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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o inováciách pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu
(2012/2295(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Inovácie pre udržateľný rast: 
biohospodárstvo pre Európu (COM(2012)0060),

- so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020 – stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

- so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje1,

- so zreteľom na oznámenie Komisie o účinnej stratégii pre oblasť surovín pre Európu 
(COM(2011)0025) a na svoje uznesenie týkajúce sa tohto oznámenia2,

- so zreteľom na závery predsedníctva Rady počas predsedníctva Spojeného kráľovstva 
v roku 2005 (Znalostné biohospodárstvo v Európe), Nemecka v roku 2007 (Na ceste 
k znalostnému biohospodárstvu v Európe) a Belgicka v roku 2010 (Znalostné 
hospodárstvo v Európe: úspechy a výzvy),

- so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre rozvoj, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-
0000/2013),

A. keďže svetová populácia sa do roku 2050 zvýši zo siedmich na viac ako deväť miliárd, 
čo povedie k 70 % nárastu dopytu po potravinách;

B. keďže nedostatok prírodných zdrojov na svete, zvyšovanie tlaku na obnoviteľné 
suroviny a globálne účinky zmeny klímy vyžadujú efektívne využívanie zdrojov;

C. keďže inovačný a efektívny prístup zaručí nielen väčšiu udržateľnosť, ale aj podporu 
pre rozvoj vidieka, možné zníženie emisií skleníkových plynov, väčšiu udržateľnosť 
výrobného cyklu a rozšírenie priemyselnej inovácie v rámci celého hodnotového 
reťazca;

D. keďže prechod na udržateľné hospodárstvo umožní posilniť konkurencieschopnosť 
európskeho priemyselného odvetvia, zvýšiť hospodársky rast a tým podporiť 
významný rast európskych mier zamestnanosti;

Všeobecné pripomienky
                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0223.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0364.



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

SK

1. s potešením víta oznámenie Komisie s názvom Inovácie pre udržateľný rast: 
biohospodárstvo pre Európu a akčný plán na vykonávanie stratégie pre biohospodárstvo, 
ktorý toto oznámenie zahŕňa; 

2. súhlasí s názorom, že prechod na biohospodárstvo nie je založený len na produkcii 
zdrojov s malým vplyvom na životné prostredie, ale aj na ich udržateľnom využívaní 
z hľadiska životného prostredia, hospodárstva a spoločnosti;

3. domnieva sa, že biohospodárstvo môže prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020 
a najmä iniciatív Inovácia v Únii a Európa efektívne využívajúca zdroje; 

4. podporuje návrh Komisie na vytvorenie pracovnej skupiny a plánu pre biohospodárstvo, 
v ktorom sa poukáže na prínos obnoviteľných zdrojov energie a biotechnológií 
k udržateľnému rozvoju;

5. domnieva sa, že prechod na biohospodárstvo umožní Európe dosiahnuť dôležitý pokrok 
v oblasti inovácie a konkurencieschopnosti a posilní jej úlohu na medzinárodnej scéne;

Investície do výskumu, inovácií a zručností

6. nabáda Komisiu, aby naďalej vynakladala úsilie o koordináciu cezhraničného 
a medzisektorového výskumu a vývoja členských štátov;

7. podporuje vytvorenie systému založeného na nepretržitej výmene poznatkov medzi 
výskumnými ústavmi, podnikmi, inštitúciami a univerzitami a vymedzenie regulačného 
rámca, ktorý uľahčí výskum a jeho uplatňovanie; 

8. domnieva sa, že je nevyhnutné vytvoriť viacodborové a prierezové informačné 
a vzdelávacie programy, aby sa výsledky takéhoto výskumu vo všeobecnosti v praxi 
uplatňovali a aby sa zvýšilo povedomie európskych spotrebiteľov o nich;

9. s potešením víta vyčlenenie rozpočtových prostriedkov vo výške 4,5 miliardy EUR, ktoré 
navrhla Komisia ako súčasť rámcového programu pre výskum Horizont 2020, a dúfa, že 
tieto rozpočtové prostriedky budú k dispozícii pre všetky odvetvia a nástroje 
biohospodárstva; 

10. zastáva názor, že biorafinérie predstavujú základný nástroj na uskutočnenie uspokojivých 
procesov transformácie nepoužívaných zariadení a na oživenie oblastí zasiahnutých 
krízou pomocou inovačných postupov a investícií, a dúfa, že táto ich úloha sa bude 
naďalej uprednostňovať;

Väčšia interakcia politík a intenzívnejšie zapojenie zainteresovaných strán

11. považuje za potrebné zaručiť interdisciplinárny a integrovaný prístup k biohospodárstvu 
a dúfa v harmonizáciu odlišujúcich sa európskych politík, ktoré zasahujú do rôznych 
odvetví, ktoré ho tvoria (Horizont 2020, politika súdržnosti, spoločná poľnohospodárska 
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politika, smernica o energii z obnoviteľných zdrojov, rámcová smernica o odpadoch, 
smernica o obaloch, osobitné opatrenia týkajúce sa biologického odpadu), 
a vo vymedzenie jednotného a stabilného regulačného rámca na európskej i na 
vnútroštátnej úrovni;

12. vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila nástroje finančnej podpory priemyselných 
investícií v oblasti biohospodárstva do komerčne využiteľných riešení a do fázy pred 
komerčným využitím, napríklad využitím štrukturálnych fondov a fondov Európskej 
investičnej banky;

13. požaduje prijatie konkrétnych cielených opatrení na zníženie zložitosti a skrátenie 
byrokratických postupov udeľovania povolení, ktoré sťažujú vývojové postupy 
biorafinérií a ktoré by mohli spôsobiť presun inovačných a moderných technológií mimo 
EÚ;

14. súhlasí s využitím verejno-súkromných partnerstiev (PPP) a v záujme prekonania kritiky, 
ktorá sa objavila v minulosti pri uplatňovaní tejto formy spolupráce v iných odvetviach, 
vyzýva Európsku komisiu, aby vyčlenila primerané zdroje na financovanie ich rozvoja 
a rastu, pretože sa domnieva, že ide o kľúčový prostriedok, ktorý umožní vytvorenie 
nových hodnotových reťazcov, posilní existujúce odvetvia a uľahčí investovanie 
do technológií a skúšobných zariadení schopných uviesť na trh výsledky výskumu; 

15. súhlasí s potrebou viacúrovňového prístupu a žiada, aby sa venovala ešte väčšia 
pozornosť regionálnemu a miestnemu rozmeru biohospodárstva; s potešením víta 
vytvorenie panelových diskusií o biohospodárstve na regionálnej, národnej a európskej 
úrovni, ktoré budú môcť merať pokrok dosiahnutý v tomto odvetví a umožnia výmenu 
takých znalostí a najlepších postupov, ktoré prispejú k vyrovnaniu stupňa rozvoja 
biohospodárstva na území EÚ; okrem toho žiada Komisiu, aby do nich zapojila aj 
odborníkov z tohto odvetvia a všetkých zainteresovaných oblastí, ako aj zástupcov 
spotrebiteľov a občanov;

Posilnenie trhov a konkurencieschopnosti

16. očakáva, že všetky finančné nástroje budú dané k dispozícií, aby sa umožnilo premietnuť 
výsledky výskumu do konkrétneho vplyvu na trh; okrem toho očakáva, že tým (MSP, 
prevádzkovateľom, podnikom), ktorí budú mať záujem o uplatňovanie výsledkov tohto 
výskumu v praxi, sa poskytne primeraná podpora;  

17. domnieva sa, že existuje celá skupina vynikajúcich nástrojov (verejné obstarávanie, 
daňové stimuly, systémy certifikácie a osobitného označovania), ktoré môžu vytvoriť 
silný trh s biologickými produktmi, a dúfa, že reformy platných právnych predpisov sa 
budú uberať týmto smerom;

18. zastáva názor, že je mimoriadne dôležité zapojiť a informovať spotrebiteľov, pokiaľ ide 
o voľbu biologických produktov a ekologických služieb; v tejto súvislosti očakáva rozvoj 
štandardizácie takejto výroby v EÚ, keďže ju považuje za nástroj na presadenie 
výnosného európskeho trhu s týmito výrobkami; 



PE504.164v01-00 6/8 PR\925311SK.doc

SK

19. zastáva názor, že súčinnosť miestnych producentov poľnohospodárskych surovín 
a biorafinérií môže prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti a k zvýšeniu ziskovosti 
vidieckych poľnohospodárskych oblastí; dúfa, že na tento účel bude možné zabezpečiť 
prístup, ktorý zohľadní rôzne segmenty tzv. pyramídy využitia biomasy a ktorému sa
podarí posilniť najvyššie úrovne tejto pyramídy, čo podnieti reťazové využívanie tohto 
vzácneho zdroja; 

20. dúfa, že vyvinuté biologické a biotechnologické postupy nájdu uplatnenie pri využívaní 
obnoviteľných zdrojov na biologickom základe pochádzajúcich z odpadov a plodín, ktoré 
nie sú určené na konzumáciu, ako aj pri využívaní zložiek existujúcich 
poľnohospodárskych odvetví; 

21. vyzýva Európsku komisiu, aby podporila činnosti zamerané na zvýšenie dostupnosti 
biomasy na priemyselné účely a zároveň zabezpečila, aby stimuly na premenu biomasy 
na energiu nenarušili fungovanie trhu a neobmedzili jej dostupnosť pre producentov; 

22. domnieva sa, že v súlade s vymedzením novej stratégie európskej priemyselnej politiky 
by biohospodárstvo mohlo vo významnej miere spomaliť proces deindustrializácie, ktorý 
v súčasnosti sužuje Európu, a zvrátiť jeho priebeh pomocou nových stratégií, ktoré oživia 
trh a posilnia konkurencieschopnosť územného systému; 

23. domnieva sa, že model biohospodárstva vyvinutý v rámci tejto stratégie umožní vyriešiť 
neisté kritické miesta a z dlhodobého hľadiska môže viesť k vzniku udržateľnejších 
a účinnejších modelov výroby, spotreby, rozvoja a životného štýlu, čím sa pomocou 
nového prepojenia hospodárstva, životného prostredia a sociálnej kvality oživí rast 
v Európe;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný kontext

Európa bude musieť v priebehu najbližších štyridsiatich rokov vyriešiť mnohé sociálne výzvy. 
Neustály rast svetovej populácie, prudké zvyšovanie dopytu po potravinách a zdrojoch 
energie a nedostatok prírodných zdrojov na svete nútia Európu zamýšľať sa nad novým 
prístupom, ktorý by mohla zaujať k výrobe a spotrebe, aby účinným a udržateľným spôsobom 
uspokojila tieto nové potreby. 

Biohospodárstvo predstavuje dôležitú príležitosť, ako na tieto výzvy reagovať a zároveň 
zaručiť nielen väčšiu udržateľnosť, ale aj podporu pre rozvoj vidieka, možné zníženie emisií 
skleníkových plynov, väčšiu udržateľnosť výrobného cyklu a rozšírenie priemyselnej inovácie 
v rámci celého hodnotového reťazca.

Stratégia pre biohospodárstvo môže byť riešením závislosti od fosílnych palív a cesta 
k inteligentnému rastu. Z hľadiska budúcnosti by mohla predstavovať aj riešenie 
pre potravinovú bezpečnosť, hospodársky rast a rast mier zamestnanosti.

Pozícia spravodajcu

Spravodajca s potešením víta oznámenie Komisie o biohospodárstve pre Európu a súhlasí 
s akčným plánom na vykonávanie stratégie, ktorú toto oznámenie zahŕňa, a jeho rozdelenie 
na tri doplňujúce sa časti: podpora výskumu, inovácie a zručností, väčšia súčinnosť medzi 
jednotlivými politikami a posilnenie trhov a konkurencieschopnosti.

Spravodajca sa domnieva, že podpora tohto odvetvia predstavuje investíciu do budúcnosti 
a Európa môže a mala by zastávať vedúcu úlohu pri dosahovaní tohto cieľa. V záujme 
uľahčenia jeho dosiahnutia je nevyhnutné vytvoriť základ pre jasný a stabilný regulačný 
rámec a zaručiť harmonizáciu poľnohospodárskej, priemyselnej a environmentálnej politiky 
a politiky v oblasti výskumu a inovácie, ktoré zasahujú do odvetví biohospodárstva. 
Spravodajca súhlasí s potrebou podporiť interdisciplinárny a integrovaný prístup, ktorým sa 
zároveň zabezpečí výmena poznatkov na regionálnej, národnej a európskej úrovni s cieľom 
pomôcť zjednotiť stupeň rozvoja biohospodárstva na území EÚ.

Podľa spravodajcu treba ďalej zaručiť a vyvinúť koordinované a ucelené programy v oblasti 
výskumu a inovácie, zriadiť nástroje podpory priemyselných investícií, vyčleniť finančné 
prostriedky a zabezpečiť čo najväčší vplyv dosiahnutých výsledkov na spoločnosť a trh. 
Technologické infraštruktúry, vedecká excelentnosť, zariadenia, ako aj bioodvetvia môžu 
reálne prispieť k uskutočneniu dôležitých pokrokov, čo sa týka inovácie 
a konkurencieschopnosti a posilnenia úlohy Európy na medzinárodnej scéne.

V tejto súvislosti by k rozvoju tejto stratégie mohli vo významnej miere prispieť aj nové 
formy partnerstiev schopné zlúčiť spoločný prínos verejných a súkromných subjektov. 
Vytvorenie verejno-súkromného partnerstva zameriavajúceho sa na bioodvetvia by mohlo 
skutočne podporiť nové projekty, umožniť vývoj nových výrobkov a zabezpečiť ich 
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nevyhnutné a účinné uvedenie na trhu, čím sa zníži riziko, že lepšie podmienky podnietia únik 
mozgov a presun inovačných projektov mimo Európu.

Z týchto všetkých dôvodov sa spravodajca domnieva, že treba vynaložiť ešte väčšie úsilie 
zamerané na podporu ďalšieho pokroku v tomto zmysle, aby sa zabezpečil vznik 
udržateľnejších a účinnejších modelov výroby, spotreby, rozvoja a životného štýlu a – aj 
vďaka novému prepojeniu hospodárstva, životného prostredia a sociálnej kvality – oživenie 
rastu a reindustrializácie v Európe.


