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NÁVRHY

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

1. trvá na tom, že biohospodárstvo, ktoré musí byť založené na súvislom medziodborovom 
a medziodvetvovom prístupe v rámci EÚ, je kľúčovým prvkom inteligentného 
ekologického rastu v Európe, a zdôrazňuje, že politika regionálneho rozvoja zohráva 
ústrednú úlohu pri vykonávaní stratégie Európa 2020; poznamenáva, že sedem 
z jedenástich cieľov regionálnej politiky sa priamo alebo nepriamo týka biohospodárstva; 
poukazuje na skutočnosť, že politika regionálneho rozvoja je v súčasnosti viac ako 
kedykoľvek predtým silnejším prostriedkom na podporu inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu vzhľadom na jej intenzívnejšie tematické zameranie; poukazuje na 
skutočnosť, že biohospodárstvo vo významnej miere ovplyvňuje regióny a podporuje 
hospodársky rast a tvorbu pracovných miest;

2. trvá na tom, že stratégie a politika biohospodárstva, ako aj nariadenia a motivačné 
opatrenia týkajúce sa biohospodárstva by mali obsahovať jednoznačnejšie usmernenia 
a stupeň zamerania; upozorňuje, že je potrebné zlepšiť koordináciu, vytvárať synergie 
a doplnkové vzťahy medzi rôznymi politikami a finančnými prostriedkami (štrukturálne 
fondy, SPP, SRP, smernica o obnoviteľných zdrojoch energie, rámcová smernica 
o odpade a Horizont 2020) a nájsť možnosti krížového financovania; takisto upozorňuje, 
že prechod na biohospodárstvo je dlhým procesom, ktorý vyžaduje zákonodarnú 
vytrvalosť a dlhodobé stratégie a investície, aby sa tak vytvorilo stabilné investičné 
prostredie pre biohospodárstvo a zabezpečili sa rovnaké podmienky;

3. zdôrazňuje, že by sa mal zaviesť pevný politický rámec s cieľom plnohodnotne využívať 
potenciál biohospodárstva a uľahčiť prechod z hospodárstva založeného na fosílnych 
palivách k bioekonomike, ktorá by mala optimálne využívať miestne a regionálne zdroje 
a kapacity;

4. pripomína, že európske najvzdialenejšie regióny majú mimoriadnu biodiverzitu a 
jedinečné klimatické a geomorfologické charakteristiky; zdôrazňuje, že tieto regióny tak 
ponúkajú enormný výskumný a inovačný potenciál v oblasti biohospodárstva a že môžu 
zohrať ústrednú úlohu pri vytváraní tzv. zeleného rastu na európskej úrovni;

5. zdôrazňuje význam vytvorenia monitorovacieho strediska a odborného výboru pre 
biohospodárstvo; trvá na pravidelnom uskutočňovaní konferencií hlavných subjektov 
z verejného aj súkromného sektora, a to na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni; 
žiada vytvorenie plánu, ktorý by zaručoval efektívne monitorovanie biohospodárskych 
iniciatív a dobrú koordináciu nástrojov a v rámci ktorého by sa pravidelne určovali 
konkrétne ciele a zverejňovali správy o pokroku prác v tejto oblasti, ktoré by sa 
postupovali Európskemu parlamentu;

6. poukazuje na to, že regionálne a miestne ekonomiky zohrávajú ústrednú úlohu pri 
dosahovaní inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; tvrdí, že samotné regióny 
majú vedomosti a znalosti potrebné na mobilizáciu aktérov podľa svojich osobitných 
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charakteristík a na prechod k biologickej spoločnosti a hospodárstvu, ktoré prekonalo 
závislosť od ropy, pričom by mali využívať výskum a inováciu ako faktory zmeny; 
opätovne zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité integrovať a lepšie koordinovať plány 
týkajúce sa inovácií a udržateľnosti na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni; preto 
naliehavo vyzýva regióny a regionálne orgány, aby sa aktívnejšie zapojili do vypracúvania 
silných regionálnych stratégií v oblasti biohospodárstva, výskumu a inovácií, ktoré 
zohľadňujú profil každého regiónu a sú zamerané na inteligentnú špecializáciu; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala európske regionálne biozoskupenia a spoluprácu medzi 
regiónmi, a domnieva sa, že solídny rast v tejto oblasti je možný len prostredníctvom 
významných verejných a súkromných investícií; podporuje návrh zriadiť verejno-
súkromné partnerstvá (PPP) v odvetví biohospodárstva;

7. domnieva sa, že sociálne a solidárne hospodárstvo, ktoré stavia na aktívnom zapojení ľudí, 
spoločnom vlastníctve a solidarite, by malo mať možnosť zohrávať významnú úlohu pri 
tvarovaní a zavádzaní stratégií v oblasti biohospodárstva na regionálnej úrovni;

8. vyzdvihuje dôležitosť zachovania a posilnenia miestnych a regionálnych iniciatív 
pomocou vykonávania stratégií biohospodárstva na všetkých stupňoch spolupráce; 
poukazuje na skutočnosť, že prístup zdola nahor je nevyhnutný na využitie potenciálu 
všetkých regiónov; podčiarkuje zásadnú úlohu malých a stredných podnikov (MSP), ktorú 
zohrávajú v oblasti biohospodárstva, a trvá na tom, že je nevyhnutné poskytnúť MSP 
možnosti financovania, ktoré budú prispôsobené miestnej úrovni; opätovne zdôrazňuje 
potrebu podporovať výskumné a inovačné stratégie zamerané na inteligentnú špecializáciu 
zdôrazňovaním nástrojov financovania a predovšetkým možností sieťovej spolupráce a 
výmeny poznatkov, ktoré ponúkajú;

9. opakuje, že jednou z hlavných zásad biohospodárstva je zvýšenie efektívnosti využívania 
zdrojov a zníženie závislosti od dovozu surovín, energie a neobnoviteľných prírodných 
zdrojov; poukazuje na dôležitosť odvetvia lesného hospodárstva a iných bioodvetví 
a opakuje, že uhlíkovo neutrálne obnoviteľné prírodné zdroje a suroviny, ako drevo 
a drevné vlákno, môžu nahradiť neobnoviteľné fosílne suroviny; poukazuje na to, že 
odvetvie biohospodárstva produkuje množstvo výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, 
napríklad chemikálie, lieky, plasty a iné inovačné nové materiály, a vytvára pracovné 
miesta; zdôrazňuje potenciál biotechnológií založených na morských zdrojoch;

10. zdôrazňuje, že biohospodárstvo vyžaduje prvotriedne znalosti a zručnú pracovnú silu; trvá 
na tom, že je nevyhnutné, aby sa v regiónoch poskytovala odborná príprava a vyššie 
vzdelávanie pri zohľadnení ich osobitných charakteristík; poukazuje na to, že vzdelávacie 
programy a programy odbornej prípravy so širokým zameraním v regiónoch podporujú aj 
udržateľný rozvoj podnikania; trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v odvetví 
biohospodárstva predstavuje výhodu pre Európu z hľadiska jej postavenia v celosvetovom 
meradle a umožní jej stať sa jednotkou v oblasti biohospodárstva; poukazuje na význam 
zvýšenej cezhraničnej mobility výskumníkov v záujme výmeny osvedčených postupov 
a prenosu poznatkov v oblasti biohospodárstva;

11. domnieva sa, že v záujme rozvoja efektívneho a udržateľného biohospodárstva je nutné 
uskutočňovať trvalú modernizáciu všetkých typov infraštruktúry, z ktorej nemožno 
v žiadnom prípade vylúčiť vidiecke oblasti;
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12. domnieva sa, že je dôležité investovať do dodávateľských reťazcov biohospodárstva, aby 
sa zaručila dostupnosť surovín; opakuje, že stratégie biohospodárstva by mali podporovať 
nielen efektívnejšie využívanie domového a komunálneho odpadu, ale aj zhodnocovanie 
tokov a zvyškov, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty v poľnohospodárstve a lesnom 
hospodárstve; žiada, aby sa vypracovali lepšie a zmocňovacie právne predpisy, ktoré 
zabezpečia právnu istotu a pevnú podporu udržateľného využívania zdrojov 
biohospodárstva a ťažby surovín, a aby sa politika v každom ohľade opierala o dlhodobý 
prístup, ktorý je priaznivý pre investície;

13. poukazuje na potrebu stanoviť osobitné ciele na zvýšenie pomeru obnoviteľných 
prírodných zdrojov využívaných vo výrobe a pri spotrebe tovaru; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla praktické opatrenia celoregionálneho dosahu na podporu produkcie a spotreby 
výrobkov biohospodárstva na regionálnej úrovni;

14. konštatuje, že je dôležité zvýšiť povedomie spotrebiteľov o tom, čo je obsahom 
biohospodárstva, a že je preto vhodné informovať ich o výhodách biohospodárstva 
a lepších možnostiach výberu v oblasti spotreby, ktoré prináša; domnieva sa, že 
biohospodárstvo by sa malo podporovať krokmi na zvyšovanie informovanosti 
spotrebiteľov o bezpečnosti potravín, o ochrane zdrojov a o iných spoločenských výzvach, 
ako sú zmena klímy a závislosť od neobnoviteľných zdrojov; požaduje preto uskutočnenie 
štúdií o modeloch spotreby v Európskej únii a zavedenie stratégií založených na 
vedeckých údajoch, aby spotrebitelia dostávali informácie o vlastnostiach produktov a aby 
sa podporoval udržateľný životný štýl.
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