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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

– s ohledem na strategii Evropa 2020, která vyzývá k rozvoji inteligentního a zeleného 
růstu,

A. vzhledem k tomu, že podpora biohospodářství povede k ekonomickému růstu a tvorbě 
značného počtu pracovních míst ve venkovských, pobřežních a průmyslových oblastech;  

B. vzhledem k tomu, že se díky biohospodářství staneme méně závislými na fosilních 
palivech, která jsou převážně dovážena;  

1. vyzývá k rozvoji inovativnější a konkurenceschopnější společnosti účinněji využívající 
zdroje, který zajistí, aby byl dostatek potravin úzce provázán s využíváním obnovitelných 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že biohospodářství zaměstnává již 22 milionů lidí; 

3. upozorňuje na skutečnost, že biohospodářství může pro zemědělce představovat značný 
dodatečný příjem; 

4. odkazuje na program Horizont 2020, který v oblasti biohospodářství vytvořil přibližně 
130 000 pracovních míst;  očekává, že členské státy pokročí při naplňování svých 
programů zaměřených na podporu biohospodářství;

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila participativní modely, které bude možné využít 
k vybudování těsnějších vazeb mezi občany a koncovými uživateli s cílem podpořit užší 
propojení vědy, společnosti a politiky, a zdůraznit přínos biohospodářství a jeho význam 
pro společnost, růst, pracovní místa a sociální inovace;  

6. vyzývá k podrobnějšímu prozkoumání souvisejících nákladů obětovaných příležitosti, a to 
vzhledem k dopadu biohospodářství na využívání vzácných přírodních zdrojů a 
environmentálním nákladům v důsledku ztráty biodiverzity;    

7. vyzývá členské státy, aby nabízely univerzitní studijní obory a rozvíjely programy 
odborné přípravy týkající se biohospodářství a zajistily tak, že EU bude v této oblasti hrát 
průkopnickou, inovativní a vůdčí úlohu;     

8. zdůrazňuje, že EU musí usilovat o zlepšení svých schopností inovací tak, aby měly 
výsledky výzkumu obchodní úspěch, neboť v současné době trvá EU příliš dlouho, než 
jsou výsledky výzkumů a inovací promítnuty do produktů, které lze uvádět na trh; 

9. domnívá se, že biohospodářství umožňuje méně nákladnou výrobu průmyslových 
komodit, a to při využívání menšího množství energie a menším znečištění životního 
prostředí;    
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10. vyzývá k rozvoji průmyslové infrastruktury a optimalizovaných dodavatelských řetězců 
produktů biohospodářství ve venkovských a pobřežních oblastech s cílem vytvářet nová 
pracovní místa v zemědělství, lesním hospodářství a akvakultury;  vybízí k tomu, aby byly 
za tímto účelem vyčleněny prostředky z fondu EU pro rozvoj venkova. 


