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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Spoločná technologická iniciatíva 
v oblasti odvetví biopriemyslu by mala 
zmierniť rôzne druhy zlyhaní trhu, ktoré 
odrádzajú súkromné investície do 
predkonkurenčného výskumu, 
demonštračných činností a zavádzania 
biopriemyslu v Európe. Predovšetkým by 
mala zaistiť dostupnosť spoľahlivých 
dodávok biomasy, ktoré by zohľadňovali 
ďalšie konkurenčné sociálne 
a environmentálne požiadavky, a podporiť 
rozvoj pokročilých spracovateľských 
technológií, rozsiahlych demonštračných 
činností a politických nástrojov, čím by sa 
znížilo riziko pre súkromné investície do 
výskumu a inovácií v oblasti vývoja 
udržateľných a konkurencieschopných 
biovýrobkov a biopalív.

(11) Spoločná technologická iniciatíva 
v oblasti odvetví biopriemyslu by mala 
zmierniť rôzne druhy zlyhaní trhu, ktoré 
odrádzajú súkromné investície do 
predkonkurenčného výskumu, 
demonštračných činností a zavádzania 
biopriemyslu v Európe. Predovšetkým by 
mala zaistiť dostupnosť spoľahlivých 
a nepretržitých dodávok biomasy, ktoré by 
zohľadňovali ďalšie konkurenčné sociálne 
a environmentálne požiadavky, a podporiť 
rozvoj pokročilých spracovateľských 
technológií, rozsiahlych demonštračných 
činností (pričom sa zohľadnia najmä 
jednotlivé subjekty v poľnohospodárstve 
a takisto poľnohospodárske prostredie)
a politických nástrojov, čím by sa znížilo 
riziko pre súkromné investície do výskumu 
a inovácií v oblasti vývoja udržateľných 
a konkurencieschopných biovýrobkov 
a biopalív.

Or. pl

Odôvodnenie

Prístup k vedomostiam, výsledkom výskumu a takisto k najnovším technológiám predstavuje 
mimoriadne dôležitú hodnotu, ktorou v súčasnosti musia poľnohospodári disponovať, aby jej 
využívaním mohli dosiahnuť lepšie výsledky. V rámci spoločnej technologickej iniciatívy je 
preto potrebné postarať sa o to, aby sa výsledky jej činnosti v oblasti výskumu, ako aj nových 
technológií dostali aj k najmenším subjektom z celého hodnotového reťazca, ktoré v tomto 
prípade tvoria aj poľnohospodári.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom spoločnej technologickej 
iniciatívy v odvetviach biopriemyslu je 
realizovať program výskumných 
a inovačných činností v Európe, ktorý 
posúdi dostupnosť obnoviteľných 
biologických zdrojov použiteľných na 
výrobu biomateriálov a na tomto základe 
podporí vytvorenie udržateľných 
biologických hodnotových reťazcov. 
Uvedené činnosti by sa mali realizovať 
formou spolupráce medzi zúčastnenými 
stranami v rámci celých biologických 
hodnotových reťazcov vrátane prvovýroby 
a spracovateľských odvetví, 
spotrebiteľských značiek, MSP, 
výskumných a technologických centier 
a univerzít.

(13) Cieľom spoločnej technologickej 
iniciatívy v odvetviach biopriemyslu je 
realizovať program výskumných 
a inovačných činností v Európe, ktorý 
posúdi dostupnosť obnoviteľných 
biologických zdrojov použiteľných na 
výrobu biomateriálov, ako aj 
biochemikálií a na tomto základe podporí 
vytvorenie udržateľných biologických 
hodnotových reťazcov. Uvedené činnosti 
by sa mali realizovať formou spolupráce 
medzi zúčastnenými stranami v 
rámci celých biologických hodnotových 
reťazcov vrátane prvovýroby 
a spracovateľských odvetví, 
spotrebiteľských značiek, MSP, klastrov,
výskumných a technologických centier 
a univerzít. V tejto oblasti je veľmi 
dôležitá aj trvalá medziregionálna 
spolupráca na všetkých úrovniach, dobrá 
koordinácia a komunikácia, výmena 
osvedčených postupov, aktívna účasť 
regiónov na vypracovaní stratégií 
týkajúcich sa biohospodárstva a takisto 
výskumu a inovácií, v rámci ktorých sa 
bude zohľadňovať profil jednotlivých 
regiónov. 

Or. pl

Odôvodnenie

Klastre zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní väzieb medzi hospodárskymi subjektmi, 
ako aj podnikmi a vedeckými jednotkami. Klastre častejšie zavádzajú inovatívne produkty, 
služby a technológie, preto je veľmi dôležité, aby spoločná technologická iniciatíva tiež 
zahŕňala spoluprácu s klastrami. 

Medziregionálna spolupráca je rozhodujúca, keď ide o rozmach biohospodárstva, ochranu 
životného prostredia, rozvoj technológií a inovatívnosti. Regióny majú totiž najlepšie 
vedomosti, pokiaľ ide o hodnotové reťazce na ich území, inovačné projekty a nevyužitý 
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potenciál. Vďaka takejto spolupráci bude môcť spoločná technologická iniciatíva oveľa 
efektívnejšie realizovať sledované ciele. 

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na dosiahnutie maximálneho vplyvu 
by mal spoločný podnik v odvetviach 
biopriemyslu vytvoriť úzke synergie s 
ďalšími programami Únie v oblastiach, ako 
sú vzdelávanie, životné prostredie, 
konkurencieschopnosť a MSP, ako aj s 
fondmi v rámci politiky súdržnosti a 
politiky rozvoja vidieka, ktoré môžu 
konkrétne pomôcť posilniť výskumné a 
inovačné schopnosti na úrovni jednotlivých 
štátov a regiónov v súvislosti so 
stratégiami inteligentnej špecializácie.

(16) Na dosiahnutie maximálneho vplyvu 
by mal spoločný podnik v odvetviach 
biopriemyslu vytvoriť úzke synergie s 
ďalšími programami Únie v oblastiach, ako 
sú vzdelávanie, životné prostredie, 
konkurencieschopnosť a MSP, ako aj s 
fondmi v rámci politiky súdržnosti a 
politiky rozvoja vidieka, ktoré môžu 
konkrétne pomôcť posilniť výskumné a 
inovačné schopnosti na úrovni jednotlivých 
štátov a regiónov v súvislosti so 
stratégiami inteligentnej špecializácie; 
potrebné je zlepšenie koordinácie, 
komunikácie a komplementárnosti 
s inými odvetviami politiky a fondmi, ako 
aj nájdenie možnosti krížového 
financovania.

Or. pl

Odôvodnenie

Lepšia koordinácia, komunikácia a takisto komplementárnosť s inými odvetviami politiky, ako 
aj krížové financovanie (tzv. crossfinancing) sú potrebné kroky na úspešnú realizáciu 
projektov v rámci spoločnej technologickej iniciatívy. Vďaka tomu bude možná realizácia 
nových technologických riešení, nákup nového vybavenia, zlepšenie infraštruktúry aj 
prípravy. 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Spoločná technologická iniciatíva 
v oblasti odvetví biopriemyslu by sa mala 
zakladať na odhodlanom prístupe, ktorý 
má obrovský význam pre využívanie 
potenciálu všetkých regiónov, najmä na 
podpore miestnych a regionálnych 
činností v stálom kontakte s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi; mala by sa pričiniť 
o zvýšenie spoločného povedomia 
o význame biohospodárstva a informovať 
o jeho mimoriadnych výhodách; mala by 
čerpať z odborných znalostí, ktoré majú 
regióny, posilňovať spoluprácu medzi 
vedou, hospodárskymi subjektmi a 
verejnými orgánmi v rámci tzv. trojitej 
špirály – Triple Helix, ktorej cieľom je 
vytvorenie otvoreného a expanzívneho 
hospodárstva, cezhraničného prílevu 
investícií, ako aj efektívnej spolupráce, 
ktorej základ predstavuje kompetenčná 
komplementárnosť a takisto optimálne 
využívanie výskumnej infraštruktúry 
medzi vedeckými jednotkami, ako aj medzi 
vedeckými jednotkami a hospodárskymi 
subjektmi. 

Or. pl

Odôvodnenie

Prístup zdola nahor posilňuje zlučiteľnosť lokálne prijímaných rozhodnutí, zvyšuje kvalitu 
riadenia, prispieva k posilneniu sociálneho kapitálu v regiónoch a takisto vedie 
k uplatňovaniu inovatívnych riešení. 

Zvýšenie spoločného povedomia zase, čo sa týka biohospodárstva a vytvorenia „spoločnosti 
využívajúcej biologické zdroje“ – bio-based society –, je jedným z kľúčových urýchľovačov 
úplného prechodu na priemysel využívajúci obnoviteľné biologické zdroje v Európe. 

Regióny sa nachádzajú najbližšie k občanom, predstavujú prvok spájajúci vedecké inštitúcie, 
hospodárske subjekty, miestne a regionálne orgány, ako aj občiansku spoločnosť, a preto 
zohrávajú tak dôležitú úlohu pri zvyšovaní informovanosti spoločnosti a mali by sa uviesť 
v texte.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať k dosiahnutiu cieľov 
spoločnej technologickej iniciatívy 
v oblasti biopriemyslu v záujme 
vybudovania udržateľného 
nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré 
efektívne využíva zdroje, a zvýšenia
hospodárskeho rastu a zamestnanosti, 
predovšetkým vo vidieckych oblastiach, 
a to rozvojom udržateľných 
a konkurencieschopných odvetví 
biopriemyslu v Európe založených na 
pokročilých biorafinériách získavajúcich 
spracovávanú biomasu udržateľným 
spôsobom, a najmä:

b) prispievať k dosiahnutiu cieľov 
spoločnej technologickej iniciatívy 
v oblasti biopriemyslu v záujme 
vybudovania udržateľného 
nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré 
efektívne využíva zdroje, a zrýchlenia
hospodárskeho rastu a zvýšenia
zamestnanosti, predovšetkým vo 
vidieckych oblastiach, a to rozvojom 
udržateľných a konkurencieschopných 
odvetví biopriemyslu v Európe založených 
na pokročilých biorafinériách 
získavajúcich spracovávanú biomasu 
udržateľným spôsobom, a najmä:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) demonštrovať technológie umožňujúce 
vznik nových chemických stavebných 
prvkov, nových materiálov a nových 
spotrebiteľských výrobkov z európskej 
biomasy, ktoré nahradia potrebu vstupov 
založených na fosílnych surovinách;

c) demonštrovať a takisto podporovať
technológie umožňujúce vznik nových 
chemických stavebných prvkov, nových 
materiálov a nových spotrebiteľských 
výrobkov z európskej biomasy, ktoré 
nahradia potrebu vstupov založených na 
fosílnych surovinách, ako aj podporovať 
inovácie a využívanie nových zdrojov 
rastu, ktoré umožňujú úplné vyžívanie 
intelektuálneho kapitálu;

Or. pl
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Odôvodnenie

Lepšia a efektívnejšia podpora inovačných technológií urýchli ich využívanie v celom 
hodnotovom reťazci odvetví biopriemyslu. 

Úplne využívanie intelektuálne kapitálu (počet zamestnancov podniku, odborníkov, vedcov) 
urýchli rozvoj spoločného podniku v odvetviach biopriemyslu a takisto všetkých činností v 
oblasti rozmachu biohospodárstva, čím sa posilní konkurencieschopnosť Európy na svetovej 
úrovni. 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vypracovať obchodné modely 
integrujúce hospodárske subjekty z celého 
hodnotového reťazca od zásobovania 
biomasou cez biorafinérie až po 
spotrebiteľov materiálov, chemikálií 
a palív z biologických zdrojov, a to aj 
prostredníctvom vytvárania nových 
medzisektorových prepojení a podpory 
medziodvetvových klastrov; a

d) vypracovať obchodné modely 
integrujúce hospodárske subjekty z celého 
hodnotového reťazca od zásobovania 
biomasou cez biorafinérie až po 
spotrebiteľov materiálov, chemikálií 
a palív z biologických zdrojov, a to aj 
prostredníctvom vytvárania nových
medzisektorových prepojení, podpory 
medziodvetvových klastrov a takisto užšej 
medziregionálnej spolupráce; a

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e a) zabezpečiť, aby sa výsledky výskumu 
týkajúceho sa inovačných technológií 
súvisiacich s biohospodárstvom 
sprostredkovali všetkým subjektom 
vrátane jednotlivých poľnohospodárov, 
aby z nich mohli všetci čerpať v čo 
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najväčšej miere.

Or. pl

Odôvodnenie

Existujúce štrukturálne podmienky v poľnohospodárstve a v súvisiacich odvetviach, ako aj 
príliš malé vlastné prostriedky spôsobujú, že subjekty nemajú vždy prístup k najnovším 
informáciám v oblasti dostupných inovačných technológií, a takisto sa často prejavujú 
problémy v súvislosti s rýchlym odovzdávaním vedomostí z oblasti vedy do praxe.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha – odsek – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) informovať, komunikovať, využívať 
a šíriť informácie primeraným 
uplatňovaním ustanovení článku 22 
nariadenia (EÚ) č. .../2013 [rámcový 
program Horizont 2020];

h) informovať, komunikovať, podporovať,
využívať a šíriť informácie primeraným 
uplatňovaním ustanovení článku 22 
nariadenia (EÚ) č. .../2013 [rámcový 
program Horizont 2020];

Or. pl

Odôvodnenie

Lepšia a efektívnejšia podpora inovačných technológií urýchli ich využívanie v celom 
hodnotovom reťazci odvetví biopriemyslu.


