropské investiční banky (EIB), která vystupuje jako klimatická banka
EU, že do konce roku postupně ukončí financování fosilních projektů a sladí své aktivity s cíli
Pařížské dohody. Do roku 2025 by navíc měla být polovina všech úvěrů EIB věnována klimatickým
opatřením.20
V listopadu 2020 podepsaly země západního Balkánu v rámci Berlínského procesu Sofijské
prohlášení k Zelené agendě pro západní Balkán21. V prohlášení plně podpořily Zelenou agendu
pro západní Balkán a zavázaly se k činnostem v pěti pilířích Zelené agendy. Mezi závazky jsou:


sjednocení legislativy s klimatickým zákonem EU, až bude přijat;



vytvořit a zavést propojené energetické a klimatické plány a stanovit energetické
a klimatické cíle do roku 2030 v souladu s unijní acquis;



sjednotit nástroje se systémem EU ETS;



spolupracovat na vytvoření hodnocení socioekonomických dopadů dekarbonizace
s ohledem na spravedlivou transformaci;



upřednostnit energetickou účinnost;



zvýšit podíl obnovitelných zdrojů a poskytnout potřebné podmínky pro investice v souladu
s acquis EU a EnS;



snížit a postupně ukončit dotace do uhlí a přísně dodržovat pravidla státní pomoci;



aktivně se účastnit iniciativy „Platforma pro podporu uhelných regionů v transformaci
v západním Balkánu a Ukrajině“.

Regionální rada pro spolupráci22 byla v rámci dokumentu vyzvána ke spolupráci s regionálními
organizacemi a orgány v přípravě akčního plánu a plánů implementace cílů stanovených
v prohlášení, a k zavedení efektivního a účinného monitorovacího systému.23
Všechny smluvní strany Energetického společenství mají odevzdat své Národní energetické
a klimatické plány (National Energy and Climate Plan, dále také „NECP“), ve kterých mají být
stanoveny cíle klimatické politiky do roku 2030 a opatření k redukcím emisí skleníkových plynů
s výhledem do roku 2050. Plány budou poté hodnoceny ze strany Sekretariátu EnS a stejně tak
bude monitorován i pokrok v dosažení cílů a zavádění opatření ve dvouletých národních zprávách
19

Více informací k dispozici na: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditionsmembership/chapters-of-the-acquis_en
20
Podpoříme zelenou transformaci, peníze máme, říká viceprezidentka Evropské investiční banky. Dostupné z:
https://euractiv.cz/section/evropske-finance/interview/podporime-zelenou-transformaci-penize-mame-rikaviceprezidentka-evropske-investicni-banky/.
21
Text dokumentu k dispozici na: https://berlinprocess.info/wp-content/uploads/2021/02/Leaders-Declaration-onthe-Green-Agenda-for-the-WB.pdf
22
Regionální rada pro spolupráci (Regional Cooperation Council, RCC), založená v roce 2008, je regionální organizace
spolufinancovaná EU, která má za cíl podpořit spolupráci a rozvoj států jihovýchodní Evropy a jejich integraci s EU.
Kromě států jihovýchodní Evropy sdružuje i významné instituce, jako jsou např. Organizace spojených národů,
Evropská investiční banka, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropská banka pro obnovu a rozvoj,
Rada Evropy, NATO, Mezinárodní organizace pro migraci či Světová banka. Mezi státy spolupracujícími v rámci RCC
jsou rovněž např. USA, Kanada, Rakousko, či Česká republika. Více informací k dispozici na:
https://www.rcc.int/home.
23
Sofia Declaration on the Green Agenda for the Western Balkans. Dostupné z: https://berlinprocess.info/wpcontent/uploads/2021/02/Leaders-Declaration-on-the-Green-Agenda-for-the-WB.pdf.
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o pokroku. Struktura NECP by měla splňovat kritéria daná Sekretariátem EnS, která jsou zároveň
v souladu s unijní acquis. Národní energetické a klimatické plány by se také měly promítnout
do legislativy jednotlivých států regionu. První zemí, jež tak učinila, je Albánie, která v lednu 2021
přijala klimatický zákon, v němž legislativně zakotvuje svůj NECP. Následující tabulka přináší
přehled stavu příprav Národních energetických a klimatických plánů v regionu:
Tabulka: Stav příprav Národních energetických a klimatických plánů

Zdroj: Energy Community24

Investiční rozměr
WBIF
V roce 2009 vznikl Investiční rámec pro země západního Balkánu (Western Balkans Investment
Framework, dále také „WBIF“) jako společná iniciativa Evropské komise, Rozvojové banky Rady
Evropy (CEB), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropské investiční banky (EIB)
a několika dalších dárců. WBIF poskytuje v regionu západního Balkánu finanční a technickou
asistenci investičním projektům v oblastech energetiky, životního prostředí, sociálních věcí,
dopravy a digitální infrastruktury, a podporuje rovněž odpovídající iniciativy soukromého sektoru.
K WBIF se posléze připojily i další finanční instituce včetně Skupiny Světové banky. V současnosti
WBIF propojuje příspěvky z Nástroje předvstupní pomoci (NPP) a od bilaterálních dárcovských
organizací s půjčkami spolupracujících bank a financováním ze strany příslušných zemí. Projekty
usilující o finanční asistenci ze strany WBIF musí být schváleny národním koordinátorem
pro Nástroj předvstupní pomoci s tím, že projekty s regionálním přesahem mají prioritu.
Agenda v oblasti propojení
Součástí ambiciózního plánu EU propojit region západního Balkánu s Evropou od východu na západ
a od severu na jih a rozšířit tak transevropskou energetickou a dopravní síť (TEN-E a TEN-T) se
v roce 2015 stala Agenda v oblasti propojení (Connectivity Agenda). Ta zahrnuje reformní opatření
v oblasti konektivity, především přizpůsobení regulačních a legislativních rámců, či vytvoření
regionálního jednotného trhu s elektřinou, a podporuje tak tzv. Berlínský proces. Finance jsou
získávány z různých zdrojů (např. od Evropské komise, mezinárodních finančních institucí či
členských států EU) a jsou shromážděny prostřednictvím WBIF. Finanční příspěvky jsou ve formě
24

WB6 Energy Transition Tracker. Third Edition, June 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html, s. 19.
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nevratných grantů a mají napomoci k získání půjček od finančních institucí. Tímto způsobem jsou
vytvořeny podmínky k dosažení dodatečných investic v hodnotě nejméně čtyřnásobku samotných
grantů ze strany EU.25 Návrhy na projekty, které by mohly být financovány v rámci Agendy, jsou
posouzeny Evropskou komisí, Sekretariátem Energetického společenství a dalšími institucemi
s tím, že nejdůležitějšími parametry v jejich rozhodování jsou zralost projektů a jejich strategický
význam. V listopadu 2020 bylo schváleno 6 projektů v rámci této Agendy v hodnotě necelých 130
milionů eur, které mají vést k téměř 450 milionům eur investic.26 Přehled investic v rámci Agendy
v oblasti propojení (v energetice a dopravě) v letech 2015–2020 je v následujícím grafu:
Graf: Investice v rámci Agendy v oblasti propojení, 2015–2020 (v milionech eur)

Zdroj: European Commission27

Hospodářský a investiční plán
V říjnu 2020 byl Evropskou komisí přijat Hospodářský a investiční plán (dále také „EIP“) pro země
západního Balkánu. Ten má za cíl podpořit dlouhodobé ekonomické oživení regionu, zelenou
a digitální transformaci (zahrnující Zelenou agendu pro západní Balkán), integraci v rámci regionu
a sbližování s EU. Mezi deseti klíčovými oblastmi identifikovanými v rámci EIP jsou také oblasti
životního prostředí a energetické transformace. Investiční balíček v rámci Hospodářského
a investičního plánu má přinést zvýšení veřejných a soukromých investic v regionu ze strany
evropských a mezinárodních finančních institucí. Zároveň však zahrnuje nutnost pokroku regionu
v oblasti právního státu a administrativních reforem, tak aby nebyl dopad EIP limitován špatnou
správou věcí veřejných. Jak uvedl komisař EU pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi, EIP má

25

EU Connectivity Agenda for the Western Balkans. Dostupné z: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/default/files/brochure_wb_connectivity_agenda_en.pdf.
26
Tamtéž.
27
EU Connectivity Agenda for the Western Balkans. Dostupné z: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/default/files/brochure_wb_connectivity_agenda_en.pdf, s. 24.
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v následujících pěti letech přinést změnu sociálně-ekonomického prostředí v regionu s tím, že
hlavní hnací silou v provádění EIP bude WBIF.28
Jednou z klíčových priorit EIP je podpora obnovitelných zdrojů a přechod od uhlí k čisté energii.
V této souvislosti EIP zmiňuje platformu „Uhelné regiony v transformaci“ (viz výše). Významné
investice mají také proudit do nových plynovodů a později pak do přechodu k dekarbonizovanému
zemnímu plynu. Jak EIP uvádí, ze strany zemí západního Balkánu však musí být investice podpořeny
mimo jiné reformními opatřeními v oblasti energetických propojení, tak aby byl vytvořen
regionální energetický trh a mohlo dojít k další integraci s unijním energetickým trhem (v tomto
ohledu je třeba spolupracovat se Sekretariátem Energetického společenství a reformy budou
monitorovány Evropskou komisí v rámci CESEC).
V rámci investičního balíčku EIP je navržena mobilizace finančních prostředků z Nástroje
předvstupní pomoci NPP III29 ve výši až 9 mld. eur na období 2021–2027.30 Tyto finanční prostředky
jsou určeny na investice a podporu konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu, udržitelné
konektivity a zelené a digitální transformace. Zároveň by v rámci navrženého záručního nástroje
pro západní Balkán (Western Balkans Guarantee Facility) měly být v následujících deseti letech
mobilizovány investice v hodnotě cca 20 mld. eur. Tento mechanismus by měl pomoci snížit
náklady na financování investic a snížit riziko pro investory. Hlavním nástrojem pro zajištění
rychlého využití investičního balíčku by pak měl být Investiční rámec pro západní Balkán (WBIF)
spolu s platformou pro soukromý sektor (Nástroj pro rozvoj podniků a inovace západního Balkánu,
WB EDIF) a záručním nástrojem pro západní Balkán. Kromě jiného mají investice proudit
do infrastrukturních propojení, zejména do „hlavních dopravních a energetických spojení, která
mají zásadní význam pro hospodářský rozvoj, integraci trhů a přeshraniční obchod v rámci regionu
a s Evropskou unií“31.
Investiční balíček EIP tak navazuje na minulé příspěvky ze strany EU, kdy od 90. let minulého století
přispěla EU do dopravní a energetické infrastruktury v regionu částkou vyšší než 11 mld. eur, a to
především prostřednictvím grantů a úvěrů, které přinesly investice dvojnásobné hodnoty. Agenda
v oblasti propojení (Connectivity Agenda) z roku 2015 (viz výše) pak na tyto investice navázala
balíčkem o hodnotě 1 mld. eur do roku 2020, který měl přinést 4 mld. eur ve formě investic.32
Novinkou NPP III oproti NPP II je však vymezení ukazatelů výkonnosti, které budou muset příjemci
vykazovat. Přístup k finančním prostředkům by pak měl být založen mimo jiné na kritériích, jako je
pokrok v oblasti právního státu, základních práv a správy věcí veřejných. Finanční pomoc by tak

28

EU and WBIF partners step up support to key infrastructure projects in the Western Balkans. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-and-wbif-partners-step-support-keyinfrastructure-projects-western-balkans_en.
29
NPP III spadá ve Víceletém finančním rámci pro období 2021–2027 pod okruh „Sousedství a svět“. Kromě zemí
západního Balkánu má být jeho příjemcem i Turecko. Text návrhu Nařízení, kterým se zřizuje nástroj předvstupní
pomoci (NPP III) k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:827c66b8-6fb3-11e8-948301aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF; text přílohy k dispozici na: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:827c66b8-6fb3-11e8-9483-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
30
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů: Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d32825b0-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF.
31
Tamtéž, s. 6.
32
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů: Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d32825b0-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF.
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měla být zaměřena na výsledky – tedy pokrok při plnění kritérií pro členství v EU a odhodlání
k reformě.33
Evropská investiční banka
Jednou z klíčových mezinárodních finančních institucí pro západní Balkán je Evropská investiční
banka (EIB). V období 2009–2020 financovala EIB v regionu projekty dosahující hodnoty 8,6 mld.
eur. Pro rok 2020 banka navýšila investice (873 mil. eur) o 50 % oproti roku 2019.34 V roce 2021
se EIB více zaměří mj. na podporu klimatické činnosti a s dalšími finančními institucemi se bude
podílet na plánované mobilizaci 9 mld. eur v rámci EIP směřujících kromě jiného do energetické
transformace a udržitelného rozvoje v regionu.
Investice z jiných států
Výrazným aktérem z hlediska investic na západním Balkánu je také Čína. Její ekonomická aktivita
v regionu je zaměřena právě na infrastrukturní a energetické projekty.35 Největším příjemcem
čínských investic je Srbsko (které je zároveň největší ekonomikou v regionu).36 Ze strany příjemců
jsou tyto investice často označovány jako přímé zahraniční investice, avšak ve skutečnosti se jedná
o půjčky, které mohou v některých zemích vést k neudržitelné dluhové zátěži a které navíc často
zahrnují podmínku, že na projektech budou pracovat čínské společnosti a budou používat čínské
technologie a materiály. Smlouvy jsou často ve formě mezistátních dohod ratifikovaných
parlamenty, takže nepodléhají legislativním požadavkům přijímajících zemí, ať už se jedná o daně
z dovozu stavebních materiálů či povinnost vypsat veřejná výběrová řízení.37 Existují proto obavy,
že čínské aktivity mohou přispět ke stále přítomnému problému korupce.38 Čínské energetické
projekty se z velké části zaměřují na uhelný průmysl a mají další negativní dopad na životní
prostředí. Jak uvedlo 26 členů Evropského parlamentu ve společném dopisu komisaři EU pro
sousedství a rozšíření, čínské investiční projekty jsou „procedurálně bezohledné a mají potenciálně
devastující vícenásobné dopady na životní prostředí i okolní obyvatelstvo, to vše zakryté
netransparentností“39. Na jedné straně tak stojí na první pohled dostupnější, avšak nepříliš
spolehlivé technologie z Číny, na straně druhé pak investice podpořené Evropskou unií, které jsou
však zároveň spojené s požadavky na sociopolitické a institucionální reformy. První možnost je
navíc v kontextu udržitelného rozvoje a energetické transformace v přímém rozporu s tou druhou,
tím více v kontextu tlaku EU na zavedení cen uhlíku. Vzhledem k tomu, že je Čína jedním z předních
výrobců technologií obnovitelných zdrojů energie (především solární energie), a region západního

33

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III). COM(2018)
465 final. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0465&from=EN.
34
The EIB Group boosts financing for the Western Balkans in 2020. Dostupné z:
https://www.eib.org/en/press/all/2021-040-the-eib-group-boosts-financing-for-the-western-balkans-in-2020.
35
V roce 2013 byla představena iniciativa Pás a cesta (Belt and Road Initiative, BRI), jinak také nazývána Nová
hedvábná stezka, která má zahrnovat masivní investice do dopravní a energetické infrastruktury a do informačních a
komunikačních technologií, které by umožnily větší obchodní propojení Číny s Evropou a Afrikou. Všechny
západobalkánské země (kromě Kosova, jehož nezávislost Čína neuznává) uzavřely s čínskou vládou Memorandum o
porozumění o společné podpoře této iniciativy.
36
VOß, Martin, Lutz WEISCHER a Martin SCHÖN-CHANISHVILI. Supporting the Western Balkan's Energy Transition:
An Imperative Task for the German EU Council Presidency..
37
NOVAKOVIć, Igor. China in the Western Balkans Energy Sector.
38
GRIEVESON, Richard, Julia GRÜBLER a Mario HOLZNER. Western Balkans EU Accession: Is the 2025 Target Date
Realistic?. Policy Notes and Reports 22, May 2018.
39
Pracovní překlad autorky. To the Commissioner for Neighbourhood and Enlargement Negotiations. Dostupné z:
https://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2021/01/China-Serbia-Industry-Joint-Letter-to-CommissionerVarhelyi.pdf, s. 2.
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Balkánu má v této oblasti nevyužitý potenciál, může tak být výhledově pro země západního
Balkánu i pro Čínu výhodné zaměřit se na tento typ infrastruktury.40
Dalším hráčem v oblasti západního Balkánu je Rusko, které je motivováno především svými
politickými a bezpečnostními zájmy. V oblasti energetiky jsou ruské investice směřovány nejvíce
do Srbska a Republiky Srpske v Bosně a Hercegovině (6 % přímých zahraničních investic)41. Naopak
investice z Turecka jsou orientované spíše komerčně s největším podílem investic v Kosovu (14 %
přímých zahraničních investic)42. Ve srovnání s 60 % celkových přímých zahraničních investic
mířících z EU do západního Balkánu jsou však investice z Ruska a Turecka zanedbatelné a často
i přeceňované.43
Aktuální situace v oblasti energetiky
V energetickém mixu zemí západního Balkánu převažuje využití fosilních paliv. Zhruba 63 %
elektřiny je v regionu vyráběno z uhlí (viz graf níže). Výjimkou je Albánie, která pro výrobu elektřiny
využívá vodní elektrárny.44 Všechny elektrárny na fosilní paliva jsou stále v provozu a jejich výroba
se v roce 2020 dokonce zvýšila o 4 % oproti roku 2019.45 V případě tepelné elektrárny Pljevlja
v Černé Hoře, jež nesplňuje určené standardy, bylo dokonce ze strany Sekretariátu Energetického
společenství (viz výše) zahájeno v dubnu 2021 řízení. Až na jednu výjimku jsou všechny tepelné
elektrárny v regionu starší než 30 let a uhelné doly jsou vyčerpané.
Graf: Podíl uhlí na celkové instalované kapacitě / produkci elektřiny v regionu západního Balkánu (v
procentech)

Zdroj: Energy Community46

40

NOVAKOVIć, Igor. China in the Western Balkans Energy Sector.
HOLZNER, Mario a Monika SCHWARZHAPPEL. Infrastructure Investment in the Western Balkans: A First Analysis.
Economics - Regional Studies, s. 15.
42
Tamtéž.
43
Tamtéž.
44
WB6 Energy Transition Tracker. Second Edition, February 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html, s. 4.
45
WB6 Energy Transition Tracker. Third Edition, June 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html.
46
Tamtéž, s. 4.
41
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Vlivem zavedení výhodných výkupních cen energií z obnovitelných zdrojů výrazně vzrostl jejich
podíl na výrobě elektřiny mezi lety 2018 a 2019, to však vedlo jen k 1% snížení podílu instalované
kapacity z uhlí.47 Kvůli zpomalení administrativních procesů i samotné výstavby zařízení
způsobených pandemií covidu-19 však byl nárůst kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných
zdrojů mezi lety 2019 a 2020 výrazně menší (viz graf níže).
Graf: Instalovaná kapacita výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo velké vodní elektrárny) (v
MW)

Zdroj: Energy Community48

Emise oxidu uhličitého (CO2) v regionu, ke kterým největší měrou přispívá výroba elektřiny
v uhelných elektrárnách, výrazně převyšují emise CO2 v EU v přepočtu na HDP (viz graf níže). Kvůli
poklesu HDP způsobenému pandemií covidu-19 a současnému zvýšení výroby energie z fosilních
paliv se emise v přepočtu na HDP oproti roku 2019 ještě zvýšily.

47

WB6 Energy Transition Tracker. Second Edition, February 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html.
48
WB6 Energy Transition Tracker. Third Edition, June 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html, s. 4.

Vybraná témata č. 9/2021

15

Graf: Emise oxidu uhličitého v odvětví energetiky v přepočtu na HDP (kg CO2/eur HDP)

Zdroj: Energy Community49

Obecně je tato situace daná především nízkou účinností při spotřebě elektřiny a vysokou uhlíkovou
náročností výroby elektřiny. Infrastruktura v regionu je zastaralá a neodpovídá požadavkům
na energetickou účinnost. V regionu navíc nejsou internalizovány vnější náklady, které v případě
emisí oxidu uhličitého dosáhly v roce 2020 částky 1,2 mld. eur v průměrné ceně za emisní
povolenku v EU.50 Díky tomu mohou být v regionu ceny za energie nižší, což však narušuje rovné
podmínky na trhu s elektřinou mezi EU a zeměmi západního Balkánu a možnost integrace tohoto
trhu je tak omezena. Dle hodnocení Sekretariátu Energetického společenství je nutné začít se
zavedením ceny uhlíku a tím internalizovat náklady na emise51. Ve své studii z ledna 2021 porovnal
Sekretariát Energetického společenství čtyři různé scénáře stanovení ceny uhlíku52 a jejich dopad
na redukce emisí CO2 v regionu. Doporučil pak scénář postupného zavádění cen uhlíku při
integrovaném trhu, který předpokládá koordinované zavedení cen uhlíku v zemích regionu s tím,
že pro dražby povolenek by platily různé sazby a časové rámce.53 Tím by bylo podpořeno postupné
zastavování provozu uhelných elektráren, aniž by byly nepřiměřeně zatíženy méně flexibilní státy.
49

WB6 Energy Transition Tracker. Third Edition, June 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html, s. 5.
50
WB6 Energy Transition Tracker. Third Edition, June 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html.
51
Zatím jedinou zemí západního Balkánu, která zavedla vlastní systém obchodování s emisními povolenkami, je
Černá Hora.
52
Dle definice Světové banky je stanovování cen uhlíku „nástroj, který zachycuje externí náklady emisí skleníkových
plynů – náklady emisí, které veřejnost zaplatí, jako například škody na rostlinné výrobě, náklady na zdravotní péči
způsobené vlnami horka a sucha a újma na majetku v důsledku záplav a vzestupu hladiny moří – a vytvoří vazbu
mezi nimi a jejich zdroji prostřednictvím ceny, obvykle ve formě ceny za emitovaný oxid uhličitý“. Stanovisko
Evropského hospodářského a sociálního výboru: Vznik a struktura trhů s uhlíkem a související výzvy pro evropský
průmysl (stanovisko z vlastní iniciativy). REX/531. Dostupné z: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/262/554-plenarnizasedani-ehsv-zari-2020/268604, s. 6.
53
WB6 Energy Transition Tracker. Second Edition, February 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html.
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Se zavedením cen uhlíku bude souviset také nutnost sladit relevantní legislativu s EU, včetně
klimatického zákona. Obchodování s emisními povolenkami pak bude významně přispívat
do státních rozpočtů – v roce 2030 by mohly příjmy z povolenek dosáhnout 420 milionů eur.54 Ty
by pak měly být investovány do podpory čisté energie a do spravedlivé transformace. Předběžný
časový plán postupného zapojení zemí západního Balkánu do systému EU ETS je znázorněn
na následujícím diagramu:
Diagram: Předběžný časový plán a kroky pro zapojení zemí západního Balkánu do systému EU ETS

Zdroj: Energy Community55

Další motivací pro zapojení regionu do EU ETS může být plánovaný mechanismus uhlíkového
vyrovnání na hranicích, kterým EU zavede poplatek rovnocenný systému ETS za emise uhlíku
z dováženého zboží bez ohledu na jeho původ.
Emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a prachu z tepelných elektráren řeší Směrnice
Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých
spalovacích zařízení (Large Combustion Plants Directive)56, která v Energetickém společenství vešla
v platnost v lednu 2018. V rámci této směrnice jsou požadovány významné investice do renovací
či ukončení provozu zařízení. Další alternativou, kterou směrnice nabízí, je tzv. opt-out, který
umožňuje smluvním stranám vyjmout jednotlivá zařízení z dodržování předpisů daných směrnicí
s tím, že tato zařízení nesmí být provozována více než 20 000 provozních hodin v období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023. Prvním zařízením v tomto režimu byla tepelná elektrárna Pljevlja
v Černé Hoře, která však již na konci roku 2020 dosáhla povoleného maxima provozních hodin
a přesto zůstává v provozu. Jak již bylo uvedeno výše, Černá Hora tak nyní čelí řízení o porušení
předpisů ze strany Sekretariátu Energetického společenství. Emise SO2 v zemích, které předložily
své Národní plány ke snížení emisí (National Emission Reduction Plan, dále také „NERP“), byly
v roce 2019 mnohonásobně vyšší, než jaké jsou stropy stanovené v rámci NERP a v roce 2020
dokonce vzrostly (viz graf níže).
54

Tamtéž.
WB6 Energy Transition Tracker. Second Edition, February 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html, s. 6.
56
Text dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0080&from=EN
55
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Graf: Emise oxidu siřičitého oproti stropu stanovenému v plánech NERP

Zdroj: Energy Community57

Kromě závazků ve výše uvedených oblastech se v Sofijském prohlášení (viz výše) země západního
Balkánu zavázaly také zavést podporu obnovitelných zdrojů založenou na tržních pravidlech.
Přehled implementace podpory obnovitelných zdrojů v jednotlivých zemích regionu je uveden
v následující tabulce:
Tabulka: Implementace podpory obnovitelných zdrojů založené na tržních pravidlech

Zdroj: Energy Community58

Všechny země západního Balkánu kromě Kosova ratifikovaly Pařížskou dohodu k Rámcové úmluvě
OSN o změně klimatu z roku 201559 a předložily své vnitrostátně stanovené příspěvky (Nationally
Determined Contributions, NDCs), ve kterých každá země stanovila své cíle ke zmírňování změny
klimatu. Vzhledem k povinnosti signatářů Pařížské dohody předkládat vnitrostátně stanovené
příspěvky každých pět let by měly být aktualizované plány zemí západního Balkánu předloženy
57

WB6 Energy Transition Tracker. Third Edition, June 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html, s. 7.
58
WB6 Energy Transition Tracker. Second Edition, February 2021. Dostupné z: https://www.energycommunity.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html, s. 12.
59
Pařížská dohoda určuje globální závazek udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti
hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před
průmyslovou revolucí. Smluvní strany mají určit své vnitrostátně stanovené příspěvky k dosažení výše uvedených
cílů.
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před klimatickou konferencí COP26, která proběhne v listopadu 2021 v Glasgow60. K dosažení
těchto cílů a také z důvodu potřebného zvýšení energetické bezpečnosti je nutné oblast energetiky
v regionu transformovat. Země západního Balkánu jsou však v energetické transformaci pomalé,
což zvyšuje nejistotu tržních aktérů a investorů. To je dalším důvodem, proč Evropská unie
postupně představuje různé mechanismy, jak tuto transformaci podpořit na institucionální úrovni
i na úrovni investičního prostředí.

Ukrajina
Institucionální rozměr
Stejně jako země západního Balkánu je Ukrajina smluvní stranou Energetického společenství (EnS;
od roku 2011), členem iniciativy Energetické propojení střední a jihovýchodní Evropy (CESEC)
a spolupracuje v rámci platformy Uhelné regiony v transformaci (vše viz výše).
Strategické energetické partnerství
V prosinci 2009 bylo podepsáno Memorandum o porozumění ve spolupráci v oblasti energetiky
mezi EU a Ukrajinou. Memorandum představuje pět dílčích plánů:
1. Jaderná bezpečnost;
2. Propojení trhů s elektřinou a zemním plynem;
3. Bezpečnost energetických dodávek a přepravy;
4. Uhelný sektor;
5. Energetická účinnost a obnovitelné zdroje.
Po vypršení platnosti byl dokument v roce 2016 nahrazen Memorandem o porozumění
o strategickém energetickém partnerství61 s platností na 10 let. V něm se mimo jiné Ukrajina
zavázala k plnému zavedení třetího energetického balíčku EU62 a strany se dohodly například na:


průzkumu možností posílení integrace zařízení pro skladování zemního plynu s unijním
trhem se zemním plynem;



rozšíření spolupráce směrem k reformě a restrukturalizaci ukrajinského uhelného
sektoru s ohledem na životní prostředí a sociální aspekty;



posílení transparentnosti a účinnosti ukrajinských trhů s energiemi a boje s korupcí;



vytvoření bezpečného investičního prostředí v energetickém sektoru;



podpoře plné účasti Ukrajiny v programech výzkumu a vývoje v energetice.

Ukrajina je dle Memoranda považována za strategickou zemi pro tranzit zemního plynu, ale také
za jednu z nejvíce uhlíkově náročných ekonomik na světě.63

60

Aktualizované vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC2) byly zatím předloženy Bosnou a Hercegovinou, Černou
Horou a Severní Makedonií. Viz: https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/WB6/Tracker.html
61
Text dokumentu k dispozici na:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mou_strategic_energy_partnership_en.pdf
62
Více informací k tématu viz: https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/marketlegislation/third-energy-package_en
63
Memorandum of Understanding on a Strategic Energy Partnership between the European Union together with
the European Atomic Energy Community and Ukraine. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mou_strategic_energy_partnership_en.pdf.
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Východní partnerství
Východní dimenzí evropské politiky sousedství je od roku 2009 Východní partnerství 64 – iniciativa
založená na společných hodnotách, zájmech a závazcích, která má za cíl posílit a prohloubit
politické a ekonomické vztahy mezi EU, jejími členskými státy a partnerskými zeměmi a podpořit
udržitelný reformní proces v těchto zemích.65 Pro EU má pak být přínosem zvýšená stabilita
a odolnost sousedních zemí. V rámci Východního partnerství jsou s partnerskými zeměmi
uzavírány asociační dohody a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (v případě Ukrajiny
jsou dohody v platnosti od roku 2017) a pravidelně se konají summity. Východní partnerství
zahrnuje čtyři pilíře: silnější ekonomiku, silnější správu věcí veřejných, silnější propojení a silnější
společnost. Pod pilíř silnějšího propojení pak spadají oblasti konektivity, energetické účinnosti,
životního prostředí a klimatických změn. V tomto ohledu je podporováno plnění závazků v rámci
Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje vyplývajících z Agendy 203066.
Trh se zemním plynem
Ukrajinská infrastruktura je schopna pokrýt tři čtvrtiny dodávek zemního plynu z Ruska
do Evropy67. Pro EU tak mají vztahy s Ukrajinou v oblasti energetiky strategický a geopolitický
význam. Ukrajina byla v uplynulých letech (především v letech 2006, 2008 a 2015) předmětem
politického nátlaku ze strany Ruska prostřednictvím snížení dodávek zemního plynu či zvýšení jeho
ceny. Aby zajistila dostatek zemního plynu pro vlastní potřebu, přerušila Ukrajina jeho transit dále
do Evropy a odstřihla tak některé státy střední a východní Evropy od ruského zemního plynu.
Po těchto plynových krizích a po protiprávní anexi ukrajinského poloostrova Krym a následné krizi
na východní Ukrajině vyjádřila EU svoji připravenost pomoci Ukrajině v zajištění jejích
energetických dodávek prostřednictvím jejich další diversifikace, energetické účinnosti a účinným
propojením s Evropskou unií. Jedním z takových prostředků je od roku 2014 využití zpětného
(reverzního) toku zemního plynu ze západu (např. Maďarska, Polska či Slovenska). Ruku v ruce
s tím však musí jít reforma a modernizace energetického sektoru, v souladu se závazky Ukrajiny
v rámci Energetického společenství.68
V roce 2015 vstoupil v platnost zákon o trhu se zemním plynem, kterým Ukrajina splnila své
závazky v rámci Energetického společenství a začala zavádět ustanovení a požadavky třetího
energetického balíčku EU69, mimo jiné požadavek na vlastnické oddělení sítí. V roce 2020 se pak
nový operátor pro přenos zemního plynu stal pozorovatelem v Evropské síti provozovatelů
plynárenských přepravních soustav (European Network of Gas Transmission System Operators,
ENTSO-G).70
Trh s elektřinou
V roce 2017 podepsal ukrajinský státní provozovatel přenosových sítí Ukrenergo dohodu
s Evropskou sítí provozovatelů přenosových soustav elektřiny (European Network of Transmission
System Operators for Electricity, ENTSO-E) o propojení ukrajinských a evropských sítí do roku 2025
64

Východními partnery v rámci této iniciativy jsou Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina.
Závěry Rady o Východním partnerství k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-142442016-INIT/cs/pdf
65
Eastern Partnership. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/eastern-partnership/419/easternpartnership_en.
66
Více k tématu viz: https://www.mzp.cz/cz/agenda_2030
67
How to improve EU-Ukraine energy cooperation in 2021. Dostupné z:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-to-improve-eu-ukraine-energy-cooperation-in-2021/.
68
Council conclusions on Ukraine. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/28453/142223.pdf.
69
Více k tématu k dispozici na: https://www.mpo.cz/cz/energetika/mezinarodni-spoluprace/evropska-energetickapolitika/3--liberalizacni-balicek--35030/
70
Energy. Dostupné z: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/2633-relations/galuzeve-spivrobitnictvo/energetika.
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(operátoři ze všech západobalkánských států jsou rovněž členy ENTSO-E). Předtím již Ukrajina
schválila zákon o transformaci sektoru elektřiny v souladu s tržními principy. Ukrajina se díky
propojení s evropskými sítěmi nebude muset při nedostatku dodávek uhlí z východní Ukrajiny
obracet na Rusko, jak tomu bylo dříve. Zákon o trhu s elektřinou z roku 2017 pak má za cíl sjednotit
ukrajinskou legislativu s unijním třetím energetickým balíčkem a liberalizovat národní trh
s elektřinou.
Investiční rozměr
Víceletý finanční rámec EU
Vnější politice EU se v rámci víceletého finančního rámce EU pro období 2021–2027 věnuje
Kapitola 6: Sousedství a svět, pro kterou je určena částka 98,4 mld. eur (v cenách z roku 2018).71
Novinkou oproti minulému víceletému finančnímu rámci je zahrnutí velké části nástrojů vnější
činnosti pod jednu hlavičku – Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci –
„Globální Evropa“ (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument,
NDICI). V rámci NDICI je také zahrnut Plán vnějších investic, kterým se rozšiřuje rozsah Evropského
fondu pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+). Částka určená pro NDICI dosahuje 70,8 mld. eur.72
Ukrajina, jako součást politiky sousedství, spadá pod geografický pilíř s alokovanou částkou téměř
53 mld. eur.73
Investiční platforma sousedství
V roce 2008 byla v rámci Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) jako jednoho z pilířů plánu
vnějších investic EU spuštěna investiční platforma sousedství (Neighbourhood Investment
Platform, NIP; do roku 2017 „investiční nástroj sousedství“), která je zaměřena na země
Východního a Jižního sousedství. Jejím cílem je zajištění dalších prostředků na financování
kapitálově náročných infrastrukturních projektů v oblastech dopravy, energetiky, životního
prostředí a sociálního rozvoje. Z rozpočtu EU a jejích členských států jsou sdružovány grantové
zdroje a jsou využívány k získávání půjček od evropských finančních institucí a příspěvků
od partnerských zemí evropské politiky sousedství. Financování tak je převážně poskytováno
z unijního rozpočtu a je doplňováno přímými příspěvky členských států uloženými ve svěřeneckém
fondu spravovaném Evropskou investiční bankou. V období 2008–2018 bylo například na dotčené
projekty určeno 2,320 mld. eur, na základě kterých bylo dosaženo celkového objemu financí
v hodnotě více než 38 mld. eur.74
EBRD
V září 2018 byla Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) schválena nová strategie
pro Ukrajinu na následujících pět let. EBRD se má v rámci této strategie zaměřit především
na projekty, které propojují investice s politickým zapojením. Založena je na pěti pilířích:
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podpoře privatizace a komercializace ve veřejném sektoru s cílem zvýšit
konkurenceschopnost a řádnou správu věcí veřejných;



podpoře právního státu, spravedlivé hospodářské soutěže a podpoře společností
využívajících osvědčené postupy;



posilování energetické bezpečnosti prostřednictvím účinné regulace, liberalizace trhu
a diverzifikace a zvýšení výroby a energetické účinnosti;

LILYANOVA, Velina. Neighbourhood and the world [online].
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zvýšení odolnosti finančního systému posílením bankovního sektoru a rozvojem
kapitálových trhů a nebankovního financování;



zlepšení integrace usnadněním obchodu a investic, rozšířením infrastrukturních vazeb
a podporou sbližování s normami EU.75

Aktuální situace v oblasti energetiky
Ukrajina je jedním z největších energetických trhů v Evropě. Disponuje bohatými zdroji ropy,
zemního plynu a uhlí, a zároveň přes ni proudí nejvíce zemního plynu na světě.76 Na ropných
produktech a dodávkách zemního plynu je také ukrajinské hospodářství silně závislé.
Strukturálními změnami a celkovým snížením ekonomické aktivity v důsledku několika
ekonomických krizí dosáhla Ukrajina v roce 2019 69% soběstačnosti v zásobování zemním
plynem.77 Spor s ruským dodavatelem zemního plynu, společností Gazprom, o cenu zemního plynu
a jeho tranzit navíc vedly ke snížení podílu Gazpromu na dodávkách zemního plynu pro Ukrajinu
z 92 % v roce 2013 až na 0 % v letech 2016–2019.78 Zároveň však krize na východě Ukrajiny, kde
leží nejvýznamnější ukrajinská uhelná oblast Donbas, vedla k narušení těžby a dodávek uhlí.
K poměrně vysoké energetické soběstačnosti tak přispívá jaderná energetika.79 Pouze 5 %
energetického mixu je získáváno z obnovitelných zdrojů.80 Přehled energetického mixu Ukrajiny
a podílu fosilních paliv jako zdrojů primární energie nabízí následující grafy:
Graf: Energetický mix Ukrajiny jako podíl na spotřebě energií podle zdroje

Zdroj: Our World in Data81
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Graf: Podíl fosilních paliv na výrobě energie z primárních zdrojů

Zdroj: Our World in Data82

Podle ukrajinské Koncepce zelené energetické transformace 2050 představené v lednu 2020 jako
plán pro dosažení cílů, které si EU definovala v Zelené dohodě pro Evropu, má Ukrajina dosáhnout
uhlíkové neutrality v roce 2070, tedy o dvacet let později než Evropská unie. S tím souvisí plán
na uzavření všech uhelných elektráren a dosažení 70 % podílu čistých zdrojů energie do roku
2050.83 K uskutečnění těchto plánů bude Ukrajina potřebovat každoroční investice ve výši 5 %
HDP, které bude moci částečně pokrýt ze zisků z uhlíkové daně (zavedené od roku 2011).
Celkově však Ukrajina čelí energetické krizi způsobené jak mnohaletým nedostatkem
dlouhodobého plánování energetické politiky, tak dopady pandemie covidu-19. Ukrajinská
ekonomika, včetně energetického sektoru, je navíc zatížena špatným hospodařením a korupcí
(např. odčerpávání zemního plynu a využívání neprůhledných prostředníků udržuje na Ukrajině
systém klientelismu84). Velmi komplikovaná je situace v uhelném sektoru. Průměrné výrobní
náklady jsou výrazně vyšší než dovozní náklady a produktivita těžby uhlí je nižší než jinde ve světě.85
Oblast Donbasu na východě Ukrajiny, která je ovládaná proruskými separatisty, je nejstarší oblastí
těžby uhlí v bývalém Sovětském svazu, kde byli horníci v pozici elity s vysokými příjmy
a sociálními benefity. Nyní jsou však doly prodělečné, závislé na státních dotacích (viz tabulka níže),
a horníci pracují se zastaralým vybavením a čelí problémům s nevyplácením mezd. Ukrajinské
uhelné doly patří navíc k těm nejvíce nebezpečným na světě, což je dáno především jejich
hloubkou (až do 1 km), úzkými slojemi, častými výbuchy metanu i nedostatečným zajištěním
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bezpečnosti práce.86 Vlivem bombardování a zatopení některých dolů na východě Ukrajiny
v průběhu války v této oblasti došlo mimo jiné k obrovským škodám na životním prostředí. Většina
uhelných dolů v Donbasu byla ke konci roku 2014 zabavena proruskými povstalci (ze 148 uhelných
dolů je jich nyní 95 mimo kontrolu ukrajinské vlády)87, což následně vedlo k nedostatku elektřiny
na Ukrajině.88 Během pandemie covidu-19 a souvisejícího hospodářského poklesu se snížila
poptávka po uhlí a je ještě obtížnější zajistit pro tuto surovinu odbytiště. Bez příjmů z uhlí však pro
vládu i separatisty není možné udržet doly funkční a bezpečné. Rozpočty některých měst jsou navíc
pokryty z velké části právě z těchto příjmů.89 V říjnu 2020 proto ukrajinská vláda představila rámec
pro reformu těžby uhlí, který zahrnuje likvidaci některých uhelných dolů a možné zavedení
integrovaného poskytovatele energií. Vzhledem k závazkům Ukrajiny vyplývajícím z Pařížské
dohody (podle prvního ukrajinského plánu vnitrostátně stanoveného příspěvku nepřesáhnou
do konce roku 2030 hodnoty emisí skleníkových plynů 60 % hodnot v referenčním roce 1990 90) je
však komplexní transformace uhelného průmyslu nevyhnutelná.
Tabulka: Průměrné roční přímé dotace do uhelného průmyslu v zemích západního Balkánu a
na Ukrajině podle typu, 2015–2017 (v milionech eur)

Zdroj: Energy Community Secretariat91
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Anotace/Annotation
Platformy spolupráce v oblasti energetiky: EU – západní Balkán a Ukrajina
Vnější politika EU v oblasti energetiky je vedena především úsilím o posílení odolnosti EU
a klimatickou politikou. K zajištění stabilního trhu s energiemi a předvídatelných dodávek energií
na straně jedné, a k prosazování dodržování klimatických závazků na straně druhé, využívá EU
různé platformy spolupráce s třetími zeměmi. V zemích západního Balkánu je navíc spolupráce
s EU determinována především jejich potenciálním členstvím v EU či statusem kandidátských zemí.
Zájmy EU na Ukrajině jsou zato spíše geostrategického charakteru. Tento text nabízí shrnutí situace
v oblasti energetiky v zemích západního Balkánu a na Ukrajině a poskytuje přehled platforem
spolupráce EU v této oblasti s uvedenými zeměmi na institucionální úrovni a na úrovni investic.
EU; západní Balkán; Ukrajina; Rusko; Čína; energetika; zemní plyn; uhlí; klima; Zelená agenda
pro Evropu
EU – Western Balkans and Ukraine Energy Cooperation Platforms
EU external energy policy is driven primarily by efforts to enhance EU resilience and by climate
policy. Aiming to ensure a stable energy market and predictable energy supplies on the one side,
and seeking to pursue meeting climate commitments on the other, the EU utilizes several
platforms of cooperation with third countries. In the western Balkans, cooperation with the EU is
largely determined by the countries’ membership or candidate potential. In Ukraine, on the other
hand, EU interests are rather geostrategic. This text offers a summary of the current situation in
energy sectors in the western Balkan countries and in Ukraine, and provides an overview of
platforms of EU cooperation in energy issues with the Western Balkans and Ukraine, both on
institutional and investment levels.
EU; Western Balkans; Ukraine; Russia; China; energy; natural gas; coal; climate; European Green
Deal
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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