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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

1. domnívá se, že odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví a venkovské oblasti jsou 
důležitými prvky oběhového hospodářství a biohospodářství; je přesvědčen, že 
udržitelné zemědělství, které je úzce spjato s přírodními cykly a procesy, je plně 
slučitelné s funkčním modelem oběhového hospodářství a přispěje k produkci zdravých 
a cenově dostupných potravin;

2. domnívá se, že má-li biohospodářství dosáhnout svého plného potenciálu, musí být pro 
EU nadále prioritou, a proto je nutné zajistit soudržnost dostupných opatření a 
finančních prostředků; zdůrazňuje, že oběhové hospodářství a biohospodářství mohou 
poskytnout řešení problémů, jimž čelí odvětví zemědělství, včetně těch, které vznikly v 
důsledku krize COVID-19;

3. domnívá se, že přístup založený na oběhovém hospodářství může posílit nejen 
udržitelnost evropského zemědělství, ale také jeho dlouhodobou konkurenceschopnost; 
zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou mohou hrát a již hrají mladí zemědělci a generační 
obměna v zemědělství a malé a střední zemědělsko-potravinářské podniky při přechodu 
k oběhovému hospodářství;

4. zdůrazňuje, že oběhové hospodářství a přechod k inkluzivnějšímu a udržitelnějšímu 
potravinovému řetězci šetrnějšímu k životnímu prostředí a klimatu mohou podpořit 
zakládání podniků a podnikání mezi malými a středními podniky;

5. vítá sdělení Komise o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství, které plně odráží 
změny v hospodářství, jež jsou nezbytné pro splnění požadavků udržitelného rozvoje, 
vytváření pracovních míst a ochranu klimatu, životního prostředí a biologické 
rozmanitosti;

6. zdůrazňuje, že přístup založený na oběhovém hospodářství by mohl nabídnout více 
příležitostí pro účinnější využívání zdrojů v celém zemědělsko-potravinářském 
hodnotovém řetězci díky snížení množství vnějších vstupů a omezení úniku 
nadbytečných živin, což přispěje k uzavření cyklu živin, omezení vypouštění škodlivin 
do životního prostředí, ke zmírnění kolísání cen, snížení výrobních nákladů a k dosažení 
udržitelnosti;

7. konstatuje, že v roce 2015 představovalo biohospodářství trh, jehož hodnota se 
odhadovala na více než 2,3 bilionu EUR a jenž zajišťoval 20 milionů pracovních míst, 
tedy 8,2 % celkové zaměstnanosti v EU;

8. zastává názor, že oznámení akčního plánu je důraznou výzvou ke kvalitativní změně s 
cílem přeorientovat a optimalizovat modely zemědělské produkce směrem k 
udržitelnějším výrobním postupům, novým koncepcím a systémům, jako je 
agroekologie, ekologické zemědělství, integrovaná produkce, zachování nízkých zásob 
a svrchní půdy, mimo jiné za použití přesných a inteligentních technik k řešení 
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znehodnocování a nedostatku přírodních zdrojů a následné nutnosti zlepšit produkci;

9. konstatuje, že akční plán ukazuje cestu k udržitelnějšímu, soběstačnějšímu a 
odolnějšímu zemědělství s účinnějším využíváním zdrojů; zdůrazňuje, že model 
oběhového hospodářství a změny, které přináší, budou mít dopad i na odvětví 
zpracování potravin a obchodu s nimi a na celé zemědělské biohospodářství; 

10. domnívá se, že mezi zásady oběhového hospodářství patří mimo jiné:

– lepší využívání zdrojů energie, jako je spotřeba paliva a tepelná účinnost budov;

– uchovávání a úspora vody, například prostřednictvím zavlažovacích systémů 
šetřících vodu, rekuperací a recyklací vody z uzavřených systémů a uchováváním 
a zadržováním vody, zejména v půdě, půdní biotě a vegetaci;

– účinnější využívání zdrojů používaných pro krmiva, jako je relokalizace a 
racionalizace krmiva a výživy zvířat a zkrácení přepravních vzdáleností;

– širší používání ekologických bioproduktů pocházejících z přírodních procesů 
(biohnojiva, biostimulanty a biologická ochrana rostlin), které nahrazují 
neobnovitelné chemické vstupy (např. syntetická hnojiva a pesticidy), je-li to 
možné;

– umožnit zemědělcům a skupinám zemědělců rozvíjet spolupráci a součinnost, 
umožnit účinnější využívání vybavení a zařízení a zabránit nadměrné akumulaci 
vybavení, která je často spojena s řízením investic na základě daňového 
plánování;

– větší spolupráce mezi jednotlivými subjekty, včetně podpory modelů spolupráce a 
úsilí o větší součinnost v praxi na základě společných a sdílených závazků;

11. zdůrazňuje, že oběhové hospodářství může nabídnout řešení problémů vzniklých v 
důsledku krize COVID-19, zejména odstraněním slabin zemědělsko-potravinářských 
hodnotových řetězců;

12. domnívá se, že plán hospodářské obnovy EU „Next Generation EU“ by měl poskytovat 
podporu při vytváření a posilování místních a regionálních zemědělsko-potravinářských 
hodnotových řetězců a zvyšování jejich odolnosti tím, že zavede nové, udržitelné 
zemědělské postupy a iniciativy v oblasti oběhového hospodářství;

13. vyzývá k urychlenému zavedení strategického plánu EU pro dodávky rostlinných 
bílkovin, který by měl být uplatňován prostřednictvím strategických plánů členských 
států, pokud možno nejpozději se vstupem v platnost příští společné zemědělské 
politiky (SZP);

14. domnívá se, že takový plán by měl podporovat produkci a spotřebu luštěnin, včetně 
obilných bílkovin jako plodin, které vážou dusík, a pěstovaných pícnin, které nabízejí 
řadu agronomických a environmentálních přínosů a mohou snížit závislost na dovozu ze 
vzdálených zemí, včetně těch, které neberou ohled na životní prostředí, biologickou 
rozmanitost nebo lidská práva;
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15. zdůrazňuje, že tento plán by měl zakazovat dovoz výrobků, které porušují normy EU v 
oblasti zdraví, životního prostředí a klimatu nebo které přispívají k odlesňování; kromě 
toho se domnívá, že pěstování většího množství bílkovinných plodin v Evropě by mohlo 
vytvořit příležitosti pro zemědělce; zdůrazňuje zásadní úlohu výzkumu a inovací při 
snižování závislosti EU na dovozu bílkovin a vyzývá Komisi, aby zajistila odpovídající 
podporu prostřednictvím programu Horizont Evropa a evropského inovačního 
partnerství v rámci SZP pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost;

16. domnívá se, že oběhové hospodářství a biohospodářství nabízejí zemědělcům a jejich 
družstvům potenciál při přechodu ke klimatické neutralitě; připomíná příležitost 
využívat v zemědělských podnicích zemědělský odpad a zbytky a výrobu 
recyklovaných organických hnojiv jako alternativu syntetického dusíku nebo 
dováženého fosforu, jehož celosvětové zdroje se snižují;

17. zastává názor, že výroba těchto organických hnojiv musí být v souladu s přísnými 
zdravotními a environmentálními normami a s pravidly sledovatelnosti stanovenými na 
úrovni EU;

18. upozorňuje, že je obecně nutné, aby zemědělci, zejména ti, kteří produkují v rámci 
systémů certifikace, například v rámci ekologických režimů, zajistili, aby tato hnojiva 
neobsahovala látky kontaminující půdu1;

19. zdůrazňuje, že je nutné provést další výzkum, pokud jde o hodnotné využívání 
zemědělských zbytků a potenciál bioinovací pro vytváření nových hodnotových řetězců, 
technologií a procesů, hospodářských činností a zaměstnanosti, jež mohou přispět k 
revitalizaci regionálních ekonomik a místních a venkovských oblastí;

20. bere na vědomí příležitosti, které nabízí oblast nakládání s hnojivy, pokud jde o podporu 
organických hnojiv či zlepšování obsahu uhlíku v půdě, a jež přispívají k ukládání 
uhlíku;

21. zdůrazňuje, že výroba biopaliv v Evropě může být v souladu se zásadami oběhového 
hospodářství pouze tehdy, pokud je založena na využití vedlejších produktů a odpadů 
nebo zbytků, nezabírá velký podíl zemědělské půdy a nevede ke zvýšení ceny potravin;

22. v této souvislosti uznává potenciál místního zemědělského odpadu, potravinového 
odpadu a zeleného komunálního odpadu používaného v zařízeních na výrobu bioplynu 
pro regionální rozvoj a zaměstnanost; zdůrazňuje úlohu udržitelné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů šetrné ke klimatu jako účinné náhrady fosilních paliv;

23. upozorňuje, že je nezbytné, aby bylo lesnictví řízeno udržitelným způsobem, aby mohly 
materiály na bázi dřeva fungovat jako úložiště uhlíku a v průmyslovém využití, jako 
jsou stavebnictví, vláknité výrobky, textilie, kompozitní materiály, bioplasty a chemické 
látky, nahradit materiály získané z fosilních paliv nebo neobnovitelných zdrojů;

24. vyzývá k podpoře udržitelných výrobků ze dřeva, které slouží jako dlouhodobé úložiště 
uhlíku, s cílem nahradit látky náročné na emise skleníkových plynů a výrobu; dále 
konstatuje, že rozšiřování lesních ploch za vhodných podmínek může přispět k propadu 

1 těžké kovy, farmaceutická rezidua, hormony, mikrobiální patogeny, mikroplasty, sklo atd.
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uhlíku a zároveň zajistit pracovní místa a zvýšit příjmy ve venkovských a v městských 
oblastech; domnívá se, že dosažení udržitelného lesního hospodářství a kompenzace za 
veřejné statky a služby poskytované prostřednictvím ochrany přírody mohou přispět k 
posílení biohospodářství v celé EU;

25. zdůrazňuje, že k rozvoji oběhového biohospodářství je zapotřebí, aby byly 
harmonizovány pobídky pro podniky a politické cíle a aby byly podporovány nové 
dovednosti a získávání, sdílení a uplatňování znalostí nabytých v rámci odborné 
přípravy a vzdělávání s cílem uspokojit potřeby odvětví a zajistit lepší překrytí 
dovedností a pracovních míst;

26. zdůrazňuje, že uvádění oběhového biohospodářství do praxe je třeba podporovat 
důraznými politikami v oblasti výzkumu a inovací; konstatuje, že každé euro 
investované do biohospodářského výzkumu a inovací v rámci programu Horizont 2020 
by vygenerovalo přibližně 10 EUR přidané hodnoty;

27. poukazuje na to, že oběhové hospodářství má potenciál přispět k účinnějšímu využívání 
zdrojů, podpořit regionální a místní potravinové systémy, které zajišťují spravedlivou 
cenu pro výrobce, posílit krátké dodavatelské řetězce a vazbu mezi potravinami a jejich 
původem, rozvíjet venkovské oblasti, venkovské ekonomiky, a tím i sociální a územní 
soudržnost, a podporovat diverzifikaci a doplňkovost plodin v zemědělských podnicích 
a mezi nimi;

28. konstatuje, že oběhové hospodářství má potenciál zlepšit postavení zemědělců v 
potravinovém systému a ve společnosti; zdůrazňuje úlohu státních, regionálních a 
místních správních orgánů při budování těchto krátkých dodavatelských řetězců;

29. vyzývá k zachování a ochraně biologické rozmanitosti a životního prostředí v rámci 
širších pobídek oběhového hospodářství v oblasti ukládání uhlíku; vyzývá Komisi, aby 
zvážila vytvoření regulačního rámce, který by zahrnoval spolehlivé a transparentní 
uhlíkové účetnictví za účelem monitorování a ověřování  skutečného stavu odstraňování 
uhlíku;

30. podporuje Komisi v jejím úsilí lépe informovat spotřebitele o výživových a 
environmentálních tvrzeních a zlepšit označování původu; vyzývá k dobrovolnému 
označování, jehož prostřednictvím by byly zdůrazněny údaje o udržitelnosti výrobků;

31. zdůrazňuje právo občanů EU na přesné a správné informace o dopadech potravin, 
krmiv, lesnictví a dalších biologických produktů na životní prostředí; vyzývá k zavedení 
spolehlivých, přesných a harmonizovaných metod výpočtu za účelem hodnocení těchto 
dopadů na základě spolehlivých, odborně posouzených vědeckých poznatků; 
zdůrazňuje, že tyto metody výpočtu/vážení by měly motivovat k udržitelným metodám 
produkce a zohledňovat úsilí vynakládané subjekty, které tvoří základní pilíř;

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly do nových iniciativ oběhového 
hospodářství s cílem vytvořit pro oběhové hospodářství lepší infrastrukturu;

33. vyzývá k vytvoření hierarchie opatření v boji proti plýtvání potravinami, kdy prioritou 
bude prevence, po níž bude následovat prozkoumání možností darování nebo 
zpracování potravinového odpadu a až v poslední řadě prozkoumání možností přeměny 
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potravinového odpadu na krmivo nebo palivo;

34. vyzývá k posílení preventivních opatření ve všech částech potravinového řetězce, a to 
jak prostřednictvím intenzivnějších osvětových kampaní mezi občany, tak 
prostřednictvím vhodných opatření a iniciativ pro výrobce potravin, zpracovatele a 
obchodníky;

35. vyzývá k přijetí dalších opatření na podporu zkracování potravinového řetězce, čímž se 
omezí počet fází výroby, při nichž dochází ke vzniku potravinového odpadu; 
zdůrazňuje, že plýtvání potravinami má rozsáhlé důsledky pro životní prostředí, 
přispívá ke změně klimatu a představuje plýtvání omezenými zdroji, jako je půda, 
energie, vodoa a biologická rozmanitost; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby v rámci 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ urychleně předložila návrhy na dosažení cíle 
snížení potravinového odpadu do roku 2030 na polovinu;

36. zdůrazňuje, že je třeba nalézt rovnováhu mezi tím, aby byly obaly potravin uzpůsobeny 
individuálním potřebám a zároveň aby se potraviny nekazily a nedocházelo tak k 
plýtvání zdroji;

37. vyzývá Komisi, aby zvážila, zda by bylo účelné rozlišovat mezi odpady, kterým lze 
předejít, a nevyhnutelnými ztrátami způsobenými nepředvídatelnými okolnostmi;

38. vyzývá k uznání zemědělských odvětví, která již fungují v rámci zásad oběhového 
hospodářství, jako jsou systémy využívající zemědělský nebo potravinový odpad;

39. poukazuje na to, že obaly potravin plní důležité funkce, neboť zlepšují hygienu, kvalitu 
a trvanlivost a poskytují užitečné informace o výrobku;

40. vyzývá Komisi, aby navrhla nové právní předpisy, které by řešily nadměrné používání 
obalů a vytváření odpadů a podpořily vytvoření integrovaného jednotného trhu s 
druhotnými surovinami a vedlejšími produkty;

41. vyzývá Komisi, aby zajistila, že funkce obalů potravin budou zohledněny při přijímání 
opatření k naplňování cílů nového akčního plánu pro oběhové hospodářství;

42. bere na vědomí potenciál oběhového hospodářství pro optimalizaci využití 
nevyhnutelně ztracených nebo vyřazených potravin a vedlejších produktů 
potravinového řetězce; poukazuje na příležitosti k omezení plýtvání ve fázi výroby díky 
využívání inovativních technik a technologií k přeměně výrobků, které nesplňují tržní 
normy, na zpracované zboží;

43. poukazuje na výhody spolupráce mezi producenty a inovace v odvětví digitalizace, jež 
usnadňují přístup k údajům, prognózám poptávky a předběžným plánům produkce pro 
zemědělce, což jim umožňuje lépe přizpůsobit produkci poptávce, lépe ji koordinovat s 
jinými částmi potravinového řetězce a minimalizovat plýtvání;

44. vyzývá k mnohostrannému přístupu pro účely sběru neprodaných, nespotřebovaných a 
nepoživatelných potravin a jejich přesměrování na výrobu krmiv; žádá proto Komisi, 
aby provedla analýzu právních překážek, které brání využití prošlých potravin k 
produkci krmiv, aby podporovala výzkum v této oblasti a aby rovněž zdůrazňovala 



PE657.453v02-00 8/11 AD\1216497CS.docx

CS

potřebu lepší sledovatelnosti a souladu s normami biologické bezpečnosti a kladla důraz 
na využívání takových způsobů oddělování a zpracování, které snižují riziko pro 
bezpečnost potravin na nulu;

45. zdůrazňuje význam výzkumu a vývoje pro udržitelné zemědělské technologie, které by 
měly být přizpůsobeny potřebám zemědělců a širší společnosti; poukazuje zejména na 
specifické potřeby malých a středních zemědělců a na nutnost zaměřit výzkum a vývoj 
na přístup k technologiím vhodným z hlediska rozsahu a nákladů;

46. domnívá se, že všechny inovace v oběhovém hospodářství by měly podléhat právním 
předpisům Evropské unie, měly by být v souladu se zásadami Zelené dohody pro 
Evropu a neměly by poškozovat životní prostředí, biologickou rozmanitost ani zdraví, v 
souladu se zásadou předběžné opatrnosti;

47. vyzývá Komisi, aby provedla posouzení dopadu všech opatření navržených v rámci 
nového akčního plánu pro oběhové hospodářství s cílem ochránit stávající a budoucí 
hospodářské zájmy podniků a zajistit uplatňování přístupu „nepoškozovat“ v zájmu 
všech občanů EU;

48. zdůrazňuje úlohu klastru 6 programu Horizont Evropa pro rozvoj znalostí, budování 
kapacit a pro rozvoj a šíření inovativních řešení, která urychlí přechod k oběhovému 
hospodářství a tím vytvoří atraktivní pracovní místa ve venkovských komunitách a 
posílí tvorbu hodnot, udržitelnost a konkurenceschopnost;

49. domnívá se, že zemědělská půda je určena především k produkci potravin a krmiv a že 
plasty na bázi biologických materiálů by měly být primárně vyráběny z jiného odpadu 
než z potravin;

50. vyzývá k vytvoření kanálů pro sběr, třídění a recyklaci zemědělského odpadu v celé 
Evropě na základě sdílené odpovědnosti všech subjektů, zemědělců, distributorů a 
průmyslových podniků;

51. dále se domnívá, že návrh strategie pro plastový odpad předložený Komisí je pro 
zemědělství obzvláště relevantní, neboť problémy a náklady spojené s recyklací 
zemědělských plastů představují pro toto odvětví obrovskou výzvu;

52. vyzývá k postupnému odstranění oxorozložitelných plastových fólií a podporuje 
používání biologicky rozložitelných biomateriálů, které se v přirozených podmínkách 
životního prostředí v krátké době rozkládají na CO2 a vodu a splňují požadavky EU 
týkající se zejména omezování odpadů, znečištění půdy a bioakumulace; zdůrazňuje, že 
je třeba jasně označovat plasty, které jsou za obvyklých podmínek zcela biologicky 
rozložitelné, a plasty, které pouze pocházejí z biologických zdrojů, avšak nejsou 
biologicky rozložitelné;

53. vítá záměr vytvořit politický rámec pro získávání, označování a používání bioplastů; 
zdůrazňuje, že hlavním zdrojem bioplastů by měly být odpadní produkty a vedlejší toky 
zemědělské výroby a zemědělsko-potravinářského průmyslu, které nelze použít k 
výrobě potravin, krmiv nebo kompostu;

54. vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly do nových recyklačních technologií s 
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cílem optimalizovat a podpořit technický rozvoj zařízení pro třídění a recyklaci a jejich 
infrastruktury a postupů a způsobů opakovaného použití; v této souvislosti vyzývá 
Komisi, aby vypracovala jednotný systém označování systémů recyklace;

55. vítá všechny iniciativy pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v rámci 
specifikací výrobků s evropskými a národními značkami kvality;

56. poukazuje na existenci nevyužitých starých zemědělských budov, které představují 
závažný problém, pokud jde o náklady na jejich likvidaci (azbest atd.), než mohou být 
tyto budovy nebo prostor, který zabírají, využity k jinému účelu; rovněž upozorňuje na 
obecnou potřebu přechodu k udržitelnému a oběhovějšímu hospodářství při získávání a 
výrobě stavebních produktů a materiálů a při jejich použití v zemědělství; zdůrazňuje, 
že veškeré úsilí vynaložené v tomto ohledu musí být v souladu s normou ISO TC 323 
pro oběhové hospodářství;

57. vyzývá k začlenění modrého biohospodářství do strategií členských států navazujících 
na akční plán pro oběhové hospodářství.
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