
PA\928251SK.doc PE506.093v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2012/2295(INI)

26.2.2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k inováciám pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu
(2012/2295(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tamás Deutsch



PE506.093v01-00 2/4 PA\928251SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\928251SK.doc 3/4 PE506.093v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

– so zreteľom na stratégiu Európa 2020, ktorá vyzýva na inteligentný a ekologický rast;

A. keďže podpora biohospodárstva bude viesť k hospodárskemu rastu a tvorbe významného 
počtu pracovných miest vo vidieckych, pobrežných a priemyselných oblastiach;

B. keďže vďaka biohospodárstvu sa staneme  menej závislými od väčšinou dovážaných 
fosílnych palív; 

1. žiada rozvoj inovatívnejšej, zdrojovo hospodárnejšej a konkurencieschopnejšej 
spoločnosti, ktorá dokáže zabezpečiť, aby dostatok potravín sprevádzalo udržateľné 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

2. poukazuje na to, že v biohospodárstve je už teraz zamestnaných 22 miliónov ľudí;

3. upozorňuje na skutočnosť, že biohospodárstvo môže poskytnúť poľnohospodárom značný 
dodatočný príjem;

4. upozorňuje na program Horizont 2020, ktorý vytvoril v oblasti biohospodárstva približne 
130 000 pracovných miest; očakáva, že členské štáty pokročia pri naplňovaní svojich 
programov rozvoja biohospodárstva;

5. vyzýva Komisiu, aby vybudovala účastnícke modely, ktoré možno využiť na vybudovanie 
užších prepojení medzi občanmi a konečnými používateľmi s cieľom podporiť bližší 
vzťah medzi vedou, spoločnosťou a politikou, a aby poukázala na prínos biohospodárstva 
a jeho význam pre spoločnosť, rast, pracovné miesta a sociálne inovácie;

6. žiada podrobnejšie preskúmanie nákladov vynaložených na príležitosti, a to vzhľadom na 
dosah biohospodárstva na využívanie vzácnych prírodných zdrojov a environmentálnych 
nákladov vyplývajúcich zo straty biodiverzity;

7. vyzýva členské štáty, aby ponúkli univerzitné študijné odbory v oblasti biohospodárstva 
a aby vypracovali programy odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť, aby EÚ zohrávala 
v tejto oblasti priekopnícku, inovatívnu a vedúcu úlohu; 

8. zdôrazňuje, že EÚ sa musí snažiť o zlepšenie svojej inovatívnej schopnosti tým, že 
výsledky výskumu premietne do obchodných úspechov, pretože v súčasnosti trvá EÚ 
príliš dlho, kým pretvorí výsledky výskumu a inovácií na produkty vhodných pre trh;

9. nazdáva sa, že biohospodárstvo umožňuje menej nákladnú výrobu priemyselných 
komodít, s využitím menšieho množstva energie a s menším znečistením životného 
prostredia;

10. žiada rozvoj priemyselných infraštruktúr a optimalizovaný reťazec zásobovania 
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bioproduktmi vo vidieckych a pobrežných oblastiach s cieľom vytvoriť nové pracovné 
miesta v poľnohospodárstve, lesníctve a akvakultúre; žiada, aby sa na tento účel uvoľnilo 
financovanie z prostriedkov EÚ na rozvoj vidieka;


