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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že by mělo být připomenuto, že biohospodářství je důležitým odvětvím 
vnitřního trhu, které nabízí dodatečné výhody související s udržitelností, 
konkurenceschopností a snižováním závislosti na dovozu energie i surovin;

1. je přesvědčen, že nedostatečná koordinace omezuje v Unii využití součinností a úspor
z rozsahu v souvislosti s biohospodářstvím; zdůrazňuje, že Unie může přispět 
podporováním a zjednodušováním spolupráce, a to prostřednictvím sítí a programů 
financování; domnívá se však, že k tomu není zapotřebí přístup shora dolů, protože 
biohospodářství se bude rozvíjet prostřednictvím integrovaného přístupu napříč všemi 
úrovněmi, tj. na úrovni místní, členský států a Unie;

2. vítá v tomto ohledu nedávné oznámení Komise o vytvoření observatoře pro 
biohospodářství, která bude mapovat regionální a vnitrostátní politiky a politiky EU v této 
oblasti; vítá rovněž výběrové řízení umožňující odborníkům, aby se hlásili do Evropského 
biohospodářského panelu;

3. věří, že na úrovni Unie musí být dosažena větší součinnost a komplementarita s ostatními 
politikami a programy, zejména s programem Horizont 2020 a SZP; 

4. vítá záměr překlenout propast mezi výzkumem a inovacemi v rámci Horizontu 2020
a vzhledem k široké škále koncových výrobků biohospodářství, např. energetických
a průmyslových výrobků, také úmysl omezit překážky bránící interdisciplinárnímu 
výzkumu a společným programům; 

5. domnívá se, že mají-li být bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, musí být schopny 
konkurovat cenou i kvalitou za normálních tržních podmínek; vítá probíhající revizi 
právních předpisů Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, aby při stanovení a výpočtu 
cílů byly brány v potaz emise skleníkových plynů související s nepřímou změnou 
využívání půdy (ILUC);

6. vyzývá průmysl, aby řídil rozvoj biohospodářství v Unii, a proto žádá vytvoření 
příznivějších podmínek pro podnikání prostřednictvím takových opatření, jako je 
zkracování doby potřebné pro uvedení produktů na trh, přizpůsobování politik v oblasti 
výzkumu a inovací potřebám jednotlivých odvětví, zlepšování přístupu k rizikovému 
financování, zejména pro malé a střední podniky, a podpora podnikání v této oblasti;

7. věří, že veřejné finance mají hrát roli při získávání kapitálu ze soukromého sektoru na 
podporu komercializace v rámci odvětví biotechnologií.


