
EU INDUSTRY WEEK 2022 

Regulace taxonomie na regionální úrovni, osvědčené postupy při podpoře udržitelných aktivit 

na regionální úrovni, vytváření pobídek pro malé a střední podniky směrem k cirkulární 

ekonomice 

KDY: 11. 2. 2022 

SHRNUTÍ: V pátek 11. února 2022 se Zastoupení Jihomoravského kraje při EU zúčastnilo konference, 

která byla součástí Týdne průmyslu EU 2022. Pořádala ji Delegace EU vlády Navarry a cílem bylo 

sdílet osvědčené postupy při provádění nařízení o taxonomii na regionální úrovni, která vytváří 

pobídky pro malé a střední podniky směrem k cirkulární ekonomice. Zvláštní důraz byl věnován 

digitální a zelené přeměně. 

 

moderátor: Beatriz Irala, vyšší úředník pro záležitosti EU v delegaci vlády Navarry při EU 

 

Mikel Irujo, ministr pro hospodářský a obchodní rozvoj, vláda Navarry, Španělsko: 

 Taxonomie EU je klasifikační systém vytvářející seznam ekologicky udržitelných 

hospodářských činností 

o Cílem taxonomie je poskytnout společnostem, investorům a tvůrcům politik vhodné 

definice, aby se jejich hospodářské činnosti daly považovat za environmentálně 

udržitelné 

 Navarra pro dosažení těchto cílů vytvořila dokument Smart Specialisation Strategy of Navarre 

 Navarra je jeden z nejbohatších regionů EU a jeden z nejvíce industrializovaných regionů EU 

(průmysl představuje 30 % HDP)   

 Záměrem regionu do budoucna je více spolupracovat s univerzitami, technologickými centry, 

firmami, aby byly co nejvíce podpořeny aktivity spojené s udržitelností  

 

Alberto Valenzano, Evropská komise, Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG 

GROW)  

 Finanční strategie EU na rok 2021 klade velký důraz na udržitelnost 

 Základy rámce EU pro udržitelné financování zahrnují:  

1. taxonomii EU jakožto společná klasifikace ekonomických činností významně 

přispívajících k environmentálním cílům s využitím vědecky podložených kritérií 

2. zveřejňování informací pro nefinanční i finanční instituce s cílem poskytovat investorům 

informace nezbytné k rozhodování o udržitelných investicích 

https://eu-industry-days.ec.europa.eu/eu-industry-weeks
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://sodena.com/descargas/S3/DOC%20S3%20INGLES.pdf


3. širokou sadu nástrojů pro firmy, trhy a finanční zprostředkovatele, aby se odhalila 

udržitelná řešení pro investory a zabránilo se „greenwashingu“ 

 Co je taxonomie EU: 

- Nástroj, který pomůže investorům a společnostem činit informovaná investiční rozhodnutí 

o činnostech udržitelných z hlediska životního prostředí za účelem identifikování míry 

udržitelnosti investice 

 Co není taxonomie EU: 

- Není to povinný seznam, do kterého je třeba investovat 

- Nejedná se o hodnocení „zelenosti“ společností 

- Nerozhoduje o finanční výkonnosti investice 

 Příležitosti pro malé a střední podniky:  

- Nástroj technické podpory pro členské státy za účelem rozvoje budování kapacit a 

technického poradenství pro zelené projekty  

- Technická podpora pro členské státy s cílem poskytnout malým a středním podnikům 

přístup k poradenským službám v oblasti udržitelnosti v celé EU a získat přístup k 

udržitelnému financování s nízkou administrativní zátěží  

- Taxonomický kompas EU: usnadnění použitelnosti a uplatňování rámců pro 

zveřejňování informací o udržitelnosti, a to i pro menší společnosti 

 Strategie pro malé a střední podniky zahrnuje bezplatné poradenské služby zprostředkované 

sítí Enterprise Europe Network, včetně nového prvku ve formě poradců pro udržitelnost a 

další služby pro udržitelnost, kteří podnikům poradí, jak mohou vyhovět nové evropské 

taxonomii 

 

Georg Raab, Evropská komise, Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW)  

 Jak být „taxonomizován“? 

- Podstatně přispět alespoň k jednomu ze šesti environmentálních cílů1 definovaných v 

nařízeních o taxonomii 

- Nečinit významnou překážku žádnému z dalších pěti environmentálních cílů 

- Dodržovat minimální sociální záruky 

                                                           
1  

a) Zmírňování změny klimatu 

b) Přizpůsobení se změně klimatu 

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

d) Přechod k oběhovému hospodářství 

e) Prevence a omezování znečištění 

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf


3 OSVĚDČENÉ POSTUPY:  

Uxue Itoiz, generální ředitelka pro průmysl, energetiku a strategické projekty, Vláda Navarry 

 Navarra organizovala velmi úspěšné školení pro státní úředníky, aby věděli o všech detailech 

týkající se evropské taxonomie a následně je představili podnikům, které je žádají o poradenství 

 Příklady témat, kterým se Navarra věnuje:  

- Elektrická a připojená mobilita: dobíjecí infrastruktury 

- Průmysl zelené energie: baterie (jejich snižování), recyklace a renovace větrného 

sektoru, výroba vodíkových komponent hodnotového řetězce 

- Zdravé stravování: biologicky udržitelné obaly 

- Udržitelný cestovní ruch: udržitelné lokality, renovace stávajících budov – opatření ke 

zlepšení energie v provozovnách a energetická certifikace 

 Navarra je otevřena ostatním regionům, které by potřebovali s problematikou pomoci 

Jens Teubler, vedoucí výzkumný pracovník, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy 

 Taxonomie EU pro municipality: taxonomie je v současnosti nejdůležitějším standardem 

udržitelnosti v Evropě, definuje (a často kvantifikuje) pravidla/kritéria pro udržitelné projekty. 

Na druhé straně taxonomie nezahrnuje všechny relevantní činnosti (např. žádnou produkci 

potravin); i když škála způsobilých aktiv v průběhu let poroste. 

 Použití filtru udržitelnosti pro veřejné investice: 

- Taxonomie může být použita jako výchozí nebo záložní možnost ve strategii 

udržitelnosti (zahrnující všechny projekty, které nejsou jinak definovány/cíleny) 

- Neměla by však přímo definovat cíle společenství 

- Jedním z řešení je vytvoření filtru udržitelnosti ve formě stromu otázek nebo hierarchie 

pro financování/investování projektů/podniků 

- Jak se tedy vypořádat s taxonomií? Je důležité definovat vlastní strategii 

udržitelnosti, vlastní cíle, pak je klíčové investovat/najít ty projekty/programy, 

které jsou v souladu s těmito cíli, až poté se řídit taxonomií  

 

Sara Bergamin, asociace VELTHA  

 Spolupráce s regiony v oblasti cirkulární ekonomiky, příklady projektů:   

 SCREEN – Synergické oběhové hospodářství napříč evropskými regiony 

 17 evropských regionů spolupracuje na vytvoření replikovatelného rámce pro 

přechod na oběhové hospodářství 

 

http://www.screen-lab.eu/


 REPLACE – Akce regionální politiky pro oběhové hospodářství  

 Projekt Interreg Europe zahrnující 8 regionů za účelem testování a přizpůsobení 

metodiky SCREEN za účelem posílení nástrojů regionální politiky zaměřených na 

oběhové hospodářství: cílem je vybudovat účinné politické opatření na podporu 

regionálních zúčastněných stran při přechodu na oběhové obchodní modely 

 DigiPrime – Digitální platforma pro oběhové hospodářství v meziodvětvových udržitelných 

hodnotových sítích 

 Cílem je vyvinout novou koncepci digitální platformy oběhového hospodářství, 

která překoná současnou informační asymetrii mezi zúčastněnými stranami v 

hodnotovém řetězci, s cílem odblokovat nové oběhové obchodní modely založené na 

datově posílené obnově a opětovném použití funkcí a materiálů z produktů s 

vysokou přidanou hodnotou po použití 

 

Sergio Pérez García, generální ředitel pro zahraniční věci, Vláda Navarry 

 Pronesl závěrečné poděkování 

 Navarra bude organizovat další podobné workshopy a konference 

 Region je zároveň připravený na spolupráci s dalšími regionálními aktéry  

https://www.interregeurope.eu/replace/
https://www.digiprime.eu/

