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SHRNUTÍ: Zastoupení spolkové země Sasko-Anhaltsko při EU pořádalo konferenci 

„Podpora zeleného růstu: příležitosti v oběhovém biohospodářství k umožnění udržitelné 

transformace evropského průmyslu“. Akce se zaměřila na roli cirkulární bioekonomiky v 

zeleném přechodu EU a její potenciál podporovat nahrazování fosilních surovin, podporovat 

větší soběstačnost, urychlovat přijímání nových inovativních technologií a vytvářet nová 

pracovní místa v EU.  

Sven Schulze, státní ministr hospodářství, Sasko-Anhaltsko 

- Je zapotřebí bavit se o roli inovací v bioekonomice a schopnosti transformovat investice 

do inovací  

- Základem pro naši budoucnost jsou lesy a jejich ochrana  

- Lesy budou klíčem pro udržitelnou biomasu a zmírnění fosilní ekonomie  

- Pokud budeme mít více lesů, zvýšíme tím absorpci uhlíku 

- Jedná se o velký krok: např. v Německu musí být 300 tisíc hektarů znovu zalesněno, 

abychom dosáhli daných klimatických cílů (dekarbonizace), každopádně není to 

nemožné, již máme strategii, kdy vysázíme průměrně 100 stromů za minutu  

- Za každý pokácený strom chceme vysadit nový  

- Tím dosáhneme udržitelné produkce dřeva a dokážeme mít produkty jako např. 

monoethylenglykol na bio bázi či obnovitelné funkční plniva 

- Konkrétním a dobrým příkladem akce je projekt UPM 

Tuuli-Maaria Aalto, Stálé zastoupení Finska při EU 

- Horizontální problémy vyžadují horizontální řešení  

- Otázky ohledně důležitosti balíčku Fit for 55 nejsou na místě, balíček totiž silně 

potřebujeme  

                                                           

1 Boosting Green Growth: Opportunities in Circular Bioeconomy to Enable Sustainable 

Transformation of European Industry  

 

https://www.upm.com/


- Ti, co byli ohledně zeleného přechodu skeptičtí, nyní vidí důležitost všech ambiciózních 

kroků a ekologické změny  

- Rok 2030 je za rohem a musíme se výrazně zaměřit na ty cíle, kterých chceme do tohoto 

roku dosáhnout  

- Krátkodobé cíle nechejme na státech  

- Dlouhodobé cíle by se měly řešit na úrovni EU  

- Finsko chce mít ambiciózní klimatickou politiku, musíme se ale ujistit, že máme ty 

správné nástroje  

- Biomasa je pro nás klíčová  

- Je zde mnoho legislativních návrhů a při jejich plánování musíme zůstat koherentní  

Nils Torvalds, poslanec Evropského parlamentu 

- Musíme si uvědomit, že ve členských státech jsou různé potřeby a rovněž různá 

energetická závislost  

- Na tyto rozdíly bychom se měli zaměřit a měli bychom je dát společně dohromady a 

pokusit se o jejich odstranění  

- Uvědomme si, že energetika je velmi komplikovaná záležitost  

- Zároveň je zde velká investiční mezera, kterou je potřeba vyplnit 

- Proto potřebujeme jistý regulační rámec, abychom dosáhli toho, co chceme  

- Když toto odvětví roste, je jasné, že bude zapotřebí stále více regulací  

- Proto je nutné, abychom měli pochopení pro ostatní a spolupracovali spolu (napříč EU 

institucemi a různými zúčastněnými stranami)  

Johannes Baur, Generální ředitelství pro energetiku, Evropská komise 

- Balíček Fit for 55 je velmi ambiciózní, nicméně je extrémně důležitý a v současné 

situaci bychom měli kroky uplatňovat ještě rychleji, než bylo původně plánováno  

- Bioekonomika a bioenergetika se stávají stále více konkurenceschopné, nicméně 

progres je pomalý, právě na tento problém bychom se měli zaměřit  

- Prozatím v EU využíváme obnovitelné zdroje z 60 % a je zde velká debata o tom, jak 

přesvědčit obyvatele ke změně  

- Současná situace nás pohání velmi rychle dopředu  

 

 


