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NÁVRHY

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

A. keďže treba pripomenúť, že biohospodárstvo predstavuje významné odvetvie vnútorného 
trhu, ktoré ponúka dodatočné výhody ako udržateľnosť, konkurencieschopnosť a zníženie 
závislosti od dovozu energií a surovín;

1. je presvedčený, že nedostatok koordinácie obmedzuje využívanie synergií a úspor z 
rozsahu, pokiaľ ide o biohospodárstvo v Únii; zdôrazňuje, že prínosom zo strany EÚ 
môže byť podporovanie a uľahčovanie spolupráce prostredníctvom informačných sietí a 
programov finančnej podpory; domnieva sa však, že sa nevyžaduje prístup zhora nadol, 
pretože biohospodárstvo sa bude rozvíjať pomocou integrovaného prístupu na všetkých 
úrovniach, na miestnej úrovni a úrovni členských štátov a Únie;

2. víta v tejto súvislosti nedávne oznámenie Komisie o otvorení monitorovacieho strediska 
pre biohospodárstvo s cieľom sledovať regionálne, národné a európske politiky v tejto 
oblasti, ako aj jej požiadavku týkajúcu sa vstupu odborníkov do európskeho panela pre 
biohospodárstvo;

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je potrebné vytvoriť väčšie synergie a vzájomné 
dopĺňanie sa s inými oblasťami politík a programov, najmä s programom Horizont 2020 a 
SPP,;

4. víta zámer preklenúť priepasť medzi výskumom a inováciami v rámci programu Horizont 
2020 a odbúrať prekážky interdisciplinárneho výskumu a spoločných programov 
vzhľadom na širokú škálu konečných produktov biohospodárstva, t.j. energie a 
priemyselných výrobkov;

5. domnieva sa, že na to, aby boli biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, musia si 
vzájomne konkurovať v oblasti cien aj kvality za normálnych trhových podmienok; víta 
prebiehajúcu revíziu právnych predpisov Únie týkajúcich sa biopaliva s cieľom 
zabezpečiť, aby sa pri stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do úvahy emisie 
skleníkových plynov spôsobené nepriamou zmenou využívania pôdy;

6. vyzýva priemyselné odvetvie, aby podnecovalo rozvoj biohospodárstva v Únii, a na 
základe toho žiada vytvoriť lepšie podnikateľského prostredie pomocou opatrení, ako sú 
napr. opatrenia na skrátenie času potrebného na uvedenie na trh, zosúlaďovanie výskumu 
a inovačných politík s potrebami osobitných sektorov, zlepšenie prístupu k prostriedkom 
financovania rizika, predovšetkým pre MSP, a podpora podnikania v tomto odvetví; 

7. je presvedčený, že verejné financie zohrávajú úlohu pri investovaní kapitálu zo 
súkromného sektoru na podporu komercializácie v odvetví biotechnológií.


