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Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje

Být udržitelný, nebo nebýt

Když 20. října 2011 představoval generální ředitel největšího světového výrobce nátěrových 
hmot skličující výsledky za třetí čtvrtletí, zmínil největší problém svých firem: „obrovská vlna 
nárůstu cen zdrojů“. Náklady na zdroje během jednoho roku vyletěly na 700–800 milionů eur 
při celkovém obratu 4 miliardy eur. Ve stejném týdnu zveřejnila agentura Bloomberg zprávu, 
že ropné a plynařské společnosti v letošním roce vynakládají na průzkum rekordních 70 
miliard dolarů. Ždímají z planety Země zdroje i v těch nejhůře přístupných místech. Pracují 
v extrémních podmínkách v Arktidě, hlubokých mořích v tropických oblastech a poblíž 
Antarktidy. Tyto dva příklady dokládají, jak je problematika vzácnosti a účinného využívání 
zdrojů naléhavá. 

Očekává se, že v roce 2050 bude na této planetě 9 miliard lidí. Všichni tito lidé usilují o lepší 
život a poptávka po přírodních zdrojích významně vzroste. Podle agentury FAO se produkce 
potravin do té doby musí zvýšit o 70 %. Jak zdůrazňuje plán pro Evropu účinněji využívající 
zdroje, při současné míře využívání zdrojů bychom pro přežití potřebovali v přepočtu více než 
dvě planety.

Chceme-li pro sebe zajistit dobré životní podmínky a umožnit budoucím generacím využívat 
stejných výhod, jako máme my, musíme začít působit v rámci hranic naší planety a oddělit 
hospodářský růst od využívání zdrojů. Reálný růst má následující omezení: docházejí nám 
zdroje, které jsou základem našich ekonomik i našeho každodenního života. Vzácnost zdrojů 
se však zvyšuje nejen v důsledku geologických a dalších přírodních omezení: stále 
významnější roli hrají i politické faktory. Země zavírají pro některé zdroje své hranice, 
protože tyto zdroje chtějí využívat samy. Využívání zdrojů bude stále více spojeno s 
ekonomickými a politickými slabými místy a s bojem o moc. Následkem budou rostoucí ceny 
surovin, cenová nestabilita a stále kritičtější nedostatek klíčových přírodních zdrojů. Avšak 
výzvy týkající se obnovitelných a neobnovitelných zdrojů se budou lišit. Z hlediska 
obnovitelných zdrojů je hlavním úkolem zajistit, aby byly tyto zdroje využívány v rozsahu 
umožňujícím jejich maximální udržitelnou výtěžnost a aby k nim měli všichni zajištěný rovný 
přístup. Co se týče neobnovitelných zdrojů, naším hlavním úkolem je usilovat o to, aby 
nezanikly nebo nebyly příliš drahé, a minimalizovat negativní dopady jejich získávání na 
životní prostředí.

Důvod pro přechod ke společnosti účinněji využívající zdroje je proto jak ekonomický, tak i 
ekologický. Účinnější využívání zdrojů je zkrátka ekonomická nutnost. A jestliže to platí pro 
ekonomiku jako celek, platí to bezesporu i pro naše podniky: budoucnost mají pouze 
udržitelné podniky. Je velmi důležité uvědomit si ekonomické příležitosti, které plynou z 
účinnějšího využívání zdrojů, a plně je využívat. V dnešní ekonomicky tíživé době může být 
účinnější využívání zdrojů motorem pro vytváření pracovních míst a zároveň i zdravého 
životního prostředí, protože snižuje naši závislost na stále dražších přírodních zdrojích. 
Takový zásadní posun bude mít nevyhnutelně vítěze i poražené. Abychom zabránili 
přítomnosti poražených a podpořili vítěze, musíme si stanovit cíle a určit politiky nezbytné 
pro jejich co nejrychlejší dosažení. Vedle výroby bychom se měli soustředit na spotřebu. 
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Vzhledem k omezeným zdrojům planety je jednou z výzev blízké budoucnosti změna našich 
spotřebních návyků, tedy i způsobu stravování.

Musíme mít na paměti, že EU v tom není sama. Už i jiné země vzhledem k ekologickým a 
ekonomickým problémům výrazně zlepšují účinnost využívání svých zdrojů. V čele těchto 
zemí stojí Japonsko, které se již v dřívějších obdobích snažilo využívání zdrojů snížit a mezi 
lety 2000 – 2005 dosáhlo 14% snížení.1. Čína a země jako Indie a Brazílie si začínají rychle 
uvědomovat, že lepší využívání zdrojů je ekonomickou nutností. Trh s produkty prospěšnými 
pro životní prostředí se začíná mimořádně rychle rozrůstat. Například celkové tržby 
ekologických průmyslových odvětví se odhadují na 1,7 bilionů eur ročně a rostou přibližně o 
5 % za rok. Musíme zajistit, aby EU a evropské podniky byly v čele tohoto přechodu na 
ekologický růst. V budoucnu budou podniky buď udržitelné, nebo nebudou vůbec. Otázkou 
není „zda“ budou naše průmyslová odvětví udržitelnější, ale zda zvládnout tuto transformaci 
dostatečně rychle, aby v mezinárodním měřítku přežily.

Hrozící krize zdrojů

Je pravda, že zdroje docházejí? Příkladem je fosfor, který je již velmi vzácným zdrojem. Od 
devadesátých let si USA a Čína nechávají tento zdroje jen pro sebe. Další velká úložiště se 
nacházejí v severní Africe, kde nyní panuje velká nestabilita. EU musí zajistit, aby byl fosfor 
dostupný, protože bez tohoto jedinečného prvku lidstvo nepřežije. V celosvětovém měřítku 
těžíme pětinásobek toho, co lidé ve skutečnosti spotřebují ve formě potravin. Fosfor je už 
dokonce možné získávat například recyklací z kalů pocházejících z čistíren odpadních vod. 
Tento proces však musíme zrychlit. EU by mohla být do roku 2020 na dovozu fosforu zcela 
nezávislá.

Dalším příkladem jsou prvky vzácných zemin, které jsou pro úspěšné dokončení přechodu k 
udržitelné energetice naprosto zásadní. Paradoxně by však se současnými technologiemi 
nebylo možné uspokojit poptávku po vzácných zeminách pro solární panely a větrné mlýny, 
které potřebujeme k dosažení našich stávajících cílů pro obnovitelné zdroje. A pokud chceme 
skutečně více využívat elektromobily, pak pravděpodobně výrazně vzroste potřeba lithia.

Nadměrně jsou využívány i mnohem běžnější zdroje. Přímé ekonomické náklady na ztrátu 
biologické rozmanitosti, úbytek orné půdy (ornice), kvalitu vody a ovzduší nemusí být 
viditelné hned, ale náklady na jejich obnovu by byly mnohem vyšší, přinejmenším
v porovnání s náklady na udržení stávajícího stavu. Pro velkou část toho, co považujeme za 
samozřejmé, je základem právě biologická rozmanitost. Ekologické, ekonomické a 
společenské hodnoty biologické rozmanitosti jsou pro hospodářský a technický rozvoj životně 
důležité. Z hlediska produktivity závisí na přírodních ekologických systémech například 
odvětví rybolovu a mořských plodů. Přesto však každý týden dochází k tomu, že dalšímu 
vzácnému druhu na naší planetě hrozí vyhynutí, a nikdo se přitom nezamyslí nad tím, jaké to 
může mít důsledky.

Všechny tyto příklady bezpochyby ukazují, že EU musí přijmout strategický přístup, aby 
mohla čelit kombinaci ekonomických, ekologických a sociálních problémů. Tento přístup 

                                               
1 Průvodní pracovní dokument Komise č. 1 ke sdělení KOM(2011) 571.
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představuje stěžejní iniciativa Komise – strategie pro účinnější využívání zdrojů. Tato 
strategie je vítaná, protože potřebujeme naše hospodářství přeměnit na udržitelné 
hospodářství. K tomu ale potřebujeme lepší začlenění politik a dále začlenění aspektů 
udržitelnosti do všech politik, včetně hospodářských politik. 

Plán Komise pro Evropu účinněji využívající zdroje

Všichni bychom měli podporovat vizi Evropské komise: do roku 2050 bude hospodářství 
Evropské unie růst způsobem, který respektuje omezené množství zdrojů a omezenou 
kapacitu planety, a bude tak přispívat k celosvětové hospodářské transformaci. Naše 
hospodářství je konkurenceschopné, podporuje začlenění a poskytuje vysokou životní úroveň, 
přičemž mnohem méně zatěžuje životní prostředí. Se všemi zdroji – od surovin až po energii, 
vodu, ovzduší, zemi a půdu – se nakládá udržitelně. EU splnila dílčí cíle, jež si stanovila 
ohledně změny klimatu, biologická rozmanitost a ekosystémové služby, jichž je biologická 
rozmanitost základem, jsou chráněny, ceněny a z velké míry byly obnoveny.

Dalo by se možná říci, že naše cíle a politiky v oblasti změny klimatu stačí k tomu, aby nás na 
cestu k udržitelnosti a dosažení této vize nasměrovaly. Pravdou však je, že to nestačí. 
Účinnější využívání zdrojů je velmi široký pojem, který musí zahrnovat naprosto všechny 
přírodní zdroje. Je proto správné, že Komise se na celou věc dívá z širší perspektivy. Plán se 
zabývá náležitými otázkami: jeho cílem je zvýšit udržitelnou spotřebu a výrobu, využívat 
odpady jako zdroje, podporovat výzkum a inovace, odbourat subvence na projekty škodící 
životnímu prostředí, ocenit a zohlednit ekosystémové služby, řešit úbytek biologické 
rozmanitosti, přejít na cyklické hospodářství, zajistit vhodné normy kvality vody a ovzduší, 
dosáhnout do roku 2050 v čistém vyjádření nulového záboru půdy, zajistit dobrý ekologický 
stav prostředí ve všech mořských vodách EU a zachovat rybí populace do roku 2015 v rámci 
maximálního udržitelného výnosu.

Komise správně poukazuje na to, že v průmyslových zemích má 70–80 % všech 
environmentálních dopadů v rámci životního cyklu svůj původ v odvětví výživy, bydlení a 
mobility. Proto je potřeba věnovat těmto oblastem zvláštní pozornost a řešit je komplexně 
prostřednictvím právních předpisů týkajících se klimatu a energetiky a také prostřednictvím 
iniciativ zabývajících se celkovým využíváním všech zdrojů.

Cesta vpřed

Analýza plánu je vynikající. Chceme-li však dosáhnout stanovené vize, musíme postupovat na 
několika frontách. Zdá se, že Evropská komise je z hlediska rozsahu politických nástrojů, jež 
navrhuje, poněkud opatrná. V nástrojích se neodráží ambice této vize. Co se týče právních 
nástrojů, které by mohly být použity, je plán bohužel nejasný, a neobjasňuje dostatečně ani 
roli evropských podniků. Vždyť právě naše podniky budou z velké části provádět změny, 
které plán požaduje. Má-li přechod proběhnout dostatečně rychle, musejí se do něj obchodní 
společnosti mnohem více zapojit. Společně s odvětvím průmyslu by měl být vypracován 
podrobný plán přechodu, například v souvislosti s budoucí platformou EU pro přechod na 
účinné využívání zdrojů.

Další slabinou plánu je role členských států. Velmi zaostávají v provádění politiky EU a 
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v rozvoji vnitrostátních politik týkajících se využívání zdrojů. Komise by měla na tento 
problém klást větší důraz. Jednou z cest k řešení tohoto problému je začlenění účinného 
využívání zdrojů do evropského semestru koordinace hospodářských politik. Vzhledem k 
hospodářskému významu účinného využívání zdrojů to přesně zapadá mezi ostatní kritéria. 
Komise by měla dále poskytovat jednoznačnou podporu rozvoji vnitrostátních politik 
týkajících se účinnějšího využívání zdrojů.

Bude také nutný posun ve zdanění od daňového zatížení práce k ekologickým daním a daním 
z využívání zdrojů. To je zásadní nejen z hlediska využívání zdrojů, ale i z daňového 
hlediska: z důvodu stárnutí populace a potřeby nových zdrojů daňových příjmů se 
v nadcházejících letech budeme potýkat se snižující se daňovou základnou. Musíme také 
vážně přistupovat k odbourávání subvencí na projekty, které poškozují životní prostředí. 
Jedná se o subvence, které naše rozpočty zatěžují dvakrát: nejprve při vyplácení prostředků a 
pak, v dlouhodobém horizontu, při nápravě ekologických škod.

Je důležité, abychom co nejdříve plně využívali hospodářských přínosů tohoto přechodu. 
Komise by měla urychlit svou činnost a předložit návrhy, které mohou vytvořit skutečný 
vnitřní trh ekologických produktů, což podpoří podniky investující do efektivního využívání 
zdrojů. Návrhy by měly zahrnovat lepší systémy používání ekoznaček, lepší požadavky na 
ekodesign výrobků a společná pravidla pro zadávání ekologických veřejných zakázek. 
Obzvlášť slibně se jeví možnosti ohledně nových pravidel pro ekodesign.

Pro uskutečnění transformace v Evropu účinněji využívající zdroje jsou nezbytné cíle. Tyto 
cíle musí být praktické a měřitelné. Ideálem je přejít k jednomu obecnému cíli a ukazateli, 
který odráží vývoj EU jako celku. Je velmi důležité, aby odrážel celkovou stopu zdrojů EU, 
včetně těch, které jsou využívány mimo EU. Komise došla ke správnému závěru, že na 
vytvoření kompletního souboru potřebných ukazatelů je potřeba ještě usilovně pracovat, a 
proto vítáme rozsáhlé konzultace zúčastněných stran, které Komise zamýšlí uskutečnit. 
Nesmíme však ztrácet čas. Měli bychom si uvědomit, že v tomto ohledu již velký kus práce 
odvedly členské státy a například i Eurostat, Evropská agentura pro životní prostředí a 
Společné výzkumné středisko. Jsou již k dispozici ukazatele týkající se odpadů, kvality 
ovzduší, vody a půdy. Podstatné je, abychom pomocí těchto ukazatelů začali měřit pokrok na 
plnění dílčích cílů, které bychom mohli stanovit nyní, nikoli až v roce 2013.

Zároveň bychom měli zahájit pilotní projekty zaměřené na přechod na cyklické hospodářství 
v oblastech, kde je to nejnaléhavější a současně i možné, například v oblasti využívání 
fosforu.

Úloha Evropského parlamentu

Evropský parlament hraje v přechodu k Evropě účinněji využívající zdroje a v transformaci 
naší ekonomiky rozhodující úlohu. Je třeba se vzepřít skrytým zájmům cíleným na krátkodobé 
ekonomické zisky. Nicméně tyto skryté zájmy hrají někdy svou konzervativní roli nejen v 
obchodních společnostech, ale i jinde. Významné boje o místo účinnějšího využívání zdrojů 
v politickém programu a o plán pro účinnější využívání zdrojů se odehrávají i v Evropské 
komisi.
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Evropský parlament by se měl nad tyto krátkodobé ekonomické zisky povznést a soustředit se 
na budoucnost. Je to odpovědností nás politiků.

Je na Evropském parlamentu, aby možnosti urychlení přechodu k Evropě účinněji využívající 
zdroje rozpoznal a prosazoval je. Poslanci Evropského parlamentu by měli o důležitosti této 
problematiky přesvědčit také své protějšky v jednotlivých členských státech a zajistit, aby tato 
problematika byla na předním místě politického programu nejen v Bruselu, ale i v členských 
státech.

Po rozsáhlých konzultacích Komise se zúčastněnými stranami a jednáních se zástupci 
evropských podniků, nevládních organizací a členských států je jasné jedno: potřebujeme 
důslednou politiku EU a jasně definovanou vizi do budoucna. Jasná vize dá podnikům jasný 
signál dlouhodobých cílů, jichž má být dosaženo. Důsledná evropská politika založená na 
nejlepších dostupných ukazatelích a cílech dá podnikům potřebnou jistotu k tomu, aby 
provedly investice nezbytné pro zachování své konkurenceschopnosti.

Evropský parlament by měl prokázat svou odpovědnost nejen v tom, že bude podporovat plán 
pro Evropu účinněji využívající zdroje a prosazovat potřebné kroky tam, kde je to možné již 
nyní, ale také ve chvíli, kdy se zabývá konkrétními opatřeními, která jsou před námi 
v nadcházejících letech našeho funkčního období. Přirozenou součástí této strategie jsou 
probíhající revize politiky v oblasti zemědělství, rybolovu a regionální politiky. Je nanejvýš 
důležité, aby se na koncepci účinnějšího využívání zdrojů zaměřil nadcházející sedmý akční 
program pro životní prostředí a aby byla tato koncepce dále rozvíjena v příštím akčním plánu 
pro udržitelnou spotřebu a výrobu.

Parlament by měl zdůraznit význam naléhavosti účinnějšího využívání zdrojů. Nemůžeme si 
prostě dovolit podceňovat klíčovou roli, kterou bude mít vzácnost zdrojů pro naše dobré 
životní podmínky v budoucnu. Proto bychom měli tuto strategii dále rozvíjet na úrovni EU a 
především na úrovni členských států a důsledně začleňovat účinnější využívání zdrojů do 
dalších politik.

___________________


