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 MSP  70% celkového průmyslového znečištění v EU
 Vlivy na místní životní prostředí i komunity:

 v některých případech možné vážné jednotlivé dopady,
 problémem je jejich celkový kombinovaný dopad napříč 

sektory.
 MSP v EU: ≈23 milionů

 99% všech podniků,
 57% přidané hodnoty. 



 

Environmentální dopady MSP - obory

MSP se zvlášť významnými dopady na životní prostředí jsou:  

 výroba kovového zboží
 některé oblasti elektronického průmyslu
 potravinářství
 výroba nápoje 
 tabákový průmysl
 tisk 
 textilní průmysl 
 zpracování kůže
 zpracování dřeva
 papírenský průmysl 
 výroba určitých speciálních chemikálií



 

Povědomí o dopadech na životní prostředí

 Mezi 75% a 90% se domnívá, že jejich činnost nemá 
vliv na životní prostředí,

 jako činnosti škodlivé pro životní prostředí často zmiňují 
skladování chemikálií, paliv nebo olejů a skladování 
odpadů,

 téměř 70% neuplatnilo žádná praktická opatření ke 
snížení svého negativního vlivu na životní prostředí, 

 pouze 6% má zaveden systém environmentálního 
managementu (EMS),

 studie ukazuje, že po přijetí EMS dochází k podstatné 
změně, zejména pokud jde o zavedení inovativních a 
environmentálně šetrnějších procesů a výrobků.



 

Povědomí o environmentální legislativě

 Ne vždy MSP mají dostatečné znalosti o právních požadavcích, 
aby mohly zaručit, že s nimi jsou v souladu.

 Pouze malá část firem si je vědoma potenciálních úspor 
nákladů spojených se zlepšeným environmentálním chováním. 

 Velká většina malých podniků pohlíží na ochranu životního 
prostření jako na extrémně nákladnou a nepřinášející téměř 
žádný prospěch.

Dostupnost informací o problémech životního 
prostředí zůstává velmi nízká



 

Politický kontext

 EK MSP jsou důležitým motorem ekonomického růstu a 
zaměstnanosti v celé EU, ale zároveň významně přispívají ke 
znečišťování životního prostředí.

 Environmentální požadavky by proto měly souviset 
s charakterem a závažností znečištění, nikoliv s velikostí 
podniku. 

6. akční program pro životní prostředí navrhuje:

“program pro zajištění souladu, který poskytne zvláštní 
pomoc malým a středním podnikům” s cílem pomoci 
zlepšit environmentální profil podniků a podpořit 
principy udržitelné výroby.



 

Politický kontext – členské státy

 Úspěch evropské politiky vůči MSP závisí převážně na iniciativách v 
členských státech

Rámec unijní politiky poskytuje podporu a přidanou hodnotu koordinace a 
facilitace.

 Iniciativy na pomoc MSP již byly v některých členských státech na národní 
nebo regionální úrovni vytvořeny.

 Role Evropské komise, v souladu s Moderní politikou MSP, je:
 pomoci MSP přijmout vzorce udržitelné výroby a udržitelné obchodní 

modely,
 zajistit, aby cíle unijní environmentální legislativy nebyly mařeny nízkou 

úrovní shody
stavěním na úspěšných národních nebo regionálních zkušenostech a 

usnadněním a podporou rozvoje iniciativy na pomoc při dosahování 
souladu s právními předpisy v celé Unii.

EK členské státy místní aktéři

Během semináře budou analyzovány příklady 
nejlepší praxe a iniciativ.
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Politický kontext – rámcové dokumenty

 Akční plán udržitelné spotřeby a výroby EU 
 Johannesburský implementační plán:

 rámec programů na podporu regionálních a národních iniciativ k 
urychlení přechodu směrem k udržitelné výrobě a spotřebě 

 zlepšení efektivity a udržitelnosti výrobních procesů a využívání 
přírodních zdrojů a snížení míry degradace zdrojů, znečištění a 
množství odpadů 

 Navržené akce jsou založeny na výsledcích rozsáhlých jednání se 
zainteresovanými stranami za několik posledních let, která 
začala studií o MSP a životním prostředí vypracovanou pro 
Komisi v roce 1999. 

Iniciativou ECAP-SMEs chce Evropská komise přispět k udržitelné výrobě 
v EU, v souladu s revidovanými cíli Lisabonské strategie a se závazky EU 
z johannesburského summitu týkajícími se vzorců udržitelné výroby a 
spotřeby. 



 

Akční plán
udržitelné spotřeby a výroby



 

Akční plán udržitelné spotřeby a výroby

 Action Plans on Sustainable Consumption and 
Production and Sustainable Industrial Policy

 Soubor opatření a nástrojů k zabezpečení udržitelných 
vzorců spotřeby a výroby

 „Dosažení ekonomického růstu při současném 
respektování kapacit naší planety, snižování 
poškozování životního prostředí a udržitelném využívání 
přírodních zdrojů.“



 

Základní přístup

 Zaměření na klíčové problémy
 klimatické změny a nízkouhlíkové technologie

 efektivní využívání přírodních zdrojů, energií a materiálů

 nebezpečené látky a odpady

 Zaměření na produkty

 Základem jsou již existující nástroje



 

Pět pilířů

1. Inovace (efektivní technologie, výrobky a služby)

2. Lepší výrobky

3. Čistší produkce / Zeštíhlená výroba

4. „Chytřejší“ spotřeba (změna spotřebitelského chování)

5. Globální pohled



 

1. Inovace

 Zlepšování podmínek pro inovace

 Zaměření dotačních titulů a financování vědy a 
výzkumu na „udržitelná témata“

 Úzká spolupráce vědecko-výzkumných organizací a 
podnikatelské sféry

 Podpora zavádění inovatovních výrobků a služeb

 Podpora „networkingu“ a PPP



 

2. Lepší výrobky

 Zlepšování environmentálních (a dalších) vlastností 
výrobků a služeb

 Stanovení požadavků/standardů na vlastnosti výrobků
a služeb (povinné x dobrovolné)
 př. ekodesign (EuP), ekoznačení, EPD, štítkování, ...

 Snadnější orientace spotřebitelů

 Ekonomické pobídky (např. daňová zvýhodnění) a 
rozvoj GPP



 

3. Čistší produkce

 Podpora efektivnějších výrobních postupů a technologií

 Stanovení požadavků/standardů výroby (povinné x 
dobrovolné)
 př. BAT

 Financování vědy, výzkumu a eko-inovací

 Specifické zaměření na MSP (finanční podpory pro vědu, 
výzkum a inovace)

 Systémy environmentálního řízení (EMAS)



 

4. „Chytřejší“ spotřeba

 Změna spotřebitelského chování

 Zaměření na prodejce / maloobchodníky (dobrovolné 
dohody)

 Ekonomické pobídky (např. daně)

 Ekoznačení

 Klamavá reklama (informace o environmentálních 
vlastnostech výrobků a služeb)

 Informovaný a uvědomělý spotřebitel

 Výchova, vzdělávání, osvěta



 

5. Globální pohled

 Potřeba dosažení shody na mezinárodní úrovni

 Dialog s nejvíce znečišťujícími státy

 „Vývoz“ evropských standardů za hranice EU


