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FAKTŮ

Závislost EU na dodávkách ruské energie 
zůstává nejsilnějším poutem mezi 
evropským kontinentem a Moskvou. 
Evropská unie dováží 90 % své spotřeby 
zemního plynu. V roce 2021 Rusko dodalo 
EU z celkového importu zemního plynu 
45 %. Na Rusko rovněž připadá 27 % 
dovozu ropy a 46 % dovozu uhlí.

Od počátku totální invaze Ruska na 
Ukrajinu, k němuž došlo dne 24. února, 
EU zaplatila Kremlu 20 miliard euro za 
fosilní paliva za jeden pouhý měsíc, 
přičemž téměř 2/3 této částky jsou za 
zemní plyn a 1/3 za ropné produkty. Z 
EU je hlavním importérem ruské energie 
Německo, loni Moskvě poslalo přes 40 
miliard euro.

V roce 2021 byly z Ruska do Evropské 
unie z jejího celkového množství 
dodávané energie importovány téměř 
dvě třetiny. Tudíž sankce ukládané Rusku, 
které nezahrnují dodávání energií či 

o evropské energetické (ne)
závislosti na ruských fosilních 
palivech pohánějících válku na 
Ukrajině

neodstřihnou ruskou banku Sberbank (kde 
se odehrává většina transakcí za energie) 
od systému SWIFT, mohou být ve smyslu 
zastavení války na Ukrajině neefektivní.

Evropská unie zvažuje možnosti, jak rozložit 
dodávky energií a jakým způsobem se 
stát na Rusku méně závislou. Evropská 
komise zveřejnila plány na letošní omezení 
dodávek plynu z Ruska o dvě třetiny. 
Nehledě na výše uvedené diskuze stále 
probíhají. Nejaktuálnější návrh předpokládá, 
že posledním rokem dovozu ruské 
ropy, plynu a uhlí do EU bude rok 2027, 
což je pro zastavení války na Ukrajině a 
zapůsobení na Rusko příliš pozdě. Očekává 
se, že další návrh Evropské komise bude 
zveřejněn v květnu, což rovněž svědčí 
o nedostatečné rychlosti přijímání 
rozhodnutí.

Některé členské státy EU (Polsko, Lotyšsko, 
Litva, Estonsko) vyvíjejí nátlak na přísnější 
sankce v oblasti energetiky až po okamžité 
zahájení embarga. Debata o zákazu dovozu 
energií z Ruska a dalších sankcích bude 
pravděpodobně záviset na aktuálním 
poměru ruských zdrojů energií vůči 
ostatním v každé ze zemí. Německo, Itálie, 
Maďarsko a Bulharsko patří mezi nejvíce 
závislé a výrazně oponují embargu na ruská 
fosilní paliva. Argumentují tím, že tento 
krok by zasáhl evropskou ekonomiku a 
zvedl již tak vysoké ceny za energie.

Technicky vzato, značné snížení 
podílu ruských energetických zdrojů 
v rámci energií, které EU odebírá, je 
možné dokonce letos prostřednictvím 
kombinace opatření, která by byla 
konsistentní se Zelenou dohodou 
pro Evropu (European Green Deal) a 
podporovala by energetickou bezpečnost 
a dostupnost. Mezi ně patří větší přechod 
k dalším dodavatelům (včetně LNG), 
využívání čistých zdrojů energií, zlepšení 
energetické výkonnosti a řízení poptávky 
po fosilních palivech.

Zatímco evropští lídři diskutují, zda je EU 
dostatečně připravená na tvrdší sankce 
vůči Rusku a jak potenciální zvýšení cen 
za energie ovlivní obyvatele a obchod EU, 
79 procent Evropanů vyjadřuje podporu 
tvrdším blokovým ekonomickým 
sankcím vůči Rusku a ochotu udělat pro 
podporu Ukrajiny víc, a to dokonce tehdy, 
když jejich vlastní vlády váhají.
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