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Plán činnosti pre Európu efektívne využívajúcu zdroje

Byť udržateľní, či nebyť?

Pri prezentovaní neuspokojivých údajov za tretí štvrťrok 20. októbra 2011 výkonný riaditeľ 
najväčšej spoločnosti na výrobu farieb na svete rozprával o jej najväčšom probléme: „o 
tsunami zvyšovania cien za využívanie zdrojov“. Za jeden rok náklady na využívanie zdrojov 
vyleteli o 700 až 800 miliónov EUR na celkový obrat 4 miliardy EUR. V ten istý týždeň 
Bloomberg News zverejnili, že ropné a plynárenské spoločnosti tento rok vynakladajú 
rekordných 70 miliárd USD na geologický prieskum. Tieto spoločnosti drancujú planétu na 
ťažbu zdrojov na tých najmenej prístupných miestach. Idú až do extrémov v Arktíde, v 
hlbokých tropických moriach a v blízkosti Antarktídy. Tieto dva príklady opisujú naliehavosť 
nedostatku zdrojov a ich účinného využívania.

V roku 2050 bude na planéte žiť približne 9 miliárd ľudí. Všetci z nich sa usilujú o lepší život, 
čo znamená, že dopyt po prírodných zdrojoch značne narastie. Podľa organizácie FAO musí 
dovtedy výroba potravín vzrásť o 70 %. Ako sa zdôrazňuje v pláne činnosti, pri súčasnej 
miere využívania zdrojov by sme potrebovali viac ako dve planéty, aby nás uživili.

S cieľom zabezpečiť náš vlastný blahobyt a dať budúcim generáciám možnosť využívať 
rovnaké výhody, aké máme my, musíme začať fungovať v rámci možností našej planéty 
a oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov. Hmotný rast má svoje obmedzenia: 
dochádzajú nám zdroje, ktoré tvoria základ našich hospodárstiev a nášho každodenného 
života. Nedostatok však narastá nielen z dôvodu geologických alebo iných prírodných 
obmedzení: čoraz väčšiu úlohu zohrávajú politické faktory. Krajiny zatvárajú svoje hranice 
pre vývoz určitých zdrojov, pretože chcú tieto zdroje využívať len samy pre seba. Využívanie 
zdrojov sa bude čoraz viac spájať s hospodárskou a politickou zraniteľnosťou a bojom o moc. 
Následkami budú rastúce ceny surovín, cenová nestabilita a čoraz naliehavejší nedostatok 
hlavných prírodných zdrojov. Problémy však budú iné pre obnoviteľné a iné pre 
neobnoviteľné zdroje. Pri obnoviteľných zdrojoch je hlavným problémom zabezpečiť úrovne 
v rámci maximálnych udržateľných výnosov pri zaručení porovnateľného prístupu. Pri 
neobnoviteľných zdrojoch je našou hlavnou úlohou zabrániť, aby sa nevyťažili úplne alebo 
aby sa nestali príliš drahé, a tak minimalizovať negatívne environmentálne vplyvy ich 
získavania.

Prechod na spoločnosť efektívne využívajúcu zdroje je preto rovnako hospodárskym, ako aj 
environmentálnym problémom. Efektívne využívať zdroje je jednoducho hospodárskou 
nevyhnutnosťou. A ak to platí pre hospodárstvo ako celok, vzťahuje sa to, samozrejme, aj na 
naše spoločnosti:  len udržateľné podniky majú budúcnosť. Je nevyhnutné, aby sme uznali 
a plne využívali hospodárske príležitosti, ktoré ponúka väčšia efektívnosť využívania zdrojov. 
V týchto ťažkých hospodárskych časoch môže byť efektívnosť využívania zdrojov hybnou 
silou pre nové pracovné miesta a zdravé životné prostredie a zároveň môže znižovať našu 
závislosť od čoraz drahších prírodných zdrojov. Takáto zásadná zmena bude mať nevyhnutne 
svojich víťazov aj porazených. S cieľom predchádzať porazeným a podporovať víťazov si 
musíme vytýčiť ciele a stanoviť nevyhnutné politiky na ich čo najskoršie dosiahnutie. Okrem 
výroby by sme sa mali zamerať na spotrebu. Jedným z problémov blízkej budúcnosti je 
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zmeniť naše spotrebné návyky vrátane stravovania ľudí vzhľadom na obmedzenia zdrojov 
našej planéty.

Nesmieme zabúdať, že EÚ v tom nie je sama. Aj ďalšie krajiny, ktoré riešia environmentálne 
a hospodárske problémy, už radikálne zlepšujú svoje efektívne využívanie zdrojov. Japonsko 
je v súčasnosti na prvom mieste krajín, keďže znížilo využívanie svojich zdrojov o 14 % za 
obdobie rokov 2000 – 2005 okrem predchádzajúcich období znižovania1. V Číne a 
v krajinách, ako je India a Brazília, sa takisto rozbieha hospodárska potreba zavádzať nové 
reformy. Trh environmentálne prospešných výrobkov rastie nesmiernym tempom. Napríklad 
celkový predaj ekologických priemyslov sa odhaduje na 1,7 bilióna EUR za rok a má rásť asi 
o 5 % každý rok. Musíme zabezpečiť, aby sa EÚ a európske spoločnosti v tomto prechode na 
ekologický rast dostali na popredné miesto. V budúcnosti budú spoločnosti buď udržateľné, 
alebo vôbec nebudú. Otázka neznie, či sa náš priemysel stane udržateľný, ale či túto premenu 
uskutoční dostatočne rýchlo na to, aby na medzinárodnej úrovni prežil.

Hrozba krízy dostupnosti zdrojov

Naozaj nám dochádzajú zdroje? Príkladom pre toto tvrdenie je fosfor, ktorý je už teraz veľmi 
vzácny. Od deväťdesiatych rokov 20. storočia si USA a Čína držia svoje zdroje fosforu pre 
seba. Ďalšie veľké náleziská sa nachádzajú v severnej Afrike, v ktorej v súčasnosti vládne 
zmätok. Európska únia potrebuje zabezpečiť dostupnosť fosforu, pretože bez tohto 
konkrétneho prvku ľudstvo neprežije. Celkovo sa ťaží päťnásobné množstvo, ktoré ľudia 
v súčasnosti spotrebúvajú v jedle. Fosfor je už možné recyklovať, napríklad z kalu z čističiek 
odpadových vôd, ale tento proces musíme urýchliť. Do roku 2020 by mohla byť EÚ celkom 
nezávislá od dovozu fosforu.

Ďalším príkladom sú vzácne zeminy, ktoré sú nevyhnutné, ak chceme dokončiť prechod na 
udržateľnú energiu. Pri súčasných technológiách by paradoxne bolo nemožné uspokojiť dopyt 
po vzácnych zeminách na solárne panely a veterné elektrárne, ktoré potrebujeme, aby sme 
dosiahli naše súčasné ciele v oblasti obnoviteľnej energie. Ak bude našou ambíciou čoraz viac 
využívať elektrické vozidlá, je pravdepodobné, že by sa zvýšilo množstvo potrebného lítia.

Aj oveľa bežnejšie zdroje sa nadmerne využívajú. Priame hospodárske náklady na stratu 
biologickej diverzity, stratu ornej pôdy (ornica), zabezpečenie kvality vody a vzduchu 
nemusia byť teraz viditeľné, ale náklady na obnovu by boli oveľa väčšie než, prinajmenšom, 
náklady na udržanie súčasného stavu. Biologická diverzita je veľkým základom pre to, čo 
považujeme za samozrejmosť. Environmentálne, hospodárske a sociálne hodnoty biodiverzity 
sú všetky dôležité pre hospodársky a technický rozvoj. Napríklad produktivita odvetvia 
rybolovu a morských produktov závisí od prirodzených ekologických systémov. Aj napriek 
tomu sa každý týždeň dostávajú na okraj vyhubenia vzácne druhy bez ohľadu na možné 
následky.

Všetky tieto príklady bezpochyby dokazujú, že EÚ potrebuje zaujať strategický prístup 
s cieľom riešiť kombinované hospodárske, environmentálne a sociálne problémy. Stratégia 
efektívneho využívania zdrojov, hlavná iniciatíva Komisie, predstavuje takýto problém. Táto 

                                               
1 Pracovný dokument útvarov Komisie číslo 1 priložený k oznámeniu KOM(2011)0571.
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stratégia je vítaná, keďže musíme pretransformovať naše hospodárstvo na udržateľné 
hospodárstvo. Ale na to potrebujeme lepšiu integráciu politiky a uplatňovanie aspektov 
udržateľnosti vo všetkých politikách vrátane našich hospodárskych politík. 

Plán Komisie pre Európu efektívne využívajúcu zdroje

Víziu Európskej komisie by sme mali všetci podporovať: v roku 2050 hospodárstvo EÚ 
narastie spôsobom, ktorý bude rešpektovať obmedzenosť zdrojov a hranice našej planéty, čím 
prispeje k celosvetovej transformácii hospodárstva. Naše hospodárstvo bude 
konkurencieschopné, inkluzívne a bude poskytovať vysokú životnú úroveň s oveľa menším 
vplyvom na životné prostredie. Všetky zdroje sa budú riadiť udržateľným spôsobom, a to od 
surovín až po energiu, vodu, vzduch, zem a pôdu. Ciele v oblasti zmeny klímy sa dosiahnu, 
kým biodiverzita a ekosystémové služby, ktoré podporuje, budú ochránené, vysoko vážené 
a výrazne obnovené.

Niekto z toho môže usudzovať, že naše ciele a politiky v oblasti zmeny klímy sú dostatočné 
na to, aby nás naviedli na cestu trvalej udržateľnosti a dosiahnutia tejto vízie. Pravdou však je, 
že to nestačí. Účinnosť zdrojov je veľmi široký pojem, ktorý musí zahŕňať všetky naše 
prírodné zdroje. Komisia má preto pravdu, že to treba chápať zoširoka. V pláne sa riešia 
správne otázky: jeho cieľom je zvýšiť udržateľnú spotrebu a výrobu, zmeniť odpad na zdroj, 
podporovať výskum a inovácie, zrušiť všetky dotácie, ktoré sú škodlivé pre životné 
prostredie, vážiť si a brať ohľad na ekosystémové služby, riešiť stratu biodiverzity, prejsť na 
hospodárstvo využívajúce odpad, mať dobré normy týkajúce sa kvality vody a vzduchu, 
odstrániť do roku 2050 čisté zaberanie krajiny, dosiahnuť dobrý environmentálny stav 
všetkých morských vôd EÚ a do roku 2015 vykonávať rybolov v rámci maximálnych 
udržateľných výnosov.

Ako Komisia správne zdôrazňuje, v priemyselných krajinách sú stravovanie, bývanie 
a mobilita zodpovedné za 70 – 80 % všetkých vplyvov na životné prostredie v priebehu 
životného cyklu. Práve preto potrebujú osobitnú pozornosť a musia sa riešiť komplexným 
spôsobom prostredníctvom právnych predpisov týkajúcich sa klímy a energetiky, ako aj 
prostredníctvom iniciatív na riešenie celkového využívania zdrojov.

Krok vpred

Analýza plánu je výborná. Na dosiahnutie stanovenej vízie však treba konať na viacerých 
frontoch. Zdá sa, že Európska komisia je pomerne opatrná, pokiaľ ide o škálu politických 
nástrojov, ktoré navrhuje. Ambícia vo vízii sa v nástrojoch neodráža. Plán je v súvislosti 
s legislatívnymi nástrojmi, ktoré by sa mohli využiť, poľutovaniahodne nejasný a nie je ani 
dosť jasná úloha európskych podnikov. A pritom sú to do veľkej miery naše spoločnosti, 
ktoré budú zavádzať požadované zmeny. Na uskutočnenie dostatočne rýchleho prechodu musí 
dôjsť k väčšiemu zapojeniu podnikov. V spolupráci s priemyslom by sa mal vypracovať 
podrobný plán prechodu, napríklad v kontexte budúcej platformy prechodu na efektívne 
využívanie zdrojov v EÚ.

Ďalšou slabou stránkou je úloha členských štátov. Členské štáty sú pozadu v plnení politiky 
EÚ a pri tvorbe vnútroštátnych politík týkajúcich sa zdrojov. Komisia by mala na tento 
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problém klásť väčší dôraz. Jedným spôsobom, ako tento problém riešiť, je začleniť 
efektívnosť zdrojov do európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík. 
Vzhľadom na hospodársky význam efektívnosti zdrojov to dokonale vyhovuje ďalším 
kritériám. Okrem toho by Komisia mala jasne podporovať rozvoj vnútroštátnych politík 
zameraných na efektívne využívanie zdrojov.

Potrebná bude aj zmena týkajúca sa zdaňovania, a to prechod od zdaňovania práce 
k environmentálnym daniam a k daniam založeným na využívaní zdrojov. Nie je to 
nevyhnutné len z pohľadu využívania zdrojov, ale aj z fiškálneho hľadiska: v nadchádzajúcich 
rokoch budeme bojovať s klesajúcim základom dane, keďže obyvateľstvo starne a budú 
potrebné nové zdroje príjmu. Takisto musíme začať vážne riešiť rušenie všetkých dotácií, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Tieto dotácie zaťažujú naše rozpočty dvojnásobne: 
prvýkrát keď sa peniaze zaplatia, a potom, z dlhodobého hľadiska, keď sa musí naprávať 
poškodenie životného prostredia.

Je dôležité čo najskôr využívať všetky hospodárske prínosy tohto prechodu. Komisia by mala 
rýchlo predložiť návrhy, ktorými sa môže vytvoriť skutočný vnútorný trh pre ekologické 
výrobky, čím sa podporia spoločnosti, ktoré investujú do efektívneho využívania zdrojov. Ich 
súčasťou budú lepšie schémy udeľovania environmentálnej značky a požiadavky na ekodizajn 
a spoločné pravidlá pre ekologické verejné obstarávanie. Sľubné sa zdajú byť najmä možnosti 
nových pravidiel v oblasti ekodizajnu.

Na prechod na Európu efektívne využívajúcu zdroje, sú nevyhnutné ciele. Tieto ciele musia 
byť funkčné a merateľné. Ideálne je zamerať sa na jeden všeobecný cieľ a ukazovateľ, ktorý 
odráža pokrok EÚ ako celku. Je nevyhnutné, aby odrážal celkovú náročnosť zdrojov EÚ 
vrátane zdrojov, ktoré sa využívajú mimo EÚ. Komisia správne usudzuje, že treba vykonať 
viac práce, kým bude k dispozícii celý súbor potrebných ukazovateľov, a preto je potrebná 
rozsiahla konzultácia so zúčastnenými stranami. Nesmie sa však strácať čas. Za povšimnutie 
stojí, že členské štáty a napríklad Eurostat, Európska environmentálna agentúra a Spoločné 
výskumné centrum už v tomto smere odviedli veľa práce. Ukazovatele pre odpad, kvalitu 
vzduchu, vody a pôdy sú už k dispozícii. Je nevyhnutné, aby sme už začali tieto ukazovatele 
využívať na posudzovanie pokroku týkajúceho sa menších cieľov, ktoré by sa mohli stanoviť 
už teraz, a nie v roku 2013.

Zároveň by sa mali začať pilotné projekty na prechod na hospodárstvo využívajúce odpad 
v oblastiach, kde je to najviac potrebné a kde na to existujú možnosti, ako je to v prípade 
fosforu.

Úloha Európskeho parlamentu

Európsky parlament zohráva rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o Európu efektívne využívajúcu 
zdroje a premenu nášho hospodárstva. Treba sa postaviť proti široko zakoreneným záujmom 
zameraným na krátkodobé hospodárske zisky. Nie vždy však tieto široko zakorenené záujmy 
zohrávajú konzervatívnu úlohu len v rámci podnikov. Aj v rámci Európskej únie sa viedli 
veľké súboje v súvislosti s postavením efektívnosti zdrojov v politickom programe a s plánom 
pre Európu efektívne využívajúcu zdroje.
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Európsky parlament by sa mal povzniesť nad tieto krátkodobé hospodárske zisky a sústrediť 
sa na budúcnosť. To je naša zodpovednosť ako politikov.

Je na Európskom parlamente, aby našiel a presadzoval možnosti zrýchlenia prechodu na 
Európu efektívne využívajúcu zdroje. Poslanci Európskeho parlamentu by mali presvedčiť aj 
svojich náprotivkov v členských štátoch o dôležitosti tejto problematiky, aby sa dostala na 
popredné miesto politického programu nielen v Bruseli, ale aj v členských štátoch.

Po rozsiahlej konzultácií so zúčastnenými stranami Komisie a po mojej diskusii so 
zástupcami európskych podnikov, mimovládnych organizácií a členských štátov je jasný 
jeden záver. Potrebujeme jednotnú politiku EÚ a jasne vymedzenú víziu do budúcnosti. Jasná 
vízia vyšle podnikom jasný signál týkajúci sa dlhodobých cieľov, ktoré treba dosiahnuť. 
Jednotná európska politika riadená najlepšími dostupnými ukazovateľmi a cieľmi im 
poskytne bezpečnosť, ktorú potrebujú, aby urobili nevyhnutné investície na udržanie si svojho 
konkurenčného postavenia.

Európsky parlament by mal ukázať svoju zodpovednosť nielen tým, že podporí plán činnosti 
pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a bude vyzývať k činnosti, kde už je to možné, ale aj 
pri riešení konkrétnych opatrení, ktoré nás čakajú v nadchádzajúcich rokoch nášho mandátu. 
Prebiehajúce revízie poľnohospodárskej politiky, politiky v oblasti rybného hospodárstva 
a regionálnej politiky sú prirodzene súčasťou tejto stratégie. Je nesmierne dôležité, aby 
pripravovaný siedmy environmentálny akčný program bol zameraný na koncepciu 
efektívneho využívania zdrojov a aby sa táto koncepcia ďalej rozvíjala v budúcom akčnom 
pláne pre udržateľnú spotrebu a výrobu.

Parlament by mal zdôrazňovať zmysel pre naliehavosť efektívneho využívania zdrojov. 
Jednoducho si nemožno dovoliť podceňovať zásadnú úlohu, ktorú má na našu budúcu 
prosperitu nedostatok zdrojov. Mali by sme preto ďalej rozvíjať stratégiu aj na úrovni EÚ, aj 
na úrovni členských štátov, čo je kľúčové, a dôsledne zahŕňať efektívne využívanie zdrojov
do ďalších politík.

___________________


