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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že biohospodářství je jedním z klíčových prvků pro inteligentní, ekologicky 
zaměřený růst v Evropě a že politika regionálního rozvoje sehrává ústřední úlohu při 
provádění strategie Evropa 2020; připomíná, že vzhledem ke svému intenzivnímu 
tematickému zaměření politika regionálního stále více podporuje inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst; poznamenává, že sedm z jedenácti cílů regionální politiky přímo či 
nepřímo souvisí s biohospodářstvím; připomíná, že biohospodářství má významný dopad 
na regiony a že podporuje hospodářský růst a vytváření pracovních míst; 

2. zdůrazňuje, že jak ve strategii a politice týkající se biohospodářství, tak i v nařízeních 
a iniciativách, které se vztahují k biohospodářství je nutné zavést jasnější pokyny a stupeň 
zaměření; upozorňuje, že je třeba zlepšit koordinaci mezi jednotlivými fondy 
(strukturálními fondy, společnou zemědělskou politikou a programem Horizont) a otevřít 
možnosti křížového financování (cross-funding); rovněž upozorňuje, že přechod na 
biohospodářství je dlouhodobým procesem, který bude vyžadovat houževnatost při 
vytváření právních předpisů a strategie a investice, které by měly dlouhodobý charakter;

3. připomíná, že regionální hospodářství hrají klíčovou úlohu při dosahování inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti nutné k mobilizaci 
subjektů na základě jejich specifických charakteristik existují právě v samotných 
regionech; zdůrazňuje dále, jak vysoce důležité je propojit inovační plány a plány trvalé 
udržitelnosti na regionální, celostátní a evropské úrovni; vyzývá regiony, aby rozvíjely 
silné regionální a celostátní biohospodářské strategie a výzkumné a inovační strategie 
zaměřené na inteligentní specializace; vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým sektorem pro odvětví biohospodářství; 

4. zdůrazňuje nezbytnost posílení místních a regionálních iniciativ pomocí provádění 
strategií biohospodářství na všech úrovních spolupráce; připomíná, že má-li se využít 
potenciál všech regionů, je nutné zajistit přístup zdola nahoru a přístup založený 
na podnikání; zdůrazňuje zásadní úlohu malých a středních podniků, kterou sehrávají v 
oblasti biohospodářství, a trvá na tom, že je nevyhnutelné těmto podnikům poskytnout 
možnosti financování;

5. zdůrazňuje, že biohospodářství ve významné míře přispívá ke zvýšení efektivnosti 
využívání zdrojů a snižuje závislost na dovážených surovinách, energii a obnovitelných 
zdrojích; zdůrazňuje význam odvětví lesního hospodářství a dalšího bio-průmyslu, a tvrdí, 
že uhlíkově neutrální obnovitelné přírodní zdroje a suroviny, jako je dřevo a dřevěné 
vlákno mohou nahradit neobnovitelné fosilní suroviny; připomíná, že odvětví 
biohospodářství prokukuje mnoho vysoce hodnotných produktů, např. chemické látky, 
léčiva, plasty a další zcela nové materiály; 

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly zohledněny konkrétní charakteristiky těchto regionů; 
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zdůrazňuje, že vzdělání a vzdělávací systémy se širokým zaměřením podporují i rozvoj 
podnikání v regionech; trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v odvětví biohospodářství 
představuje přínos pro Evropu z hlediska jejího postavení v celosvětovém měřítku; 

7. domnívá se, že důležité investovat do dodavatelských řetězců v oblasti biohospodářství 
s cílem zaručit dostupnost surovin; domnívá se že strategie biohospodářství by neměly 
podporovat pouze efektivnější využívání odpadu z domácností a komunálního odpadu, ale 
rovněž zhodnocení zdrojů a zbytků, které vznikají jako vedlejší produkty v zemědělství 
a lesním hospodářství; vyžaduje, aby budoucí právní předpisy vždy poskytovaly veškeré 
formy podpory udržitelnému využívání biohospodářských zdrojů a aby byla politika 
v každém ohledu založena na flexibilním dlouhodobém přístupu, čímž se zajistí, že se 
podniky nebudou bát investovat; 

8. zdůrazňuje nutnost stanovení konkrétních cílů s cílem zvýšit podíl obnovitelných 
přírodních zdrojů využívaných při výrobě a spotřebě zboží; žádá Komisi, aby navrhla 
praktická opatření celoregionálního dosahu na podporu produkce a spotřeby 
biohospodářských produktů.


