
PA\1162990SK.docx PE627.836v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014-2019

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2018/0206(COD)

18.9.2018

NÁVRH STANOVISKA

Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom 
fonde plus (ESF+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Cristian-Silviu Buşoi

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku



PE627.836v01-00 2/16 PA\1162990SK.docx

SK

PA_Legam



PA\1162990SK.docx 3/16 PE627.836v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 30. mája 2018 predložila návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde plus (ESF 
+), v ktorom sa spája rozsah a zdroje týchto fondov a programov: Európsky sociálny fond 
(ESF) a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí; Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby; Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie; a Program 
v oblasti zdravia; Bývalý Program v oblasti zdravia je preto súčasťou ESF + ako jeho zložka 
Zdravie.

Zatiaľ čo spravodajca oceňuje posilnenie sociálneho rozmeru Únie prostredníctvom 
flexibilného mechanizmu a potrebu ďalšieho zjednodušenia programovania fondov s cieľom 
znížiť zbytočnú byrokraciu a zamerať sa na efektívnosť v záujme našich občanov, domnieva 
sa, že by sa to nemalo uskutočniť na úkor schopnosti EÚ lepšie reagovať na očakávania 
občanov v oblasti ochrany a zlepšovania ich zdravia. Spravodajca preto vyjadruje viacero 
obáv týkajúcich sa návrhu ESF + v jeho súčasnej podobe.

Po prvé, za súčasných znepokojujúcich časov brexitu a alarmujúco rastúceho euroskepticizmu 
považuje spravodajca stiahnutie zdravia ako samostatného a ústredného programu 
nepochybne za na úkor občanov členských štátov, ktorí už vo veľkej miere podporujú 
koncepciu účasti EÚ v oblasti zdravia, o čom svedčia nedávne prieskumy Eurobarometra. 
Okrem toho by spravodajca uprednostnil vyčleniť zo zložky ESF + Zdravie a obnovenie 
programu v oblasti zdravia ako samostatného programu v rámci nasledujúceho viacročného 
finančného rámca. 

Predchádzajúce akčné programy Únie v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) a v oblasti 
zdravia (2008 – 2013 a 2014 – 2020) boli hodnotené pozitívne, pretože viedli k viacerým 
dôležitým novým prvkom a zlepšeniam. Od svojho vzniku tieto programy poskytujú rozsiahle 
politiky pridanej hodnoty EÚ s obmedzenými zdrojmi. Posilnili spoluprácu medzi členskými 
štátmi v oblasti spoločných akcií a výmeny poznatkov a formovali stratégiu EÚ s cieľom 
zabezpečiť v členských štátoch veľmi potrebné zlepšenia v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Spravodajca zdôrazňuje, že až pri strednodobom hodnotení tretieho programu v 
oblasti zdravia sa dosiahli značné výsledky, medzi ktoré patrí: zriadenie 24 európskych 
referenčných sietí, podpora zvýšeného budovania kapacít s cieľom reagovať na výskyt 
epidémií, podpora reakcie na zdravotné potreby migrantov a utečencov, výmeny osvedčených 
postupov v citlivých oblastiach ako prevencia rakoviny, znižovanie alkoholu, HIV/AIDS a 
prevencia TBC, ale aj posilnená podpora právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia týkajúcich 
sa liekov a zdravotníckych pomôcok, činnosti siete elektronického zdravotníctva a hodnotenie 
zdravotníckych technológií.

Spravodajca sa preto domnieva, že samostatný, robustný a ambiciózny program v oblasti 
zdravia by dokázal čeliť nadchádzajúcim znepokojujúcim skutočnostiam a zdravotným 
hrozbám, ako sú antimikrobiálna rezistencia, cezhraničné hrozby, chronické choroby, ale aj 
riešenie problémov súvisiacich so starnutím obyvateľstva alebo prevenciou chorôb, podpora 
zdravého životného štýlu alebo príprava našich systémov zdravotnej starostlivosti pre 
vznikajúce technológie.

Po druhé, spravodajca sa domnieva, že značné zníženie finančných prostriedkov na zložku 
Zdravie je neprijateľné. Zatiaľ čo finančné krytie dostupné pre program v oblasti zdravia na 
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roky 2014 – 2020 je 458 mil. EUR v bežných cenách, Komisia ho znížila na 413 mil. EUR v 
bežných cenách. Rozpočet, ktorý je k dispozícii na činnosť Únie v oblasti zdravia počas 
ďalšieho VFR by sa mal zvýšiť minimálne na rovnakú úroveň ako v prípade súčasného VFR.

Pokiaľ ide o obsah návrhu, spravodajca sa domnieva, že sú potrebné určité objasnenia. Malo 
by sa napríklad zdôrazniť, že prístup ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným 
službám starostlivosti by mal byť zameraný na pacienta, že činnosť Únie v oblasti zdravia by 
mala medzi cieľmi zahŕňať podporu prevencie a včasnej diagnostiky chorôb a podporu 
zdravia počas celého života. V neposlednom rade spravodajca navrhuje, aby sa k operačným 
cieľom doplnili: dobre navrhnuté zásahy v oblasti verejného zdravia na zníženie zaťaženia a 
vplyvu infekcie; investície do včasnej diagnostiky a skríningu, a podpora vytvorenia 
riadiaceho výboru pre zdravie na vykonávanie opatrení v rámci zložky Zdravie.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s prácou ako aj s 
meniacimi sa formami práce a na potreby 
starnúcej pracovnej sily.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť.

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa okrem iného aj 
mobilizáciu celej škály politík zameraných 
na najviac znevýhodnené osoby bez 
ohľadu na ich vek vrátane detí, 
marginalizovaných komunít, akými sú 
Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ 
by mal podporovať aktívne začlenenie 
osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s 
cieľom zabezpečiť ich sociálno-
ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotná starostlivosť zameraná na 
pacienta, súvisiaca starostlivosť a 
dlhodobá starostlivosť, a to najmä k 
rodinným a komunitným službám 
starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k 
modernizácii systémov sociálnej ochrany, a 
to najmä s cieľom podporovať ich 
dostupnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 

(36) Na splnenie požiadaviek 
stanovených v článku 168 ZFEÚ je 
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starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie 
vrátane nerovností v oblasti zdravia, 
kvality života, produktivity, 
konkurencieschopnosti a inkluzívnosti, 
pričom sa zníži tlak na rozpočty členských 
štátov. Komisia je odhodlaná pomáhať 
členským štátom pri dosahovaní ich cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa 3 
„Zabezpečiť zdravý život a podporovať 
blahobyt pre všetkých v každom veku“17.

potrebné nepretržité úsilie. To, že budú 
ľudia dlhšie zdraví a aktívni a budú sa 
môcť aktívne podieľať na starostlivosti o 
svoje zdravie, bude mať celkovo pozitívne 
účinky na zdravie vrátane nerovností v 
oblasti zdravia, kvality života, 
produktivity, konkurencieschopnosti a 
inkluzívnosti, pričom sa zníži tlak na 
rozpočty členských štátov. Podpora a 
uznávanie inovácií, ktoré majú vplyv na 
zdravie, pomáha riešiť problém 
udržateľnosti v sektore zdravotníctva v 
kontexte riešenia výziev spojených s 
demografickou zmenou; okrem 
toho, opatrenia na znižovanie rozdielov 
v oblasti zdravia sú dôležité na účely 
dosiahnutia inkluzívneho rastu. Komisia 
je odhodlaná pomáhať členským štátom pri 
dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, najmä cieľa 3 „Zabezpečiť zdravý 
život a podporovať blahobyt pre všetkých v 
každom veku“17.

__________________ __________________

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Podľa vymedzenia Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) je 
zdravie „stav úplnej telesnej, duševnej a 
sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť 
choroby alebo invalidity“. V záujme 
zlepšenia zdravia obyvateľstva Únie je 
dôležité nesústrediť sa len na fyzické 
zdravie a sociálny blahobyt. Podľa WHO 
problémy s duševným zdravím majú 
takmer 40 % podiel na rokoch prežitých s 
postihnutím. Problémy s duševným 
zdravím sa vyznačujú širokým rozsahom, 
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dlhým trvaním a sú príčinou 
diskriminácie, a výrazne prispievajú k 
nerovnosti v oblasti zdravia. Hospodárska 
kríza navyše ovplyvňuje faktory 
predurčujúce duševné zdravie, pretože sa 
oslabujú ochranné faktory a zvyšujú 
rizikové faktory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Postupy prijímania rozhodnutí na 
účely plánovania a riadenia inovatívnych, 
efektívnych a odolných systémov 
zdravotnej starostlivosti, podpory nástrojov 
na zabezpečenie univerzálneho prístupu ku 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
dobrovoľného uplatňovania najlepších 
postupov v širšom meradle by sa mali 
opierať o dôkazy, ako aj spoločné hodnoty 
a zásady v systémoch zdravotnej 
starostlivosti Európskej únie, ktoré boli 
vymedzené v záveroch Rady z 2. júna 
2006.

(37) Postupy prijímania rozhodnutí na 
účely plánovania a riadenia inovatívnych, 
efektívnych a odolných systémov 
zdravotnej starostlivosti, podpory nástrojov 
na zabezpečenie univerzálneho prístupu ku 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
zameranej na pacienta a súvisiacej 
starostlivosti na a dobrovoľného 
uplatňovania najlepších postupov v širšom 
meradle by sa mali opierať o dôkazy, ako 
aj spoločné hodnoty a zásady v systémoch 
zdravotnej starostlivosti Európskej únie, 
ktoré boli vymedzené v záveroch Rady 
z 2. júna 2006.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) Predchádzajúce akčné programy 
Únie v oblasti verejného zdravia (2003 –
2008) a v oblasti zdravia (2008 – 2013 a 
2014 – 2020) prijaté postupne 
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rozhodnutiami Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1786/2002/ES1a a 
1350/2007/ES1b a nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 
282/20141c(„predchádzajúce programy v 
oblasti zdravia“), boli hodnotené 
pozitívne, pretože viedli k viacerým 
dôležitým novým prvkom a zlepšeniam. 
Zložka Zdravie by mala vychádzať z 
výsledkov predchádzajúcich programov v 
oblasti zdravia.

____________________

1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 
2002 o akčnom programe Spoločenstva v 
oblasti verejného zdravia (2003-2008) 
(2003-2008) - (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, 
s. 1).

1b Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, 
ktorým sa ustanovuje druhý akčný 
program Spoločenstva v oblasti zdravia 
(2008 – 2013), Ú. v. EÚ L 301, 
20.11.2007, s. 3.

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o 
ustanovení tretieho akčného programu 
pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), 
ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1350/2007/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37b) Zložka ESF+ Zdravie by mala byť 
prostriedkom podpory opatrení 
v oblastiach, v ktorých je pridaná hodnota 
Únie, ktorú možno dokázať na základe: 
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výmeny osvedčených postupov medzi 
členskými štátmi; podpory sietí na výmenu 
znalostí alebo vzájomné učenie; riešenia 
cezhraničných hrozieb s cieľom znížiť ich 
riziká a zmierniť ich dôsledky; riešenia
určitých otázok týkajúcich sa vnútorného 
trhu, kde má Únia podstatnú legitímnu 
právomoc zabezpečiť vysokokvalitné 
riešenia vo všetkých členských štátoch; 
uvoľnenia potenciálu inovácie v 
zdravotníctve; akcií, ktoré môžu viesť k 
systému na referenčné porovnávanie s 
cieľom umožniť kvalifikované prijímanie 
rozhodnutí na úrovni Únie; zlepšovania 
úspor z rozsahu vyhýbaním sa plytvaniu 
zdrojmi spôsobenému duplicitou a 
optimalizácie finančných prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Zložka ESF+ Zdravie by mala 
prispieť k prevencii chorôb počas celého 
života občanov Únie a podpore zdravia 
prostredníctvom riešenia rizikových 
faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je 
užívanie tabaku a pasívne fajčenie, 
škodlivé požívanie alkoholu, užívanie 
nelegálnych drog a obmedzenie škôd na 
zdraví spojených s drogami, nezdravé 
stravovacie návyky a fyzická nečinnosť, a 
mala by stimulovať prostredia podporujúce 
zdravý životný štýl s cieľom doplniť 
opatrenia členských štátov v súlade s 
príslušnými stratégiami. Do zložky ESF+ 
Zdravie by sa mali začleniť účinné modely 
prevencie, inovačné technológie a nové 
obchodné modely a riešenia s cieľom 
prispieť k inovačným, efektívnym a 
udržateľným systémom zdravotnej 
starostlivosti členských štátov a uľahčiť 

(38) Zložka ESF+ Zdravie by mala 
prispieť k prevencii chorôb, včasnej 
diagnostike počas celého života občanov 
Únie a podpore zdravia prostredníctvom 
riešenia rizikových faktorov ohrozujúcich 
zdravie, ako je užívanie tabaku, fajčenie a 
pasívne fajčenie, škodlivé požívanie 
alkoholu, užívanie nelegálnych drog a 
obmedzenie škôd na zdraví spojených s 
drogami, nezdravé stravovacie návyky a 
fyzická nečinnosť, a mala by stimulovať 
prostredia podporujúce zdravý životný štýl, 
dobre navrhnuté zásahy v oblasti 
verejného zdravia na zníženie zaťaženia a 
vplyvu infekcie v celkovom zdraví počas 
života s cieľom doplniť opatrenia 
členských štátov v súlade s príslušnými 
stratégiami. Do zložky ESF+ Zdravie by sa 
mali začleniť účinné modely prevencie, 
inovačné technológie a nové obchodné 
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prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej 
starostlivosti pre európskych občanov.

modely a riešenia s cieľom prispieť k 
inovačným, efektívnym a udržateľným 
systémom zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej 
a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre 
európskych občanov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V záujme zaistenia účinných 
systémov zdravotnej starostlivosti a 
zdravia občanov je nevyhnutné znížiť
zaťaženie rezistentnými infekciami a 
infekciami spojenými so zdravotnou 
starostlivosťou a zabezpečiť dostupnosť 
účinných antimikrobiálnych látok.

(40) Znížiť zaťaženie rezistentnými 
infekciami a infekciami spojenými so 
zdravotnou starostlivosťou a zabezpečiť 
dostupnosť účinných antimikrobiálnych 
látok a podporovať zodpovedné 
používanie antimikrobiálnych látok sú 
kľúčové na zaistenie účinných systémov 
zdravotnej starostlivosti a zdravia 
občanov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Zložka ESF+ Zdravie by sa mala 
vykonávať tak, aby sa rešpektovala 
zodpovednosť členských štátov za 
vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia, 
ako aj za organizáciu a poskytovanie 
zdravotníckych služieb a lekárskej 
starostlivosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno ix

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ix) zlepšovanie rovnakého a včasného 
prístupu ku kvalitným, udržateľným a 
cenovo dostupným službám; modernizácia 
systémov sociálnej ochrany vrátane 
podpory prístupu k sociálnej ochrane 
zlepšenie dostupnosti, účinnosti a odolnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti a služieb 
dlhodobej starostlivosti aj na 
medzinárodnej úrovni;

ix) zlepšovanie rovnakého a včasného 
prístupu ku kvalitným, udržateľným a 
cenovo dostupným službám zdravotnej 
starostlivosti zameranej na pacienta a 
súvisiacej starostlivosti; modernizácia 
systémov sociálnej ochrany vrátane 
podpory prístupu k sociálnej ochrane 
zlepšenie dostupnosti, účinnosti a odolnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti a služieb 
dlhodobej starostlivosti aj na 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod ix a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ixa) podpora prevencie a včasnej 
diagnostiky chorôb a podporu zdravia 
počas celého života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Celkové finančné krytie pre ESF+ 
na roky 2021 – 2027 je 101 174 000 000 

1. Celkové finančné krytie pre ESF+ 
na roky 2021 – 2027 je 101 219 000 000 
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EUR v bežných cenách. EUR v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výška finančného krytia pre zložku 
Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku 
Zdravie na obdobie 2021 – 2027 je 
1 174 000 000 EUR v bežných cenách.

3. Výška finančného krytia pre zložku 
Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložku 
Zdravie na obdobie 2021 – 2027 je 
1 219 000 000 EUR v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 413 000 000 EUR na 
implementáciu zložky Zdravie.

b) 458 000 000 EUR na 
implementáciu zložky Zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) dobre navrhnuté zásahy v oblasti 
verejného zdravia na zníženie zaťaženia a 
vplyvu infekcie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) investície do včasnej diagnostiky a 
skríningu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno d – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) podpora vytvorenia riadiaceho 
výboru pre zdravie na vykonávanie 
opatrení v rámci zložky Zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na financovanie sú oprávnené len 
akcie zamerané na plnenie cieľov 
uvedených v článkoch 3 a 26.

1. Na financovanie sú oprávnené len 
akcie zamerané na plnenie cieľov 
uvedených v článkoch 3, 4 a 26.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 29 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a

Riadiaci výbor pre zdravie

1. Komisia zriadi Riadiaci výbor pre 
zdravie („riadiaci výbor“)na podporu 
vytvorenia riadiaceho výboru pre zdravie 
na vykonávanie opatrení v rámci zložky 
Zdravie. 

2. Riadiaci výbor sa zameriava na 
vytváranie synergií medzi zložkou Zdravie 
a inými programami, v ktorých je 
zdravotný rozmer integrovaný, 
prostredníctvom koordinácie a 
spolupráce, podpory zapojenia pacientov a 
spoločnosti a poskytovania vedeckého 
poradenstva a odporúčaní. Tieto činnosti 
zabezpečia činnosti v oblasti zdravia 
zamerané na hodnotu, udržateľnosť, 
lepšie zdravotné riešenia, podporu 
prístupu a odstraňovanie nerovností v 
oblasti zdravia.

3. Riadiaci výbor poskytuje 
komplexnú stratégiu a riadenie pri 
vypracúvaní pracovných plánov v rámci 
zložky Zdravie.

4. Riadiaci výbor je nezávislá 
skupina zainteresovaných strán zložená z 
aktérov z príslušných sektorov v oblasti 
verejného zdravia, dobrých životných 
podmienok a sociálnej ochrany, za účasti 
zástupcov pacientov a občanov.

5. Riadiaci výbor sa skladá z 15 až 20 
osôb na vysokej úrovni vybraných z 
rôznych disciplín a činností uvedených v 
odseku 4. Členov riadiaceho výboru 
menuje Komisia na základe verejnej výzvy 
na predkladanie kandidátov alebo na 
vyjadrenie záujmu, prípadne oboch.

6. Riadiaci výbor má predsedu, ktorý 
je vymenovaný Komisiou spomedzi svojich 
členov.

7. Riadiaci výbor:

i. poskytuje vstupné informácie pre 
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ročné pracovné plány pre zložku Zdravie 
na základe návrhu Komisie; 

ii. vypracuje koncepciu koordinácie 
riadenia a spolupráce medzi zložkou 
Zdravie a ďalšími programami, v ktorých 
je rozmer zdravia integrovaný. Koncepcia 
uľahčuje zabezpečenie viditeľnosti a 
koordináciu všetkých existujúcich 
finančných mechanizmov v oblasti 
zdravia a pomáha pri riadení koordinácie 
a spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 29 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29b

Medzinárodná spolupráca

Komisia rozvíja spoluprácu s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami, ako je 
Organizácia Spojených národov a jej 
špecializované agentúry, najmä Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO), ako aj s 
Radou Európy a Organizáciou pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
s cieľom implementovať zložku Zdravie, s 
cieľom maximalizovať efektívnosť a 
účinnosť akcií na úrovni Únie a na 
medzinárodnej úrovni.

Or. en
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