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Potřeba žít
v ekologických

Potřeba žítotřeba ží

mezích
gickýchgických

se mohou znovu obnovovat. Naše společnost, 
jejíž hnací silou je spotřeba, však vyvíjí na planetu 
ohromný tlak. 

Ekologická stopa Evropy je jedna z největších na 
planetě. Kdyby zbytek světa žil jako Evropané, na 
jeho obživu by bylo třeba zdrojů více než dvou 
Zemí. 

V průběhu mnoha desetiletí přinesl hospodář-
ský růst a rozvoj moderních technologií do našich 
životů nové úrovně pohodlí. To vedlo k ještě větší 
poptávce po výrobcích a službách, a tedy i k ros-
toucí poptávce po energii a zdrojích. 

Způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme, při-
spívá k  mnoha současným ekologickým problé-
mům, jako je globální oteplování, znečištění, 
vyčerpání přírodních zdrojů a ztráta biodiverzity. 

1
1. Úvod

Potřeba žít v ekologických 
mezích

Abychom žili udržitelně, je třeba využívat pří-
rodní zdroje Země takovým tempem, při kterém 
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Dopady naší spotřeby pociťuje celý svět: EU je 
závislá na dovozu energie a přírodních zdrojů 
a  stále vyšší podíl výrobků spotřebovaných 
v Evropě se vyrábí v jiných částech světa.

Neudržitelné modely spotřeby a  výroby stále 
více postihují přirozené životní prostředí, spo-
lečnost, hospodářství a  podnikání. Potřebu-
jeme žít udržitelněji. To znamená, že musíme 
lépe hospodařit s méně zdroji.

Naše kvalita života, blahobyt a  hospodářský 
růst závisí na tom, zda budeme žít v  mezích 
dostupných zdrojů. Abychom to dokázali, 
musíme změnit způsob, jak navrhujeme, vyrá-
bíme a  používáme výrobky a  jak likvidujeme 
ty, které již nepotřebujeme. Na této změně 
se musíme podílet my všichni – jednotlivci, 
domácnosti, podniky, místní správy a  vlády 
států i celosvětové společenství. 

Tato brožura vysvětluje, jak lze takové změny 
dosáhnout. Zabývá se tím, jak můžeme zajistit 
dostatečné přírodní zdroje a lepší životní pro-
středí pro budoucí generace tím, že se budeme 
chovat chytřeji, ekologičtěji a budeme účinněji 
využívat energii a zdroje.

 

Občané EU tvoří méně než 10  % 
světové populace, přesto spotřebují 
polovinu světové produkce masa, 
čtvrtinu veškeré produkce papíru 
a 15 % celkové produkce energie.
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Bydlení, zboží pro domácnost, potraviny a  ces-
tování společně odpovídají za 70 až 80  % všech 
dopadů na životní prostředí, od znečištění a emisí 
skleníkových plynů po využití půdy a odpad.

2
Udržitelná spotřeba a výroba znamená účinnější využívání 
přírodních zdrojů a energie a snižování emisí skleníkových 
plynů a  dalších dopadů na životní prostředí. Všechno se 
to týká výroby a využití výrobků a služeb způsobem, který 
je nejméně škodlivý pro  životní prostředí. Cílem je uspo-
kojit naše základní potřeby v oblasti zboží a služeb a sou-
časně zajistit lepší kvalitu života a  rovněž dostatek zdrojů 
pro budoucí generace.

Udržitelná spotřeba se týká našeho životního stylu, cho-
vání při nakupování a toho, jak využíváme výrobky a služby 
a jak nakládáme s těmi, které již nepotřebujeme. Udržitelná 
výroba se zaměřuje na snižování dopadů výrobních procesů 
na životní prostředí a na navrhování lepších výrobků.

Základem budoucí konkurenceschopnosti Evropy je účinné 
využívání zdrojů a  energie. Udržitelná spotřeba a  výroba 
maximalizuje možnosti podniků proměnit ekologické výzvy 
na ekonomické příležitosti a  zároveň poskytovat zákazní-
kům lepší výrobky a služby.

2. Co je udržitelná spotřeba a výroba?
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3Je možné udělat mnohé pro to, aby se způsob 
naší spotřeby a výroby v Evropě stal udržitel-
nějším, a  to bez dodatečných nákladů, a  pří-
nosným pro společnosti a domácnosti.

Evropská unie a  její členské státy uznávají, že 
posun k udržitelnějšímu hospodářství a způso-
bům života je velmi důležitý, a přijímají v tomto 
směru opatření. V  červenci 2008 Evropská 
komise představila akční plán pro udržitelnou 
spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou 
politiku.

Jeho cílem je zlepšit celkový vliv výrobků na 
životní prostředí v průběhu jejich celého život-
ního cyklu, podpořit a  stimulovat poptávku 
po lepších výrobcích a  výrobních technologi-
ích a pomoci spotřebitelům lépe se rozhodo-
vat. Snaží se rovněž podpořit průmyslové pod-
niky v EU, aby využily příležitostí k inovacím, 

a  zajistily si tak nadále vedoucí postavení 
v oblasti environmentální výkonnosti.

Akční plán navazuje na stávající přístupy, jako 
jsou právní předpisy o  návrhu energetických 
spotřebičů, systémech označování, systémech 
environmentálního řízení a  stimulech pro 
občany a  veřejné orgány při nákupu výrobků 
šetrných vůči životnímu prostředí. Akční plán 
je doplňuje a tam, kde existují mezery, přináší 
nová opatření, aby zajistil jejich součinnost 
uceleným způsobem. Zkoumá také způsoby 
podpory udržitelné výroby a spotřeby v mezi-
národním měřítku.

Opatření EU týkající se udržitelné spotřeby 
a výroby se zaměřují na čtyři hlavní cíle: lepší 
výrobky, rozumnější spotřebu, úspornější 
a čistší výrobu a podporu globálního úsilí.

3. Jakou úlohu v této oblasti plní Evropská unie?

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm 
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4

 4. Akční plán pro udržitelnou spotřebu 

   a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku

Mnoho výrobků, které každý den kupujeme 
a používáme, má významný dopad na životní 
prostředí, od materiálů využívaných pro jejich 
výrobu po energii potřebnou k jejich používání 
a odpad, který vytvoří, jakmile zastarají. 

Pokud má být moderní společnost dlouhodobě 
udržitelná, musí se za standardní považovat 
výrobky, které nejméně škodí životnímu pro-
středí. 

Navrhování účinného 
využívání energie a zdrojů

Prvním důležitým krokem je vyřadit výrobky, 
které využívají nadměrné množství energie 
a přírodních zdrojů nebo které obsahují nebez-
pečné látky či uvolňují škodlivé emise. Dalším 
krokem je podporovat výrobky účinné z  hle-
diska spotřeby energie a  zdrojů, které mají 
pozitivní vliv na životní prostředí. To znamená 
začít ve fázi návrhu. Odhaduje se, že v  této 
etapě je rozhodnuto o 80 % všech dopadů na 
životní prostředí souvisejících s výrobky.

V roce 2005 přijala EU právní předpis s cílem 
přinutit výrobce, aby se ve fázi nápadu a návrhu 
výrobku zaměřovali na spotřebu energie a další 
ekologické ohledy.

Na základě směrnice o ekodesignu energetic-
kých spotřebičů mohou konkrétní opatření 
pro jednotlivé výrobky stanovit požadavky na 
výkonnost velké řady každodenních výrobků, 
které mají velkou spotřebu energie, jako jsou 
kotle, ohřívače vody, počítače nebo televizory. 
Výrobky, které tyto požadavky nesplňují, nelze 
uvádět na evropský trh.

I když je hlavním účelem směrnice snížit spo-
třebu energie, ukládá povinnost brát v úvahu 
celý životní cyklus výrobků. Tím poskytuje 
prostor pro ekologické úvahy, jako je zohled-
nění využití materiálů, spotřeby vody, emisí, 
otázek týkajících se odpadu a možností recyk-
lace.

Lepší výrobkyLepší výrobkyLepší výrobkyLepší výrobky
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Pro tvůrce politik a  podniky jsou zásadní ucelené 
a spolehlivé metody a údaje pro posouzení celkového 
vlivu výrobků na životní prostředí a pro monitorování 
pokroku.

Evropská komise právě defi nuje kvalitní metody posuzování vlivu výrobků na životní 
prostředí po celý jejich životní cyklus. Tyto metody budou zveřejněny v příručce pro 
průmysl a obchod. 

Akční plán směrnici rozšiřuje tak, aby došlo 
k  zahrnutí výrobků spojených se spotřebou 
energie. Bude se vztahovat na výrobky, které 
při použití energii nespotřebovávají, ale které 
mají na spotřebu energie přímý dopad, jako 
jsou zařízení využívající vodu nebo třeba okna. 
Úsporné vodovodní baterie a sprchové hlavice 
mohou například snížit spotřebu vody, a proto 
snížit množství energie použité na ohřátí vody, 
což šetří peníze i zdroje. Podle rozšířené směr-
nice lze také pro tyto výrobky stanovit povinné 
minimální normy.

Kromě minimálních požadavků revidovaná 
směrnice o  ekodesignu také defi nuje dobro-
volné referenční standardy environmentální 

výkonnosti. Jestliže kupříkladu určité ohří-
vače vody sníží svoji spotřebu energie více než 
podobné výrobky, měl by standard těchto ohří-
vačů sloužit jako referenční standard pro celý 
průmysl. Požadavky a  referenční standardy 
budou pravidelně revidovány, aby se zohlednil 
technologický pokrok.

V roce 2012 Komise přezkoumá účinnost roz-
šířené směrnice o  ekodesignu a  zváží, zda by 
měla být rozšířena na všechny výrobky. V  té 
době bude také přezkoumán akční plán. 

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/
index_en.htm 

Ucelené údaje 
a metody

kg006508CS_2.indd   10 12/07/10   08:26



11

Rozumnější spotřeba:
nákup udržitelných

ozumnější spotřeba:ozumnější spotřeba:
výrobků

žitelnýchžitelných

Spotřebitelé mohou sehrát důležitou úlohu 
při ochraně životního prostředí prostřednic-
tvím své volby při nakupování výrobků. Naku-
pování ekologických výrobků je snadnější, než 
si možná myslíte. Existuje řada systémů ozna-
čování, které pomáhají spotřebitelům tím, 
že poskytují podrobné údaje o  vlivu určitých 
výrobků na životní prostředí. Zatímco právní 
předpisy EU, např. směrnice o  ekodesignu, 
zajišťují technické zlepšení výrobků, ozna-
čování poskytuje spotřebitelům rozhodující 
informace, na základě kterých se mohou lépe 
rozhodovat. 

Hledejte štítky

Směrnice EU o energetických štítcích již vyža-
duje, aby výrobci a  maloobchodníci v  zájmu 
spotřebitelů opatřovali spotřebiče pro domác-
nost, např. pračky nebo myčky nádobí, štítky 
uvádějícími spotřebu energie.

Akční plán rozšiřuje toto označování na širší 
škálu výrobků, včetně energetických spotře-
bičů a  výrobků spojených se spotřebou ener-
gie. To přinese řadu výhod. Štítky uvádějící 
izolační schopnosti oken mohou například 
umožnit spotřebitelům nejen to, aby si vybrali 
lepší okna, když modernizují své domovy, ale 
také aby platili méně za své účty za energii.

Další snadný způsob, jak by si mohli spotřebi-
telé z veřejné i soukromé sféry vybírat na trhu 
výrobky, které jsou nejšetrnější vůči  život-
nímu prostředí, je hledat ekoznačku EU, kte-
rou lze snadno poznat podle květinového 
loga. Ekoznačka zohledňuje hlavní dopady 
výrobku na životní prostředí i  jeho environ-
mentální výkonnost. Pouze zboží, které má 
nejmenší dopad na životní prostředí, okolo 
10–20 % výrobků, bude schopno splnit kritéria 
ekoznačky EU. Ekoznačka EU se v současnosti 
používá u čisticích výrobků, spotřebičů, papí-
renských výrobků, oděvů, výrobků pro domác-
nost a zahradu, mazadel a služeb, jako je uby-
tování v cestovním ruchu.

Akční plán posiluje ekoznačku EU tím, že roz-
šiřuje počet zahrnutých výrobků a služeb a sou-
střeďuje se na ty, které mají největší dopady na 
životní prostředí a nejvyšší potenciál ke zlep-
šení. Tento širší záběr 
zahrnuje možnost vytvo-
řit kritéria pro potraviny 
a nápoje. Revidovaná 
ekoznačka EU také sníží 
byrokracii a  zjednoduší 
kritéria pro společnosti, 
které o ekoznačku žádají.

http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/index_en.htm 

Rozumnější spotřeba: nákup 
udržitelných výrobků

4
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Ekologický nákup a prodej

Máme-li změnit naše spotřebitelské návyky, 
musíme vědět, kde a  jak nakupovat výrobky 
šetrné vůči životnímu prostředí. Maloobchod-
níci jako klíčoví zprostředkovatelé mezi spo-
třebiteli a výrobci mají obrovskou moc při zvy-
šování povědomí a  ovlivňování rozhodování 
při nákupu tím, že budou na naše pulty vysta-
vovat udržitelnější varianty výrobků.

Maloobchodníci stále více uznávají, že udrži-
telnost znamená významnou příležitost pro 
růst, konkurenceschopnost a  inovaci jejich 
podnikání. V  odvětví maloobchodu a  jeho 
dodavatelském řetězci je však třeba vyvíjet 
ještě větší úsilí v  souvislosti s  propagací udr-
žitelnějších výrobků a  poskytováním lepších 
informací spotřebitelům. Mohou se například 
zavázat, že budou nabízet udržitelnější dře-
vařské výrobky, propagovat nákup energeticky 
úsporných žárovek a snižovat vlastní ekologic-
kou stopu.

Aby Evropská komise napomohla dosažení 
tohoto cíle, zřídila fórum pro maloobchod, do 
kterého je zapojena řada dalších zainteresova-
ných stran, včetně výrobců i organizací spotře-
bitelů a dalších nevládních organizací. 

Cílem je dosáhnout toho, aby se jednotliví velcí 
maloobchodníci zavázali k řadě ambiciózních 
a konkrétních ekologických kroků, které budou 
pravidelně sledovány. Evropská komise bude 
rovněž podporovat opatření, která zvýší 
povědomí spotřebitelů 
a  povedou je k  nákupu 
udržitelnějších výrobků.

http://ec.europa.eu/
environment/industry/
retail/index_en.htm 

Kromě činnosti fóra pro 
maloobchod spojené s pro-
pagací udržitelného naku-
pování byla vytvořena řada 
nástrojů, které jsou mimo 
jiné zaměřeny na poskyto-
vání informací o  udržitelné 
spotřebě mladým lidem 
a dospělým. Mezi ně patří spotřebitelský diář 
„Europa Diary“ pro mladé studenty, který je 
rozšiřován do škol v EU, a  internetové infor-
mace i  vzdělávací nástroj, který od listopadu 
2009 zahrnuje modul o udržitelné spotřebě.

http://www.dolceta.eu 

http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary 
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Rozumné vydávání veřejných 
fi nančních prostředků

Evropské veřejné orgány jsou vlivnými spotře-
biteli. Každý rok utratí za zboží a služby 16 % 
HDP Evropské unie, což je okolo 2 000 miliard 
EUR. Když veřejné orgány zahrnou do svých 
nabídkových řízení ekologické ohledy, budou 
moci ušetřit energii, vodu a  zdroje a  snížit 
množství odpadu a  rozsah znečištění a  sou-
časně zajistit, že na základě jejich smluv se jim 
dostane hospodářsky nejvýhodnějšího plnění. 
Toto tak zvané zadávání ekologických veřej-
ných zakázek může sehrát důležitou úlohu při 
podpoře nových výrobků, zelených technolo-
gií a inovací.

Evropská komise navrhla, aby do roku 2010 
byla polovina veškerých nabídkových řízení 
v  členských státech EU ekologická. Tento cíl 
souvisí s procesem stanovení společných krité-
rií pro deset prioritních skupin výrobků a slu-
žeb. Komise poskytuje školení a  pokyny, aby 
pomohla veřejným orgánům uplatňovat tato 
kritéria, která byla vytvořena ve spolupráci 
s členskými státy a zainteresovanými stranami.

Nedávná studie ukázala, že využívání zadá-
vání ekologických veřejných zakázek v  deseti 
prioritních odvětvích by mohlo vést k  prů-
měrnému snížení emisí CO

2
 o 25 % a ke sní-

žení celkových nákladů veřejných zakázek 
o 1 %. Stejná studie také ukazuje, že v  sedmi 

1. Stavebnictví
2. Potraviny a stravovací služby
3. Doprava
4. Elektřina
5. Kancelářské IT vybavení
6. Textilie
7. Kopírovací a grafi cký papír
8. Nábytek
9. Čisticí výrobky a služby
10. Zahradnické výrobky a služby

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Deset prioritních 
skupin výrobků 
a služeb pro 
zadávání 
ekologických 
veřejných zakázek
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členských státech s nejlepšími výsledky (Dán-
sko, Finsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, 
Spojené království a Švédsko) zahrnovalo eko-
logické ohledy v  průměru 45  % celkové hod-
noty veřejných zakázek a 55 % celkového počtu 
smluv na veřejné zakázky.

V nedávné době zavedly nové právní předpisy 
v určitých odvětvích povinná kritéria pro zadá-
vání ekologických veřejných zakázek. Naří-
zení o  programu Energy Star stanoví mini-
mální normy energetické účinnosti pro nákup 

vybavení informační technologie ze strany 
ústředních orgánů státní správy a institucí EU. 
Směrnice o veřejných zakázkách na ekologická 
a energeticky účinná vozidla ukládá veřejným 
orgánům a  provozovatelům povinnost, aby 
zohledňovali náklady na spotřebu energie a na 
emise CO

2
 a  znečišťujících látek v  průběhu 

celého životního cyklu. Komise ve své revizi 
směrnice o energetických štítcích navrhla ulo-
žit veřejným orgánům u výrobků spojených se 
spotřebou energie povinné úrovně zadávání 
ekologických veřejných zakázek. 

Řada členských států EU již 
poskytuje stimuly, aby pod-
pořila spotřebitele a společ-
nosti k nákupu/výrobě eko-
logičtějších výrobků a  slu-
žeb. Kritéria, kterým musí 

vyhovět, se však mohou v různých zemích podstatně odli-
šovat.

Na základě akčního plánu budou muset určité prioritní 
výrobky splnit specifi ckou úroveň energetické nebo envi-
ronmentální výkonnosti, aby byly způsobilé pro stimu-
lační iniciativy a pro nákup ze strany veřejných orgánů 
v členských státech a institucí EU.

Tato úroveň bude určena jednou ze tříd označování 
a pro určitou skupinu výrobků bude stanoveno povinné 
označování. Členské státy se budou moci samy rozhod-
nout, zda a  jakým způsobem budou stimuly poskyto-
vat. Evropská komise také zkoumá možnosti poskytovat 
daňové prázdniny spotřebitelům, kteří nakupují ekolo-
gické výrobky.

Stimuly 
pro ekologické 
nakupování
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Od začarovaného k účinnému 
kruhu 

I když povědomí o  problematice životního 
prostředí roste, většina lidí obtížně spojuje své 
návyky osobní spotřeby s  problémy širokého 
rozsahu, jako je změna klimatu.

Přesto se úplné náklady výroby a  spotřeby 
zboží a služeb neodráží v tržních cenách. Tyto 
ceny nezohledňují ekologické problémy způ-
sobené v  důsledku spotřeby a  výroby, jako 
jsou dopady změny klimatu spojené s  emi-
semi skleníkových plynů, ztráta biodiverzity 
v důsledku nadměrného využívání přírodních 
zdrojů a  zdravotní problémy lidí v  důsledku 
znečištění.

Spotřebitelé si často nevybírají výrobky, 
které jsou z  hlediska životního cyklu výkon-
nější, kvůli jejich mnohdy vyšším pořizovacím 

nákladům a v některých případech kvůli chy-
bějícím znalostem o  jejich budoucích dopa-
dech a výhodách. 

Nízké úrovně poptávky nepodněcují společ-
nosti k  tomu, aby investovaly do takového 
návrhu výrobků, který by omezoval negativní 
dopady na životní prostředí spojené s  jejich 
výrobou, použitím a  likvidací. Zachovává se 
technologický status quo a  výrobky a  služby, 
které jsou lepší z ekologického hlediska, nejsou 
vždy na trhu zastoupeny. 

Výzvou je změnit začarovaný kruh na kruh 
účinný. K tomu je zapotřebí zlepšit celkový vliv 
výrobků na životní prostředí v průběhu jejich 
celého životního cyklu, podporovat a stimulo-
vat poptávku po lepších výrobcích a výrobních 
technologiích a usnadnit spotřebitelům rozho-
dování při nákupu prostřednictvím uceleněj-
šího a jednoduššího označování. 
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Životní cyklus výrobků

Čerpání 
přírodních 

zdrojů

Opětovné 
použití, 

recyklace, 
obnova

Návrh 

Výroba

Distribuce

Použití

Sběr
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Politiky EU dosáhly značného úspěchu při 
zajišťování čistší průmyslové výroby a  pod-
poře účinnějších procesů, což významně sní-
žilo míru znečištění a množství odpadu a zvý-
šilo míru recyklace. Je však třeba učinit další 
kroky, které podpoří účinnost materiálů 
a usnadní začleňování nejpokročilejších tech-
nologií do obecné praxe.

Účinnější využívání zdrojů snižuje závislost 
na surovinách, podporuje optimální využití 
zdrojů a recyklaci a může významně snížit pro-
vozní náklady podniků.

Produktivita zdrojů, totiž množství ekono-
mické hodnoty vytvořené použitým zdrojem, 
se v EU za posledních deset let zvyšovala každý 
rok o 2,2 %, především díky účinnějšímu vyu-
žívání a rostoucí úloze služeb v hospodářství. 
Na základě akčního plánu jsou vytvářeny další 
nástroje pro sledování a  stanovení standardu 
účinného využívání zdrojů. 

Nová řešení pro nové výzvy

Zelené technologie – technologie, které jsou 
šetrné vůči životnímu prostředí a  účinně 
využívají zdroje – hrají důležitou úlohu 

v  příspěvku k  ochraně životního prostředí 
a účinnějšímu využívání zdrojů v Evropě. Čin-
nosti v této oblasti jsou prováděny podle akč-
ního plánu EU pro environmentální techno-
logie (ETAP). Ekologická průmyslová odvětví 
jsou jedním z  nejrychleji rostoucích odvětví 
hospodářství EU a oblastí, ve které má Evropa 
celosvětově vedoucí postavení. Evropa ovládá 
přibližně jednu třetinu světového trhu ekolo-
gických technologií, jehož hodnota má podle 
předpokladů do roku 2020 dosáhnout více než 
2 200 miliard EUR. 

Tato průmyslová odvětví poskytují řešení 
pro hodnocení, prevenci a  nápravu ekologic-
kých škod na životním prostředím týkajících 
se vody, ovzduší a půdy a řešení v oblasti pro-
blémů, jako je odpad, hluk a poškození ekosys-
témů. Patří sem taková odvětví, jako je odpa-
dové hospodářství a  hospodářství odpadních 
vod, zdroje obnovitelné energie, poraden-
ství v  oblasti životního prostředí, znečištění 
ovzduší a udržitelná výstavba.

Jedním ze způsobů, jak můžeme měřit úrovně 
inovace, je podle počtu udělených patentů. 
Počet patentů v  oblasti ekologických inovací 
v EU roste a nejvýkonnější členské státy udělují 

Úspornější a čistší výrobaÚspornějšíÚspornější a čistší výrobaÚ ější či tší ý b

a čistší výroba
Úspornějšíp jÚspornější a čistší výrobaÚspornější a čistší výrobaÚspornější a čistší výrobaornější a čistší výr

4

kg006508CS_2.indd   19 12/07/10   08:26



20

3,5 patentu na 1 miliardu EUR HDP. Jako sou-
část širší evropské inovační politiky budou 
vytvořeny nástroje ke sledování standardů 
a  na podporu zavádění ekologických inovací 
v Evropské unii. Tyto nástroje budou zahrno-
vat ukazatele založené na patentech, statistické 
nástroje a roční průzkumy.

Evropská komise provádí studii, aby zjistila, 
jaké jsou hlavní překážky pro rozšíření eko-
logických průmyslových odvětví. Studie se 
bude zabývat administrativním zatížením 
a  překážkami pro fi nancování inovací. Cílem 
je podpořit růst v ekologických průmyslových 
odvětvích vytvořením regulačního prostředí 
příznivého pro podniky a  zkoumáním poten-
ciálu v případě dalších odvětví, jako jsou infor-
mační a komunikační technologie (IKT).

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
en.html 

Ověření vlivu nových 
technologií na životní 
prostředí

Potenciál ekologických inovací jako pomoci 
při řešení ekologických problémů zůstává stále 
převážně nevyužit. Jedním z hlavních důvodů 
této skutečnosti je nedostatek spolehlivých 
informací o výkonnosti. 

Komise navrhuje vytvoření ověřovacího sys-
tému ekologických technologií pro celou EU, 

který by zajistil ověřování vlivu nových tech-
nologií na životní prostředí třetími stranami. 
Tento systém by byl dobrovolný a byl by čás-
tečně samofi nancován a  využíval by stávající 
instituce a odborné znalosti dostupné v člen-
ských státech. 

Systém je zaměřen na malé a  střední pod-
niky, které postrádají zdroje nebo kapacitu na 
to, aby prokázaly výkonnost nových ekologic-
kých technologií, a  přilákaly tak první inves-
tory a zákazníky.

Podle tohoto systému by ověření vycházelo 
z  tvrzení subjektů zabývajících se vývojem 
technologií a  výsledky ve formě prohlášení 
o ověření by byly veřejně dostupné.

Plné využití „zeleného“ 
potenciálu průmyslu 

Jedním ze způsobů, jak může 
organizace zlepšit svoji efektivitu, 
je pomocí systémů environmen-
tálního řízení, jakým je systém 
řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí EU 
(EMAS). Jedná se o dobrovolný systém, který 
pomáhá optimalizovat výrobní a pracovní pro-
cesy a účinněji využívat zdroje.

Systém nabízí velké přínosy pro ty, kteří se 
zavážou k ochraně životního prostředí a trvale 
zlepšují způsob své práce. 
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Organizace mohou snížit náklady snížením 
spotřeby zdrojů, např. energie a vody, a mini-
malizací využití materiálů a jejich plýtvání. Ti, 
kteří se do systému zapojili, dosáhli význam-
ného snížení emisí skleníkových plynů pro-
střednictvím změn svých systémů výroby 
a pracovních procesů. 

Komise provedla revizi systému, aby jej uči-
nila atraktivnější pro organizace, zejména pro 
malé a střední podniky, a to snížením nákladů 
a administrativy.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm 

Pomoc pro malé a střední 
podniky

Malé a  střední podniky (SME) jsou páteří 
evropského hospodářství, protože tvoří 
99  % všech podniků a  zaměstnávají více než 
100 milionů lidí. Pro mnoho malých a  střed-
ních podniků je však obtížné plně využít 
podnikatelských příležitostí, které jim nabízí 
řádné environmentální řízení. Mezi důvody 
patří nedostatek informací, nedostatečná 
odbornost a omezené fi nanční a lidské zdroje. 
Evropská komise uznává existenci tlaků, kte-
rým čelí malé podniky, a přijímá opatření, aby 
jim pomohla. Nabízí podporu malým a střed-
ním podnikům prostřednictvím řady iniciativ, 
včetně programu na pomoc malým a středním 

podnikům při dosahování souladu s právními 
předpisy v oblasti životního prostředí (ECAP). 
Jeho cílem je zlepšit environmentální výkon-
nost malých a  středních podniků poskytnu-
tím pomoci při přijímání snadno použitelných 
systémů environmentálního řízení, zlepše-
ním dostupnosti odborných znalostí v oblasti 
životního prostředí v  dané oblasti a  posky-
továním cíleného fi nancování a  informací. 
Podpůrné organizace pro malé a střední pod-
niky, včetně sítě Evropské komise „Enterprise 
Europe Network“ na podporu podnikání, jsou 
klíčovými partnery při provádění programu 
a  aktivně podporují malé a  střední podniky 
v  tom, aby přijímaly řešení šetrná vůči život-
nímu prostředí a  energeticky účinná. Mezi 
kroky pro dosažení tohoto cíle patří vytváření 
obsahu programů odborné přípravy a poskyto-
vání specifi cky uzpůsobeného know-how týka-
jícího se energetických úspor a souladu s práv-
ními předpisy v  oblasti životního prostředí. 
Toto opatření doplní podporu poskytovanou 
malým a  středním podnikům prostřednic-
tvím programu EU pro konkurenceschopnost 
a inovace, který podporuje ekologické inovační 
činnosti, poskytuje lepší přístup k fi nancování 
a podporuje konkurenceschopnost evropských 
podniků. 

http://ec.europa.eu/environment/sme/ 

http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm 
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Podpora opatření
na celosvětové

dpora opatřenídpora opatření
úrovni

světovévětové

Propagace globálních 
osvědčených postupů

V nedávných letech významně vzrostlo množ-
ství spotřebního zboží a  průmyslových dodá-
vek dovážených do Evropy. To znamená, že 
k negativním dopadům naší spotřeby na životní 
prostředí dochází nejen v  našich zemích, ale 
i v zemích po celém světě, kde se vyrábí zboží, 
které používáme. Oblastmi  výroby jsou často 
rozvojové země, které jsou nejméně schopné 
řešit narůstající tlaky na životní prostředí.

Mnohé z  těchto producentských zemí rostou 
jak z  ekonomického hlediska, tak z  hlediska 
počtu obyvatel. S  jejich vzrůstajícím blahoby-
tem roste i  celosvětová poptávka po zdrojích 
a energii. Politiky udržitelné spotřeby a výroby 
nabízejí alternativu pro dlouhodobý rozvoj, 
která je účinná z hlediska využití zdrojů. Aby 

toho bylo dosaženo, spolupracuje EU úzce 
s dalšími zeměmi s cílem podpořit v meziná-
rodním měřítku posun k nízkouhlíkovým eko-
nomikám a ekonomikám, které účinně využí-
vají zdroje.

Tato spolupráce zahrnuje rozsáhlé zapojení 
do Marrákešského procesu, který v  celosvě-
tovém měřítku pomáhá zemím a  regionům 
vytvářet programy a  politiky udržitelné spo-
třeby a výroby. EU rovněž zastupuje evropský 
region v poradním výboru Marrákešského pro-
cesu, který poskytuje rady při návrhu desetile-
tého rámce programů pro spojení těchto inici-
ativ. Akční plán EU pro udržitelnou spotřebu 
a  výrobu a  udržitelnou průmyslovou politiku 
významně přispívá jak k Marrákešskému pro-
cesu, tak k desetiletému rámci programů jako 
regionální akční plán. 

Podpora opatření na celosvětové úrovni

4
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Přechod k udržitelnosti

V  reakci na potřebu čistšího a  energeticky 
účinnějšího průmyslu v Asii Evropská komise 
zahájila program SWITCH-Asia. Program se 
zaměřuje na malé a střední podniky a propa-
guje využití technologií a  postupů šetrných 
vůči životnímu popředí i změnu modelů spo-
třeby směřující k  méně škodlivým výrobkům 
a službám. Program přispívá ke zmírnění chu-
doby, a to přímo prostřednictvím vyšší zaměst-
nanosti a příjmu (v důsledku rostoucí výroby 
a větší konkurenceschopnosti) i nepřímo pro-
střednictvím zlepšování životních podmínek 
(snížením znečištění vody a  ovzduší a  sníže-
ním množství odpadu).

Evropská komise také podporuje pořádání 
vnitrostátních kulatých stolů na téma udrži-
telné spotřeby a  výroby pro výměnu zkuše-

ností a  osvědčených postupů. Kulaté stoly se 
již konaly v Číně, Indii a Jižní Africe.

Cílem dalšího úsilí je propagovat rozvoj a roz-
šíření nízkouhlíkových technologií a  výrobků 
a  služeb šetrných vůči životnímu prostředí. 
EU pokračuje ve svém úsilí v oblasti obchodní 
politiky a dialogu se zástupci průmyslu s cílem 
odstranit cla u  takového zboží a  služeb. Při-
jetí mezinárodních norem týkajících se envi-
ronmentální a  energetické účinnosti je klí-
čové pro rozvoj trhů s udržitelnějšími výrobky 
a  může přinést nové příležitosti pro společ-
nosti schopné vytvářet ekologické inovace.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
regional-cooperation/environment/switch_
en.htm 

http://esa.un.org/marrakechprocess/ 

Mezinárodní skupina pro udržitelné řízení zdrojů 
je vědecký orgán, který v roce 2007 zřídila Evropská 
komise a Program OSN pro životní prostředí a který 
nezávisle posuzuje dopady používání zdrojů na životní 

prostředí v průběhu celého životního cyklu a poskytuje poradenství, jak tyto dopady 
omezit. Skupina radí vládám a  organizacím a  poskytuje významný základ znalostí 
jako oporu pro vytváření politik udržitelné spotřeby a výroby. Jejím cílem je účinnější 
využívání zdrojů v globálním měřítku a také přerušit souvislost mezi hospodářským 
růstem a zhoršováním životního prostředí.

Tvorba politiky 
založená na vědě
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Volte výrobky, které mají málo obalů, a kdykoli je to možné, 

kupujte náhradní náplně – snížíte produkci odpadu a  spo-

třebu energie.

Šetřete energií. Zhasínejte světla a vypínejte spotřebiče a vyjí-

mejte nabíječky ze zásuvky, když je nepoužíváte.

Přemýšlejte, než nakoupíte. Vyhazování potravin je plýtváním energií, zdroji a penězi. Kupujte jen 

to, co potřebujete, a hlídejte data spotřeby.

Kontrolujte štítek. Ekoznačka EU, která je snadno rozpoznatelná podle svého loga květiny, určuje 

výrobky a služby nejšetrnější vůči životnímu prostředí, od barev po tábořiště. Než zakoupíte elek-

trický nebo elektronický výrobek, zkontrolujte energetický štítek EU, který ukazuje, jaká je jeho spo-

třeba energie.

Jeďte na ekologickou dovolenou. Rostoucí počet cestovních kanceláří nabízí udržitelnější mož-

nosti, buď omezením dopadu ubytování nebo cestování, nebo tím, že vám umožní sehrát pozitivnější 

úlohu při zlepšování životního prostředí.

Upravte svoji spotřebu podle sezóny. Nakupujte a  jezte ovoce a  zeleninu v  době, kdy je jejich 

sezóna, a z místních zdrojů. Tak se zamezí spotřeba energie a zdrojů potřebných pro dopravu zboží 

na velké vzdálenosti nebo na intenzivní produkci ve sklenících.

Jezte méně masa. Produkce masa je daleko náročnější na zdroje a má daleko větší dopad na životní 

prostředí, než je tomu u jiných potravinových zdrojů. Omezení určitého množství masa ve vašem 

jídelníčku tak může představovat velký rozdíl.

Začněte využívat zelenou elektřinu. Ve většině zemí jsou nyní společnosti, které jsou schopné 

dodávat do našich domácností nebo na pracoviště elektřinu z obnovitelných zdrojů. Pokud chcete 

udělat ještě další krok, můžete si doma vyrábět vlastní energii pomocí větrné turbíny nebo sluneč-

ních panelů či fotovoltaických článků. Mnoho místních úřadů nabízí fi nanční stimuly pro „mikroge-

nerování energie“.

Využívejte alternativ k automobilům. Pomozte omezit dopravní zácpy a snížit znečištění ze silniční 

dopravy tím, že budete využívat veřejnou dopravu, kolo nebo chodit pěšky.

Šetřete vodou. Nenechávejte otevřený kohoutek, když si čistíte zuby, protože tak plýtváte cennou 

pitnou vodou. 

Deset způsobů, 
jak zmenšit svou 
ekologickou stopu
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