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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 30. května 2018 Komise předložila návrh nařízení o Evropském sociálním fondu plus 
(ESF+), který sdružuje oblasti působnosti a zdroje těchto fondů a programů: Evropský 
sociální fond (ESF) a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám, program pro zaměstnanost a sociální inovace a program činnosti 
Unie v oblasti zdraví. Bývalý program činnosti Unie v oblasti zdraví proto tvoří součást ESF+ 
jako jeho složka Zdraví.

Jakkoli zpravodaj oceňuje posílení sociálního rozměru Unie prostřednictvím pružného 
mechanismu a uznává nutnost dalšího zjednodušení programování fondů s cílem omezit 
zbytečnou byrokracii a zaměřit se na účinnost v zájmu našich občanů, je přesvědčen, že by se 
tak nemělo stát na úkor schopnosti EU lépe naplňovat očekávání občanů v oblasti ochrany a 
zlepšování jejich zdraví. V důsledku toho zpravodaj vyjadřuje řadu obav, pokud jde o návrh 
ESF+ v jeho aktuální podobě.

Zaprvé v současné znepokojivé době brexitu a alarmujícího nárůstu euroskepticismu má 
zpravodaj za to, že zrušení samostatného a centrálního programu v oblasti zdraví bezpochyby 
znamená újmu pro občany členských států, kteří již podle nedávných průzkumů 
Eurobarometru v naprosté většině podporují koncepci dalších intervencí EU v oblasti zdraví. 
Zpravodaj by dále upřednostnil vynětí složky Zdraví z fondu ESF+ a obnovení programu 
činnosti Unie v oblasti zdraví jako samostatného programu v příštím VFR. 

Předchozí programy činnosti Unie v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) a v oblasti zdraví 
(2008–2013 a 2014–2020) jsou hodnoceny kladně, neboť přinesly řadu důležitých 
vývojových tendencí a zlepšení. Od svého zřízení tyto programy zajišťují politiky s vysokou 
přidanou hodnotu EU s omezenými zdroji. Posílily spolupráci mezi členskými státy v rámci 
společných opatření a sdílení znalostí a formovaly strategii EU s cílem zajistit tolik potřebná 
zlepšení v oblasti zdraví a zdravotní péče ve všech členských státech. Zpravodaj zdůrazňuje, 
že při hodnocení třetího programu činností Unie v oblasti zdraví v polovině období byly 
zaznamenány jen významné úspěchy, jako například: zřízení 24 evropských referenčních sítí, 
podpora zvýšeného budování kapacit, které mají reagovat na vzplanutí onemocnění, podpora 
reakcí na zdravotní potřeby migrantů a uprchlíků, výměna osvědčených postupů v citlivých 
oblastech, jako je screening onemocnění rakovinou, snížení spotřeby alkoholu, prevence 
HIV/AIDS a TBC, ale i důraznější podpora právních předpisů EU v oblasti zdraví týkajících 
se léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, činnosti sítě elektronického zdravotnictví 
a hodnocení zdravotnických technologií.

Zpravodaj je proto přesvědčen, že samostatný, stabilní a náročný program činnosti Unie v 
oblasti zdraví by byl schopen čelit nadcházejícím znepokojivým skutečnostem a zdravotním 
hrozbám, jako jsou rezistence vůči antimikrobiálním přípravkům, přeshraniční hrozby, 
chronická onemocnění, ale také řešit problémy stárnoucího obyvatelstva nebo prevence 
chorob, prosazovat zdravý životní styl nebo připravovat naše systémy zdravotní péče na nové 
technologie.

Zadruhé zpravodaj považuje významné snížení financování pro složku Zdraví za nepřijatelné. 
Zatímco finanční krytí, které má k dispozici program činností Unie v oblasti zdraví v letech 
2014–2020 , činí 458 milionů EUR v běžných cenách, Komise je snížila na 413 milionů EUR 
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v běžných cenách. Rozpočet, který bude k dispozici pro činnosti Unie v oblasti zdraví během 
příštího VFR, by měl být navýšen alespoň na stejnou úroveň jako v současném VFR.

A konečně, pokud jde o obsah návrhu, zpravodaj se domnívá, že jsou zapotřebí určitá 
vyjasnění. Je třeba například zdůraznit, že přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově 
dostupným službám péče by měl být zaměřen na pacienty, že činnost Unie v oblasti zdraví by 
měla mezi své cíle zahrnovat podporu prevence nemocí a včasné diagnostiky a podporu 
zdraví v průběhu celého života. V neposlední řadě navrhuje zpravodaj doplnit k operačním 
cílům: náležitě vypracované intervence v oblasti veřejného zdraví pro omezení zatížení 
infekcemi a dopadu infekcí, investice do včasné diagnostiky a screeningu a podporu vytvoření 
řídícího výboru pro zdraví k provádění opatření v rámci složky Zdraví.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 
na trh práce, zejména pro mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní 
osoby, jakož i podporou samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiky. 
ESF+ by se měl zaměřit na zlepšení 
fungování trhů práce tak, že bude 
podporovat modernizaci institucí trhu 
práce, jako jsou veřejné služby 
zaměstnanosti, aby se zlepšila jejich 
schopnost poskytovat intenzivnější cílené 
poradenství a vedení při hledání 
zaměstnání a během přechodu do 
zaměstnaneckého poměru a aby se zlepšila 
mobilita pracovníků. ESF+ by měl 
podporovat účast žen na trhu práce pomocí 
opatření, jejichž cílem je mimo jiné zajistit 
lepší rovnováhu mezi pracovním a 
osobním životem a zajistit přístup k péči o 
děti. ESF+ by měl rovněž usilovat o 
zajištění zdravého a vhodně 
přizpůsobeného pracovního prostředí, aby 
bylo možné reagovat na zdravotní rizika 
související s měnícími se formami pracovní 
náplně a potřebami stárnoucí pracovní síly.

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 
na trh práce, zejména pro mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní 
osoby, jakož i podporou samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiky. 
ESF+ by se měl zaměřit na zlepšení 
fungování trhů práce tak, že bude 
podporovat modernizaci institucí trhu 
práce, jako jsou veřejné služby 
zaměstnanosti, aby se zlepšila jejich 
schopnost poskytovat intenzivnější cílené 
poradenství a vedení při hledání 
zaměstnání a během přechodu do 
zaměstnaneckého poměru a aby se zlepšila 
mobilita pracovníků. ESF+ by měl 
podporovat účast žen na trhu práce pomocí 
opatření, jejichž cílem je mimo jiné zajistit 
lepší rovnováhu mezi pracovním a
osobním životem a zajistit přístup k péči o 
děti. ESF+ by měl rovněž usilovat o 
zajištění zdravého a vhodně 
přizpůsobeného pracovního prostředí, aby 
bylo možné reagovat na zdravotní rizika 
související s prací i s měnícími se formami 
pracovní náplně a potřebami stárnoucí 
pracovní síly.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států bojovat proti chudobě s 
cílem překonat znevýhodnění mezi 
generacemi a podporovat sociální 
začleňování tak, že zajistí rovné příležitosti 
pro všechny, bude bojovat proti 
diskriminaci a nerovnostem v oblasti 
zdraví. Je tedy nutné mobilizovat řadu 
politik zaměřených na nejvíce 
znevýhodněné osoby bez ohledu na jejich 
věk, včetně dětí, marginalizovaných 
komunit, jako jsou Romové, a chudých 
pracujících. ESF+ by měl podporovat 
aktivní začleňování osob, které jsou daleko 
od trhu práce, s cílem zajistit jejich 
socioekonomickou integraci. ESF+ by měl 
být rovněž využíván k posílení včasného a 
rovného přístupu k cenově dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
jako je zdravotní a dlouhodobá péče, 
zejména péče poskytovaná na úrovni rodin 
a komunit. ESF+ by měl přispět k 
modernizaci systémů sociální ochrany, a to 
zejména s cílem podpořit jejich 
přístupnost.

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států bojovat proti chudobě s 
cílem překonat znevýhodnění mezi 
generacemi a podporovat sociální 
začleňování tak, že zajistí rovné příležitosti 
pro všechny, bude bojovat proti 
diskriminaci a nerovnostem v oblasti 
zdraví. Je tedy nutné mimo jiné
mobilizovat řadu politik zaměřených na 
nejvíce znevýhodněné osoby bez ohledu na 
jejich věk, včetně dětí, marginalizovaných 
komunit, jako jsou Romové, a chudých 
pracujících. ESF+ by měl podporovat 
aktivní začleňování osob, které jsou daleko 
od trhu práce, s cílem zajistit jejich 
socioekonomickou integraci. ESF+ by měl 
být rovněž využíván k posílení včasného a 
rovného přístupu k cenově dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
jako je zdravotní péče zaměřená na 
pacienta, související péče a dlouhodobá 
péče, zejména péče poskytovaná na úrovni 
rodin a komunit. ESF+ by měl přispět k 
modernizaci systémů sociální ochrany, a to 
zejména s cílem podpořit jejich 
přístupnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Pokud se obyvatelé budou udržovat 
zdraví a déle aktivní a bude jim umožněno, 
aby se aktivně podíleli na řízení svého 
zdraví, pozitivně se to odrazí na zdraví, 
nerovnostech v oblasti zdraví, kvalitě 
života, produktivitě, konkurenceschopnosti 

(36) Pro splnění požadavků 
stanovených v článku 168 Smlouvy o 
fungování EU je zapotřebí nepřetržité 
úsilí. Pokud se obyvatelé budou udržovat 
zdraví a déle aktivní a bude jim umožněno, 
aby se aktivně podíleli na řízení svého 
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a inkluzivitě a současně se sníží tlak na 
národní rozpočty. Komise se zavázala 
pomáhat členským státům dosáhnout jejich 
cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle č. 3 
„Zajistit zdravé životy a podporovat dobré 
životní podmínky pro všechny osoby 
každého věku“17.

zdraví, pozitivně se to odrazí na zdraví, 
nerovnostech v oblasti zdraví, kvalitě 
života, produktivitě, konkurenceschopnosti 
a inkluzivitě a současně se sníží tlak na 
národní rozpočty. Podpora a uznávání 
inovací, které mají dopad na zdraví, 
pomáhají čelit výzvě udržitelnosti v odvětví 
zdravotnictví v rámci řešení problémů 
demografické změny; opatření k snížení 
nerovností v oblasti zdraví jsou navíc 
důležitá pro dosažení „růstu 
podporujícího začlenění“. Komise se 
zavázala pomáhat členským státům 
dosáhnout jejich cílů udržitelného rozvoje, 
zejména cíle č. 3 „Zajistit zdravé životy 
a podporovat dobré životní podmínky pro 
všechny osoby každého věku“17.

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final. 17 COM (2016) 739 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Podle definice Světové 
zdravotnické organizace (WHO) „je 
zdraví stavem úplné tělesné, duševní a 
sociální pohody, a ne pouhou 
nepřítomností nemoci či vady“. Za účelem 
zlepšení zdraví obyvatelstva v Unii 
nerovností v oblasti zdraví se proto nelze 
soustředit pouze na fyzické zdraví. Podle 
WHO se problémy s duševním zdravím 
podílejí na téměř 40 % let prožitých se 
zdravotním postižením. Tyto problémy 
jsou nadto velmi rozmanité a 
dlouhotrvající, bývají zdrojem 
diskriminace a významně se podílejí na 
rozdílné úrovni zdraví. Kromě toho 
hospodářská krize ovlivňuje faktory, které 
jsou určující pro duševní zdraví, neboť 
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oslabuje ochranné faktory a zvyšuje 
faktory rizikové.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Důkazy a společné hodnoty a 
zásady ve zdravotnických systémech 
Evropské unie uvedené v závěrech Rady ze 
dne 2. června 2006 by měly podporovat 
rozhodovací procesy pro plánování a řízení 
inovativních, účinných a odolných systémů 
zdravotní péče, podpůrné nástroje pro 
zajištění všeobecného přístupu ke kvalitní 
zdravotní péči a dobrovolné zavádění 
osvědčených postupů v širším měřítku.

(37) Důkazy a společné hodnoty a 
zásady ve zdravotnických systémech 
Evropské unie uvedené v závěrech Rady ze 
dne 2. června 2006 by měly podporovat 
rozhodovací procesy pro plánování a řízení 
inovativních, účinných a odolných systémů 
zdravotní péče, podpůrné nástroje pro 
zajištění všeobecného přístupu ke kvalitní 
zdravotní péči zaměřené na pacienta a 
související péči a dobrovolné zavádění 
osvědčených postupů v širším měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Předchozí programy pro činnost 
Společenství v oblasti veřejného zdraví 
(2003–2008) a v oblasti zdraví (2008–2013 
a 2014–2020), přijaté rozhodnutími 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1786/2002/ES1a a 1350/2007/ES1b, resp. 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 282/20141c (dále jen „předchozí 
programy v oblasti zdraví“), jsou 
hodnoceny kladně, neboť přinesly řadu 
důležitých vývojových tendencí a zlepšení. 
Složka Zdraví v rámci ESF+ by měla 
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navázat na výsledky předchozích 
programů v oblasti zdraví.

____________________

1a Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 
2002, kterým se přijímá akční program 
Společenství v oblasti veřejného zdraví 
(2003–2008) (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, 
s. 1).

1b Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 
2007, kterým se zavádí druhý akční 
program Společenství v oblasti zdraví 
(2008–2013), Úř. věst. L 301, 20.11.2007, 
s. 3.

1c Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 
2014, kterým se zavádí třetí program
činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) 
a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES (Úř. 
věst. L 86, 21.3.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37b) Složka Zdraví v rámci ESF+ by 
měla být prostředkem propagujícím akce v 
oblastech s přidanou hodnotou Unie, 
kterou lze prokázat na základě těchto 
aspektů: výměna osvědčených postupů 
mezi členskými státy; podpora sítí pro 
sdílení poznatků a vzájemné učení; řešení 
přeshraničních hrozeb za účelem omezení 
rizik a zmírnění jejich následků; řešení 
některých otázek týkajících se vnitřního 
trhu, kde Unie disponuje pevnou 
legitimitou k zajištění vysoce kvalitních 
řešení napříč členskými státy; uvolňování 
potenciálu inovací v oblasti zdraví; akce, 
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které mohou vést k vytvoření systému 
referenčních ukazatelů umožňujících 
informované rozhodování na úrovni 
Unie; zvyšování účinnosti díky zamezení 
plýtvání v důsledku duplicit a optimalizaci 
využívání finančních prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pomocí složky Zdraví v rámci 
ESF+ by se mělo přispět k předcházení 
nemocem během celého života občanů 
Unie a k podpoře zdraví tím, že se budou 
řešit rizikové faktory související se 
zdravím – jako je například konzumace 
tabáku a pasivní kouření, nadměrná 
konzumace alkoholu, užívání 
nedovolených drog, snižování škodlivých 
účinků drog na zdraví, nezdravé stravovací 
návyky a nedostatek tělesné aktivity –
a mělo by se vytvořit prostředí příznivé pro 
zdravý životní styl s cílem doplnit opatření 
členských států v souladu s příslušnými 
strategiemi. Složka Zdraví v rámci ESF+ 
by měla zahrnovat účinné modely 
prevence, inovativní technologie a nové 
obchodní modely a řešení, aby se přispělo 
k vytváření inovativních, účinných 
a udržitelných systémů zdravotní péče 
členských států a zlepšila se dostupnost 
kvalitnější a bezpečnější zdravotní péče pro 
evropské občany.

(38) Pomocí složky Zdraví v rámci 
ESF+ by se mělo přispět k předcházení 
nemocem a k jejich včasné diagnostice 
během celého života občanů Unie a 
k podpoře zdraví tím, že se budou řešit 
rizikové faktory související se zdravím –
jako je například konzumace tabáku, 
kouření a pasivní kouření, nadměrná 
konzumace alkoholu, užívání 
nedovolených drog, snižování škodlivých 
účinků drog na zdraví, nezdravé stravovací 
návyky a nedostatek tělesné aktivity –
a mělo by se vytvořit prostředí příznivé pro 
zdravý životní styl a náležitě vypracované 
intervence v oblasti veřejného zdraví, 
které budou omezovat zatížení infekcemi a 
dopad infekcí na celkové zdraví během 
celého života, s cílem doplnit opatření 
členských států v souladu s příslušnými 
strategiemi. Složka Zdraví v rámci ESF+ 
by měla zahrnovat účinné modely 
prevence, inovativní technologie a nové 
obchodní modely a řešení, aby se přispělo 
k vytváření inovativních, účinných 
a udržitelných systémů zdravotní péče 
členských států a zlepšila se dostupnost 
kvalitnější a bezpečnější zdravotní péče pro 
evropské občany.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V zájmu efektivity zdravotních 
systémů a pro zdraví občanů je nezbytné 
snížit zatížení odolnými infekcemi a 
infekcemi spojenými se zdravotní péčí a 
zajistit dostupnost účinných 
antimikrobiálních látek.

(40) V zájmu efektivity zdravotních 
systémů a pro zdraví občanů je nezbytné 
snížit zatížení odolnými infekcemi a 
infekcemi spojenými se zdravotní péčí a 
zajistit dostupnost účinných 
antimikrobiálních látek a prosazovat 
odpovědné užívání antimikrobiálních 
látek.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Při provádění složky Zdraví fondu 
ESF+ by měla být uznávána odpovědnost 
členských států za vymezení jejich 
zdravotní politiky a za organizaci a 
poskytování zdravotních služeb a lékařské 
péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod ix

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ix) zvyšovat rovný a včasný přístup ke 
kvalitním, udržitelným a cenově 
dostupným službám; modernizovat 

ix) zvyšovat rovný a včasný přístup ke 
kvalitním, udržitelným a cenově 
dostupným službám péče zaměřené na 
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systémy sociální ochrany včetně podpory 
přístupu k sociální ochraně; zlepšit 
dostupnost, účinnost a odolnost systémů 
zdravotní péče a služeb dlouhodobé 
zdravotní péče;

pacienta a související péče; modernizovat 
systémy sociální ochrany včetně podpory 
přístupu k sociální ochraně; zlepšit 
dostupnost, účinnost a odolnost systémů 
zdravotní péče a služeb dlouhodobé 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod ix a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixa) napomáhat prevenci a včasné 
diagnostice chorob a podpoře zdraví v 
průběhu celého života;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové finanční krytí pro ESF+ 
pro období 2021–2027 činí 
101 174 000 000 EUR v běžných cenách.

1. Celkové finanční krytí pro ESF+ 
pro období 2021–2027 činí 
101 219 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční krytí pro složku 3. Finanční krytí pro složku 
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Zaměstnanost a sociální inovace a složku 
Zdraví pro období 2021–2027 činí 
1 174 000 000 EUR v běžných cenách.

Zaměstnanost a sociální inovace a složku 
Zdraví pro období 2021–2027 činí 
1 219 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 413 000 000 EUR na provádění 
složky Zdraví.

b) 458 000 000 EUR na provádění 
složky Zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) náležitě vypracované intervence v 
oblasti veřejného zdraví pro omezení 
zatížení infekcemi a dopadu infekcí

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) investovat do včasné diagnostiky a 
screeningu

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) podporovat vytvoření řídícího 
výboru pro zdraví k provádění opatření v 
rámci složky Zdraví

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro financování jsou způsobilá 
pouze opatření zaměřená na plnění cílů 
uvedených v článcích 3 a 26.

1. Pro financování jsou způsobilá 
pouze opatření zaměřená na plnění cílů 
uvedených v článcích 3, 4 a 26.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a

Řídící výbor pro zdraví

1. Komise vytvoří řídící výbor pro 
zdraví (dále jen „řídící výbor“) k 
provádění opatření v rámci složky Zdraví. 

2. Řídící výbor se zaměřuje na 
vytváření součinnosti mezi složkou Zdraví 
a dalšími programy, v nichž je začleněn 
zdravotní aspekt, a to prostřednictvím 
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koordinace a spolupráce, podpory 
zapojení pacientů a společnosti, a na 
poskytování vědeckého poradenství a 
doporučení. Tato činnost zajišťuje 
hodnotově zaměřená opatření v oblasti 
zdraví, udržitelnost, lepší řešení v oblasti 
zdraví, podporuje přístup a snižuje 
nerovnosti v oblasti zdraví.

3. Řídící výbor zajišťuje komplexní 
strategii a řízení při vypracovávání 
pracovních plánů v rámci složky Zdraví.

4. Řídící výbor je nezávislou 
skupinou zúčastněných stran složenou z 
aktérů z příslušných sektorů v oblasti 
veřejného zdraví, sociální pohody a 
ochrany za účasti zástupců pacientů a 
občanů.

5. Řídící výbor se skládá z patnácti až 
dvaceti osob na vysoké úrovni, vybraných 
z různých oborů a činností uvedených v 
odstavci 4. Členy řídícího výboru jmenuje
Komise na základě otevřené výzvy k 
předkládání návrhů kandidátů, nebo k 
vyjádření zájmu, nebo obojího.

6. Řídící výbor má předsedu, kterého 
jmenuje Komise z členů výboru.

7. Řídící výbor:

i. poskytuje vstupy pro roční 
pracovní plány pro složku Zdraví v 
návaznosti na návrh Komise; 

ii. připravuje koncepci řízení 
koordinace a spolupráce mezi složkou 
Zdraví a dalšími programy, v nichž je 
začleněn zdravotní aspekt. Koncepce by 
měla usnadnit zajištění viditelnosti a 
koordinace všech stávajících finančních 
mechanismů významných pro oblast 
zdraví a pomáhat řízení koordinace a 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
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Návrh nařízení
Článek 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29b

Mezinárodní spolupráce

Za účelem co nejvyšší efektivity a 
účinnosti opatření na úrovni Unie i na 
mezinárodní úrovni bude Komise rozvíjet 
spolupráci s příslušnými mezinárodními 
organizacemi, jako je Organizace 
spojených národů a její specializované 
agentury, především se Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO), jakož i 
s Radou Evropy a Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), s cílem provádět složku Zdraví.

Or. en
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