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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o inovaci pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu
(2012/2295(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na sdělení Komise nazvané „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro 
Evropu (COM(2012)0060)“,

- s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění (COM(2010)2020)“,

- s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 o Evropě účinněji využívající zdroje1,

- s ohledem na sdělení Komise o účinné strategii v oblasti surovin v Evropě 
(COM(2011)0025) a na své usnesení k tomuto sdělení2,

- s ohledem na závěry zasedání předsednictva Rady ve Spojeném království v roce 2005 
(„Znalostní biohospodářství v Evropě“), v Německu v roce 2007 („Na cestě ke 
znalostnímu biohospodářství“) a v Belgii v roce 2010 („Znalostní hospodářství v Evropě: 
dosažené výsledky a výzvy“),

- s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2013), 

A. vzhledem k tomu, že do roku 2050 světová populace vzroste ze 7 miliard na 9 miliard, 
což s sebou ponese 70% zvýšení poptávky po potravinách;

B. vzhledem k tomu, že celosvětový nedostatek přírodních zdrojů, zvýšení tlaku na 
obnovitelné suroviny a celosvětové dopady změny klimatu nás nutí k účinnému 
využívání zdrojů;

C. vzhledem k tomu, že inovační a efektivní přístup zaručí nejen větší udržitelnost, ale 
i podporu rozvoje venkova, možné snížení emisí skleníkových plynů a větší 
udržitelnost výrobního cyklu, jakož i rozšíření inovací v průmyslu do všech článků 
hodnotového řetězce;

D. vzhledem k tomu, že přechod k udržitelnému hospodářství umožní upevnit 
konkurenceschopnost evropského průmyslu, zvýšit hospodářský růst, a umožnit tak 
podstatný nárůst zaměstnanosti v Evropě; 

Obecné připomínky
                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0223.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0364.



PE504.164v01-00 4/8 PR\925311CS.doc

CS

1. vítá sdělení Komise nazvané „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ 
a akční plán na provádění strategie biohospodářství, která je jeho součástí; 

2. sdílí myšlenku, že přechod k biohospodářství je založen nejen na produkci zdrojů 
s menším dopadem na životní prostředí, ale i na jejich udržitelném využívání 
z ekologického, ekonomického a sociálního hlediska;

3. domnívá se, že biohospodářství může přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020, 
konkrétně iniciativ Unie inovací a Evropa účinněji využívající zdroje; 

4. podporuje návrh Komise na vytvoření pracovní skupiny a plánu biotechnologických 
odvětví, v němž bude zdůrazněno, že obnovitelné zdroje a biotechnologie prokazatelně 
přispívají k udržitelnému rozvoji;

5. domnívá se, že přechod k biohospodářství umožní, aby Evropa výrazně pokročila 
v oblasti inovací a konkurenceschopnosti, a posílí její úlohu na mezinárodní scéně;

Investice do výzkumu, inovací a schopností

6. žádá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o koordinaci výzkumu a vývoje přes hranice 
jednotlivých členských států i různých odvětví; 

7. podporuje vytvoření systému založeného na trvalé výměně poznatků mezi výzkumnými 
ústavy, podniky, institucemi a univerzitami a stanovení legislativního rámce, který 
usnadní výzkum a jeho aplikace; 

8. domnívá se, že je nezbytné vytvořit informační a vzdělávací programy napříč 
jednotlivými disciplínami a sektory tak, aby výsledky tohoto výzkumu byly trvalé a daly 
se využít v praxi a aby evropští spotřebitelé byli lépe informováni;

9. vítá dotaci ve výši 4,5 miliard EUR, kterou navrhla Komise v rámcovém programu 
Horizont 2020, a doufá, že tuto dotaci budou moci využívat všechna odvětví a všechny 
nástroje biohospodářství; 

10. je toho názoru, že biorafinerie jsou základním nástrojem pro znamenité postupy přeměny 
nevyužívaných podniků a revitalizace krizových oblastí prostřednictvím inovačních 
postupů a investic, a přeje si, aby tato úloha byla i nadále podporována;

Posílení interakce mezi politikami a lepší zapojení zúčastněných stran

11. považuje za nezbytné zajistit mezioborový a integrovaný přístup k biohospodářství 
a požaduje harmonizaci různých evropských politik, které zasahují do různých odvětví 
tvořících společně biohospodářství (Horizont 2020, politika soudržnosti, společná 
zemědělská politika, směrnice o obnovitelné energii, rámcová směrnice o odpadech, 
směrnice o obalech, konkrétní opatření týkající se bioodpadu), a vytvoření jednotného a 
stabilního právního rámce na evropské a vnitrostátní úrovni;
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12. vyzývá Evropskou komisi, aby stanovila nástroje finanční podpory pro obchodní 
a předobchodní průmyslové investice do biohospodářství, například prostřednictvím 
strukturálních fondů a finančních prostředků Evropské investiční banky;

13. požaduje cílené a konkrétní kroky za účelem zjednodušení a zkrácení schvalovacích 
administrativních řízení, která ztěžují rozvoj biorafinerií a která by mohla podporovat 
přesuny inovačních a pokrokových technologií mimo EU;

14. sdílí zájem o využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), přeje si 
překonat problémy, které se v minulosti vyskytly při využívání tohoto schématu v jiných 
odvětvích, a vyzývá Evropskou komisi, aby vyčlenila odpovídající prostředky na 
financování rozvoje a růstu tohoto partnerství, neboť je přesvědčen, že se jedná o klíčový 
prostředek, který umožní vytvořit nové hodnotové řetězce, posílit řetězce stávající 
a usnadnit investice do ukázkových technologií a zařízení, která mohou uvést výsledky 
výzkumu na trh; 

15. sdílí názor, že je nezbytné uplatňovat vícestupňový přístup a požaduje, aby byla 
věnována stále větší pozornost regionálnímu a místnímu rozměru biohospodářství; vítá 
vytvoření platforem pro biohospodářství na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni, na 
nichž bude možno měřit dosažený pokrok v daném odvětví a které napomohou výměně 
know how a osvědčených postupů tak, aby bylo možno nivelizovat stupeň rozvoje 
biohospodářství na území EU; dále žádá Komisi, aby zapojila i odborníky z daného 
odvětví a ze všech souvisejících oborů i zástupce spotřebitelů a občanů;

Posílení trhů a konkurenceschopnost

16. přeje si, aby všechny dostupné finanční nástroje byly používány tak, aby výsledky 
výzkumu mohly mít konkrétní dopad na trh; přeje si rovněž odpovídající podporu pro ty 
(malé a střední podniky, hospodářské subjekty, podniky), kdo zamýšlí využívat výsledky 
tohoto výzkumu v praxi;

17. domnívá se, že existuje celá řada vynikajících nástrojů (veřejné zakázky, daňové 
pobídky, systémy certifikace a zvláštního označování), díky nimž lze vytvořit silný trh 
s bioprodukty, a přeje si, aby se reformy stávajících právních předpisů ubíraly tímto 
směrem;

18. je toho názoru, že je velmi důležité zapojit spotřebitele do výběru bioproduktů a 
bioslužeb a informovat je v tomto ohledu; v této souvislosti má zájem na rozvoji v oblasti 
standardizace této výroby v EU a považuje ji za nástroj na propagaci výhodného 
evropského trhu s uvedenými produkty; 

19. je toho názoru, že součinnost mezi místními producenty zemědělských surovin a 
biorafineriemi by mohla přispět k posílení konkurenceschopnosti a ke zvýšení ziskovosti
venkovských regionů; přeje si proto, aby byl zaručen přístup, který zohlední různé 
součásti tzv. „pyramidy biomasy“, posílí její nejvyšší úroveň a vyvolá kaskádové využití 
tohoto vzácného zdroje; 
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20. doufá, že rozvinuté biologické a biotechnologické procesy mohou být uplatněny při 
využití biologických obnovitelných zdrojů pocházejících z odpadů a ze 
zemědělských kultur, které nejsou určeny k potravinářskému účelu, a při využití 
materiálu z existujících odvětví zemědělské produkce; 

21. vyzývá Evropskou komisi, aby podporovala kroky směřující k větší dostupnosti biomasy 
pro průmyslové využití a dohlédla na to, aby pobídky k přeměně biomasy na energii 
nenarušovaly trh a nesnižovaly dostupnost pro producenty; 

22. domnívá se, že v souladu s tím, co bylo stanoveno v nové strategii pro evropskou 
průmyslovou politiku, by biotechnologie mohla významně přispět k boji proti 
deindustrializaci, kterou je dnes Evropa zasažena, a za pomoci nových strategií, jež by 
stimulovaly trh a obnovily konkurenceschopnost územního systému, tento vývoj obrátit; 

23. domnívá se, že model biohospodářství, který vznikl v rámci této strategie, umožní vyřešit 
související problémy, v dlouhodobější perspektivě přinese udržitelnější a efektivnější 
vzorce výroby, spotřeby, rozvoje a životního stylu a díky novému propojení hospodářství, 
životního prostředí a kvality v sociální oblasti znovu oživí proces evropského růstu;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti

Po příštích čtyřicet let bude Evropa muset čelit řadě sociálních problémů. Neustálý nárůst 
světové populace, bouřlivý růst poptávky po potravinách a energiích a celosvětový nedostatek 
přírodních zdrojů nutí Evropu, aby se skutečně zamyslela nad svým novým přístupem, který 
zaujme v oblasti výroby a spotřeby, aby účinně a udržitelně řešila tyto nové potřeby. 

Biohospodářství představuje významnou příležitost, jak na tyto výzvy reagovat a zaručit nejen 
větší udržitelnost, ale i podporu rozvoje venkova, snížení emisí skleníkových plynů a větší 
udržitelnost výrobního cyklu, jakož i rozšíření inovací v průmyslu na celý hodnotový řetězec.

Strategie pro biohospodářství může být řešením závislosti na fosilních palivech a může vést 
k inteligentnímu růstu. V budoucnosti by se mohla stát i odpovědí na problémy v oblasti 
zabezpečení potravin, hospodářský růst a zvýšení úrovně zaměstnanosti.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá sdělení Komise o biohospodářství pro Evropu a souhlasí s akčním plánem na 
provádění strategie, která je v něm obsažena, a s jeho rozdělením na tři vzájemně se 
doplňující části: podporu výzkumu, inovací a schopností, širokou součinnost mezi různými 
politikami a posílení trhů a konkurenceschopnosti.

Pro zpravodaje je podpora tohoto odvětví investicí do budoucnosti a Evropa může a musí hrát 
v úsilí o dosažení tohoto cíle vedoucí úlohu. Na podporu tohoto cíle je nutné vytvořit základy 
jasného a stabilního právního rámce a zajistit harmonizaci zemědělské a průmyslové politiky 
a politiky životního prostředí a výzkumu a inovací, které zasahují do jednotlivých odvětví 
biohospodářství. Zpravodaj sdílí názor, že je nezbytné podpořit přístup napříč jednotlivými 
disciplínami a sektory a zároveň zajistit výměnu poznatků na regionální, vnitrostátní 
a evropské úrovni s cílem napomoci sjednocení úrovně rozvoje biohospodářství na území EU.

Podle zpravodaje je dále třeba zaručit a rozvíjet koordinované a soudržné programy výzkumu 
a inovace, stanovit nástroje na podporu investic do průmyslu, používat finanční prostředky 
a zajistit, aby dosažené výsledky měly co největší dopad na společnost a na trh. 
Technologické infrastruktury, vědecká excelence, zařízení a bioprůmysl, to vše může 
skutečně přispět k dokončení důležitých kroků v oblasti inovací a konkurenceschopnosti 
a posílení úlohy Evropy na mezinárodní scéně.

V této souvislosti mohou k rozvoji strategie významně přispět i nové formy partnerství, do 
nichž může patřit i společné přispění veřejnoprávních a soukromých subjektů. Vytvoření 
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, které se soustředí na bioprůmysl, by 
skutečně mohlo podpořit nové projekty, umožnit rozvoj nových produktů a v podstatě je 
účinným způsobem přesunout na trh a omezit riziko, že by příznivější podmínky mohly 
motivovat k odlivu excelence a inovačních projektů mimo Evropu.
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Z těchto důvodů se zpravodaj domnívá, že je třeba věnovat skutečně velké úsilí podpoře 
dalšího pokroku, a přinést tak udržitelnější a efektivnější vzorce výroby, spotřeby, rozvoje 
a životního stylu a znovu oživit proces evropského růstu a nové industrializace, a to i díky 
novému propojení hospodářství, životního prostředí a kvality v sociální oblasti.


