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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí 
program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 
2014–2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0709),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 168 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0399/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. února 
20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …, 2

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Rozpočtového výboru, jakož i Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. zdůrazňuje, že v závislosti na finančním krytí přiděleném programu Zdraví pro růst 
v rámci současných jednání o víceletém finančním rámci by mohlo být nutné upravit 
částky odpovídající tomuto legislativnímu postupu;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 ...
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

kterým se zavádí program Zdraví pro růst, 
třetí víceletý program činnosti EU v oblasti 
zdraví na období 2014–2020

kterým se zavádí program Zdraví a růst, 
třetí víceletý program činnosti EU v oblasti 
zdraví na období 2014–2020
(Tato změna se týká celého legislativního 
textu; na základě přijetí tohoto 
pozměňovacího návrhu bude nezbytné 
přizpůsobit celé znění textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Pojem zdraví se neomezuje jen na logiku růstu. Je proto vhodné nahradit název „Zdraví pro 
růst“ a oddělit tyto dva pojmy. Název „Zdraví a růst“ by byl vhodnější.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pro splnění požadavků stanovených 
v článku 168 Smlouvy je zapotřebí 
nepřetržité úsilí. Podpora dobrého zdraví 
na úrovni EU je nedílnou součástí strategie 
„Evropa 2020: Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“. 
Pokud budou lidé déle zdraví a aktivní, 
bude to mít celkově kladné účinky na 
zdraví i pozitivní vliv na produktivitu 
a konkurenceschopnost a zároveň se sníží 
tlak na rozpočty členských států. Inovace
ve zdravotnictví pomáhají řešit 
problematiku udržitelnosti v tomto odvětví 
v souvislosti s demografickými změnami 
a činnost za účelem omezení nerovností 

(2) Pro splnění požadavků stanovených 
v článku 168 Smlouvy je zapotřebí 
nepřetržité úsilí. Podpora dobrého zdraví 
na úrovni EU je nedílnou součástí strategie 
„Evropa 2020: Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“. 
Pokud budou lidé déle zdraví a aktivní, 
bude to mít celkově kladné účinky na 
zdraví i pozitivní vliv na produktivitu 
a konkurenceschopnost a zároveň se sníží 
tlak na rozpočty členských států. Podpora 
a uznávání inovací ve zdravotnictví 
pomáhají řešit problematiku udržitelnosti 
v tomto odvětví v souvislosti 
s demografickými změnami a činnost za 
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v oblasti zdraví je důležitá pro dosažení 
„růstu podporujícího začlenění“. Z těchto 
důvodů je vhodné zavést program „Zdraví 
pro růst“, třetí program činnosti EU 
v oblasti zdraví (2014–2020) (dále jen 
„program“).

účelem omezení nerovností v oblasti zdraví 
je důležitá pro dosažení „růstu 
podporujícího začlenění“. Z těchto důvodů 
je vhodné zavést program „Zdraví pro 
růst“, třetí program činnosti EU v oblasti 
zdraví (2014–2020) (dále jen „program“).

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba podporovat inovace prostřednictvím vhodných opatření.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Inovace v oblasti zdraví, pokud jde 
o produkty a služby, organizaci 
a poskytování péče, mají potenciál zvýšit 
kvalitu péče poskytované pacientům, 
reagovat na nenaplněné potřeby a zároveň 
zlepšit nákladovou efektivitu i udržitelnost 
zdravotní péče. Program by měl proto 
usnadnit zavádění inovací ve zdravotní 
péči.

(7) Inovace v oblasti zdraví, pokud jde 
o produkty a služby, organizaci 
a poskytování péče, mají potenciál zvýšit 
kvalitu péče poskytované pacientům, 
reagovat na nenaplněné potřeby a zároveň 
zlepšit nákladovou efektivitu i udržitelnost 
zdravotní péče. Program by měl proto 
usnadnit zavádění inovací ve zdravotní 
péči a podporovat průmyslovou politiku 
s cílem rozvíjet zdravotnický průmysl 
v Unii.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie by měla ve spolupráci se všemi subjekty zavést skutečnou průmyslovou 
politiku, jejímž cílem by bylo podporovat a rozvíjet výzkum a inovace ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V souvislosti se stárnutím společnosti (10) V souvislosti se stárnutím společnosti 
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mohou dobře cílené investice na podporu 
zdraví a prevenci nemocí prodloužit délku 
„života prožitou ve zdraví“, a umožnit tak 
starším lidem pracovat i v pozdějším věku. 
Chronické nemoci způsobují v EU více než 
80 % předčasných úmrtí. Rozpoznáním 
a šířením nákladově efektivních 
osvědčených postupů pro preventivní 
opatření s důrazem na hlavní rizikové 
faktory, tj. kouření, nadměrnou konzumaci 
alkoholu a obezitu a rovněž HIV/AIDS, 
a podporou zavádění těchto postupů 
přispěje program k prevenci onemocnění 
a podpoře zdraví, též s přihlédnutím 
k faktorům sociální a environmentální 
povahy.

mohou dobře cílené investice na podporu 
zdraví a prevenci nemocí prodloužit délku 
„života prožitou ve zdraví“, a umožnit tak 
starším lidem pracovat i v pozdějším věku. 
Chronické nemoci způsobují v EU více než 
80 % předčasných úmrtí. Rozpoznáním 
a šířením nákladově efektivních 
osvědčených postupů pro preventivní 
opatření s důrazem na hlavní rizikové 
faktory, tj. kouření, nadměrnou konzumaci 
alkoholu, sedavý způsob života, špatné 
stravovací návyky a obezitu, a podporou 
zavádění těchto postupů přispěje program 
k prevenci onemocnění, zejména těch, 
která způsobují změnu nebo ztrátu 
kognitivních a fyzických funkcí, a 
k podpoře zdraví, též s přihlédnutím 
k faktorům sociální a environmentální 
povahy.

Or. fr

Odůvodnění

Pro vhodnou a účinnou prevenci chronických onemocnění je třeba vzít v úvahu všechny 
rizikové faktory.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Při provádění programu by měla být 
plně dodržována zásada transparentnosti 
a zajištěna odpovídající rovnováha mezi 
jeho jednotlivými cíli. V rámci programu 
by měly být vybrány a financovány vhodné 
aktivity, které jsou součástí jeho 
specifických cílů a přináší jasnou přidanou 
hodnotu EU.  Roční pracovní programy by 
měly zejména stanovit základní kritéria pro 
výběr potenciálních příjemců, v souladu 
s finančním nařízením, s cílem zajistit, že
tito potenciální příjemci mají finanční 
a provozní kapacity umožňující provádění 

(23) Při provádění programu by měla být 
plně dodržována zásada transparentnosti. 
Rozdělení rozpočtových prostředků mezi 
jednotlivé cíle by mělo být úměrné jejich 
očekávanému přínosu, pokud jde o zdraví 
občanů Unie. Není proto vhodné 
rozdělovat cíle programů podle priority.
V rámci programu by měly být vybrány 
a financovány vhodné aktivity, které jsou 
součástí jeho specifických cílů a přináší 
jasnou přidanou hodnotu EU. Roční 
pracovní programy by měly zejména 
stanovit základní kritéria pro výběr 
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činností financovaných z programu a, je-li 
to žádoucí, jsou schopni prokázat svoji 
nezávislost.

potenciálních příjemců, v souladu 
s finančním nařízením, s cílem zajistit, aby
tito potenciální příjemci měli finanční 
a provozní kapacity umožňující provádění 
činností financovaných z programu a, je-li 
to žádoucí, byli schopni prokázat svoji 
nezávislost.

Or. fr

Odůvodnění

Rozdělení cílů a přidělování předem vyčleněných rozpočtových prostředků by mohlo vést 
k omezení rozsahu některých projektů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecnými cíli programu Zdraví pro růst je 
ve spolupráci s členskými státy podporovat 
inovace v oblasti zdravotní péče a zvýšit 
udržitelnost systémů zdravotní péče s cílem 
zlepšit zdraví občanů EU a chránit je před 
přeshraničními zdravotními hrozbami.

Obecnými cíli programu Zdraví pro růst je 
ve spolupráci s členskými státy podporovat 
inovace v oblasti zdravotní péče a zvýšit 
udržitelnost systémů zdravotní péče, řešit 
problémy v oblasti zdravotnictví a sociální 
a ekonomické problémy, které jsou 
důsledkem stárnutí obyvatel, a nárůst 
počtu chronických onemocnění s cílem 
zlepšit zdraví občanů EU a chránit je před 
přeshraničními zdravotními hrozbami.

Or. fr

Odůvodnění

Změna demografické struktury obyvatelstva s sebou přináší řadu nevyřešených otázek 
a problémů jak v oblasti hospodářské, tak sociální.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatelem plnění tohoto cíle se bude
zejména nárůst počtu členských států 
využívajících vytvořené nástroje 
a mechanismy a doporučení.

Ukazatelem plnění tohoto cíle budou 
zejména výsledky, kterých bude dosaženo 
v systémech zdravotní péče členských 
států.

Or. fr

Odůvodnění

Cíle programu je třeba hodnotit podle vhodných ukazatelů, jakými jsou například výsledky 
dosažené, pokud jde o naději dožití v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Rozpoznat a šířit nákladově efektivní 
osvědčené postupy pro preventivní 
opatření a podporovat jejich zavádění, a to 
řešením hlavních rizikových faktorů, tj. 
kouření, nadměrné konzumace alkoholu 
a obezity a rovněž HIV/AIDS, se 
zvláštním zřetelem na přeshraniční rozměr, 
s cílem předcházet nemocem a napomáhat 
lepšímu zdraví.

3) Rozpoznat a šířit nákladově efektivní 
osvědčené postupy pro preventivní 
opatření a podporovat jejich zavádění, a to 
řešením hlavních rizikových faktorů, tj. 
kouření, nadměrné konzumace alkoholu, 
špatných stravovacích návyků, sedavého 
způsobu života a obezity, se zvláštním 
zřetelem na přeshraniční rozměr, s cílem 
předcházet nemocem a napomáhat lepšímu 
zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Pro vhodnou a účinnou prevenci chronických onemocnění je třeba vzít v úvahu všechny 
rizikové faktory.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatelem plnění tohoto cíle bude 
zejména nárůst počtu členských států
podporujících lepší zdraví a předcházení 
nemocem s využitím osvědčených postupů. 

Ukazatelem plnění tohoto cíle bude 
zejména nárůst počtu činností 
a legislativních opatření přijatých 
členskými státy a podporujících lepší 
zdraví a předcházení chronickým 
onemocněním.

Or. fr

Odůvodnění

Plnění cílů programu je třeba hodnotit podle vhodných ukazatelů v jednotlivých členských 
státech.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílů uvedených v článku 3 se dosáhne 
prostřednictvím níže vyjmenovaných
činností v souladu s prioritami 
stanovenými v pracovním programu 
zmíněném v článku 11 tohoto nařízení.

Cílů uvedených v článku 3 se dosáhne 
prostřednictvím činností uvedených 
v příloze I v souladu s prioritami 
stanovenými v pracovním programu 
zmíněném v článku 11 tohoto nařízení.

1) Přispívání k inovativním a udržitelným 
systémům zdravotní péče:
1.1. rozvíjení spolupráce v oblasti 
hodnocení zdravotnických technologií 
napříč EU v rámci směrnice 2011/24/EU 
o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční péči; 
1.2. podpora zavádění inovací v oblasti 
zdraví a elektronického zdravotnictví 
prostřednictvím zvýšení interoperability 
aplikací e-Zdraví;
1.3. podpora udržitelnosti pracovních sil 
ve zdravotnictví v EU prostřednictvím 
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podpory účinného odhadu a plánování 
a efektivních strategií pro nábor 
zaměstnanců a udržení zaměstnanců;
1.4. poskytování odborného poradenství 
s cílem pomoci členským státům při 
provádění reforem zdravotnictví;
1.5 podpora evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, které je pilotním projektem 
v rámci stěžejní iniciativy strategie Evropa 
2020 Unie inovací; 
1.6 činnosti vyžadované cíli právních 
předpisů EU v oblasti zdravotnických 
prostředků a ustanovení právních 
předpisů v oblasti přeshraniční zdravotní 
péče týkajících se elektronického 
zdravotnictví a hodnocení zdravotnických 
technologií nebo přispívající k naplňování 
zmíněných cílů;
1.7 podpora systému zdravotních 
poznatků, včetně vědeckých výborů, 
s cílem přispívat k rozhodování na základě 
prokázaných skutečností.
2) 2) Zvyšování dostupnosti lepší 
a bezpečnější zdravotní péče pro občany 
2.1. zavedení akreditace a podpora 
evropských referenčních sítí; 
2.2. podpora činnosti v souvislosti 
s vzácnými onemocněními včetně 
vytváření evropských referenčních sítí 
(v souladu s bodem 2.1), informací 
a registrů na základě společných
akreditačních kritérií;
2.3. posílení spolupráce v oblasti 
bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní 
péče prostřednictvím zvýšení dostupnosti 
informací pro pacienty, výměny 
osvědčených postupů a vypracování 
pokynů; podpora činnosti v oblasti péče 
o chronicky nemocné a výzkumu 
chronických onemocnění včetně 
vypracování evropských pokynů;
2.4. vypracování pokynů za účelem 
zlepšení uvážlivého používání 
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antimikrobiálních látek v humánní 
medicíně a omezení praktik vedoucích ke 
zvyšování antimikrobiální rezistence;
2.5. činnosti vyžadované cíli právních 
předpisů EU v oblasti tkání a buněk, krve, 
orgánů, práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči a léčivých přípravků nebo 
přispívající k plnění těchto cílů;
2.6. podpora systému zdravotních 
poznatků s cílem přispívat k rozhodování 
na základě prokázaných skutečností.
3) Podpora dobrého zdraví a předcházení 
nemocem:
3.1 výměna osvědčených postupů 
v klíčových zdravotních oblastech, jako je 
prevence kouření, nadměrná konzumace 
alkoholu a obezita;
3.2. podpora prevence chronických 
onemocnění, včetně rakoviny, 
prostřednictvím výměny poznatků 
a osvědčených postupů a přípravy 
společných aktivit;
3.3. činnosti požadované cíli právních 
předpisů EU v oblasti tabákových výrobků 
a reklamy na ně nebo přispívající k plnění 
těchto cílů;
3.4. podpora systému zdravotních 
poznatků s cílem přispívat k rozhodování 
na základě prokázaných skutečností.
4) Ochrana občanů před přeshraničními 
zdravotními hrozbami:
4.1. posilování připravenosti a reakce na 
závažné přeshraniční zdravotní hrozby;
4.2. zlepšení schopnosti posuzovat rizika 
prostřednictvím zajištění dodatečných 
kapacit pro odborné posudky a mapování 
stávajících posudků;
4.3. podpora budování kapacit proti 
zdravotním hrozbám v členských státech, 
mimo jiné prostřednictvím lepšího 
plánování připravenosti a reakce a dále 
prostřednictvím koordinace, jednotného 
přístupu k očkování a přípravou pokynů 
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a mechanismů pro společné zajišťování 
zdravotních protiopatření;
4.4. činnosti požadované cíli právních 
předpisů EU v oblasti přenosných nemocí 
a dalších zdravotních hrozeb nebo 
přispívající k plnění těchto cílů;
4.5. podpora systému zdravotních 
poznatků s cílem přispívat k rozhodování 
na základě prokázaných skutečností. 
Podrobnější popis možného obsahu těchto 
činností je uveden v příloze I. Orientační 
seznam příslušných právních předpisů je 
uveden v příloze II tohoto nařízení.

Orientační seznam příslušných právních 
předpisů je uveden v příloze II tohoto 
nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Je zbytečné uvádět v článku 4 seznam přípustných činností, které jsou podrobněji uvedeny 
v příloze I. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) činností s jasnou přidanou hodnotou EU 
spolufinancovaných jinými veřejnými nebo 
soukromými subjekty uvedenými v čl. 8 
odst. 1 včetně mezinárodních organizací 
činných v oblasti zdraví, a pokud jde 
o posledně jmenované, v případě potřeby 
i bez vyhlášení výběrového řízení, 
s řádným odůvodněním v ročních 
pracovních programech;

b) činností s jasnou přidanou hodnotou EU 
spolufinancovaných jinými veřejnými nebo 
soukromými subjekty uvedenými v čl. 8 
odst. 1 včetně mezinárodních organizací 
činných v oblasti zdraví, a pokud jde 
o posledně jmenované, v případě potřeby 
i bez vyhlášení výběrového řízení, 
s řádným odůvodněním v ročních 
pracovních programech a v souladu 
s finančním nařízením Evropské unie 
a jeho prováděcími pravidly;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) akce spolufinancované mezinárodními 
organizacemi činnými v oblasti zdraví bez 
předchozí výzvy k předkládání návrhů 
s řádným odůvodněním.

g) akce spolufinancované mezinárodními 
organizacemi činnými v oblasti zdraví bez 
předchozí výzvy k předkládání návrhů 
s řádným odůvodněním a v souladu 
s finančním nařízením EU a jeho 
prováděcími pravidly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 3 – bod 1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3. Pracovní síly ve zdravotnictví: účinný 
odhad a plánování, co se týče pracovních 
sil ve zdravotnictví, pokud jde o počet, 
rozsah praktických zkušeností 
a dovedností, sledování mobility (v rámci 
Unie) a migrace, vývoj účinných strategií 
pro nábor a udržení pracovních sil 
a rozvíjení kapacity.

1.3. Pracovní síly ve zdravotnictví: účinný 
odhad a plánování, co se týče pracovních 
sil ve zdravotnictví, pokud jde o počet, 
rozsah praktických zkušeností a úměrnost 
mezi vzděláním a nezbytnými 
dovednostmi, sledování mobility (v rámci 
Unie) a migrace, vývoj účinných strategií 
pro nábor a udržení pracovních sil 
a rozvíjení kapacity zejména s ohledem na 
problematiku závislosti a stárnutí 
populace a prostřednictvím pravidelného 
vyhodnocování nových potřeb.

Or. fr

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by se měla věnovat vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví prostřednictvím 
účinné strategie, která by umožnila zlepšit odbornou způsobilost a uspokojit různé potřeby 
těchto pracovníků v Evropské unii.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4. Rozhodování v rámci reforem 
zdravotnictví: vytvoření mechanismu pro 
sdružování odborných poznatků na úrovni 
Unie s cílem zajistit solidní a důkazy 
podložená doporučení ohledně efektivních 
a účinných investic do veřejného zdraví 
a systémů zdravotní péče. Usnadňovat 
přebírání výsledků výzkumných projektů 
podporovaných v rámci sedmého 
rámcového programu a v dlouhodobějším 
měřítku též aktivit, které budou vyvinuty 
v rámci nadcházejících výzkumných 
a inovačních programů 2014–2020 
(Horizont 2020).

1.4. Rozhodování v rámci reforem 
zdravotnictví: vytvoření mechanismu pro 
sdružování odborných poznatků na úrovni 
Unie s cílem zajistit solidní a důkazy 
podložená doporučení ohledně efektivních 
a účinných investic do veřejného zdraví 
a systémů zdravotní péče a podporovat 
konkurenceschopnost subjektů. 
Usnadňovat přebírání výsledků 
výzkumných projektů podporovaných 
v rámci sedmého rámcového programu a 
v dlouhodobějším měřítku též aktivit, které 
budou vyvinuty v rámci nadcházejících 
výzkumných a inovačních programů 2014–
2020 (Horizont 2020).

Or. fr

Odůvodnění

Reformy zdravotnických systémů by měly zahrnovat střednědobou a dlouhodobou perspektivu 
sociálních a hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5. Podporovat evropské inovační 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí v jeho třech oblastech: nové 
postupy při zvyšování povědomí, prevence 
a včasné diagnostikování nemocí; inovace 
v léčbě a péči a inovace pro aktivní stárnutí 
a nezávislý život.

1.5. Podporovat evropské inovační 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí v jeho třech oblastech: nové 
postupy při zvyšování povědomí, prevence 
a včasné diagnostikování nemocí; inovace 
v léčbě a péči, zejména pokud jde 
o neurodegenerativní choroby, a inovace 
pro aktivní stárnutí a nezávislý život.

Or. fr
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Odůvodnění

Toto partnerství musí rovněž přispět k nalezení nových řešení, pokud jde o léčbu a péči 
v souvislosti s neurodegenerativními chorobami.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – bod 2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4. Bezpečnost: zlepšit uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek v léčivých 
přípravcích a omezit praktiky, které zvyšují 
antimikrobiální odolnost; snížit zatížení 
odolnými infekcemi a infekcemi spojenými 
s poskytováním zdravotní péče a zajistit 
dostupnost účinných antimikrobiálních 
látek.

2.4. Bezpečnost: zlepšit uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek v léčivých 
přípravcích a omezit praktiky, které zvyšují 
antimikrobiální odolnost, zejména 
v nemocničním prostředí; snížit zatížení 
odolnými infekcemi a infekcemi spojenými 
s poskytováním zdravotní péče a zajistit 
dostupnost účinných antimikrobiálních 
látek, a to důkladným prozkoumáním 
jejich dávkování, doby léčby a kombinace 
s jinými léky.

Or. fr

Odůvodnění

Je zapotřebí zdůraznit nemocniční prostředí, kde by bylo možné zamezit šíření infekcí 
prostřednictvím specifických zdravotnických opatření. Dosáhlo by se tak dvojího účinku –
snížilo by se množství infekcí a zároveň i spotřeba antibiotik a vznik odolnosti vůči 
antibiotikům. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – bod 2.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6. Podpora systému zdravotních 
poznatků s cílem přispívat k rozhodování 
na základě prokázaných skutečností, včetně 
shromažďování a analýzy údajů týkajících 
se zdraví a rozsáhlého informování 

2.6. Podpora systému zdravotních 
poznatků s cílem přispívat k rozhodování 
na základě prokázaných skutečností, včetně 
shromažďování a analýzy údajů týkajících 
se zdraví a rozsáhlého informování 
o výsledcích programu, a podpora úsilí 



PE486.116v01-00 18/24 PR\899810CS.doc

CS

o výsledcích programu. o pravidelnou aktualizaci těchto údajů 
a zlepšení jejich srovnatelnosti mezi 
členskými státy.

Or. fr

Odůvodnění

Nedostatek údajů umožňujících srovnání mezi členskými státy Evropské unie je velkou 
překážkou pro uskutečňování sociálně a ekonomicky účinných a udržitelných politik v oblasti 
zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – bod 2.6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6a Podpora rozvoje evropské 
průmyslové politiky napomáhající 
konkurenceschopnosti zdravotnickým 
průmyslům s cílem zlepšit inovaci a zvýšit 
přístup pacientů k bezpečnějším 
a účinnějším lékům.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie by měla ve spolupráci se všemi aktéry zavést skutečnou průmyslovou politiku, 
jejímž cílem by bylo podporovat a rozvíjet výzkum a inovace ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 3 – bod 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1. Podpůrná a preventivní opatření 
efektivní z hlediska nákladů: to bude 
zahrnovat činnosti směřující k vytvoření 
celoevropských sítí a partnerství, v jejichž 
rámci se široká škála aktérů zapojí do 
činností v oblasti komunikace a zvyšování 
povědomí o hlavních zdravotních otázkách, 

3.1. Podpůrná a preventivní opatření 
efektivní z hlediska nákladů: to bude 
zahrnovat činnosti směřující k vytvoření 
celoevropských sítí a partnerství, v jejichž 
rámci se široká škála aktérů zapojí do 
činností v oblasti komunikace a zvyšování 
povědomí o hlavních zdravotních otázkách, 
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jako je prevence kouření, nadměrné 
požívání alkoholu, obezita, s důrazem na 
přeshraniční rozměr a na členské státy, 
které jsou v těchto otázkách zcela nečinné 
nebo činí velmi málo.

jako je prevence kouření, nadměrné 
požívání alkoholu, špatné stravovací 
návyky a sedavý způsob života v boji proti 
obezitě; je třeba zaměřit se zvláště na 
přeshraniční rozměr a na členské státy, 
které jsou v těchto otázkách zcela nečinné, 
nebo činí velmi málo.

Or. fr

Odůvodnění

Pro vhodnou a účinnou prevenci chronických onemocnění je třeba vzít v úvahu všechny 
rizikové faktory.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 3 – bod 3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2. Chronická onemocnění: podporovat 
evropskou spolupráci a vytváření sítí 
v oblasti prevence chronických 
onemocnění, včetně rakoviny, a zlepšování 
jejich léčby, prostřednictvím sdílení 
poznatků, osvědčených postupů a vyvíjení
společných aktivit za účelem prevence. 
Rakovina: pokračování v tom, co již bylo 
uděláno; zřízení evropského systému 
informací o rakovině s porovnatelnými 
údaji; podpora screeningu rakoviny, včetně 
mechanismů dobrovolné akreditace; 
podpora rozvoje evropských pokynů pro 
prevenci v oblastech větších nerovností.

3.2.  Chronická onemocnění: podporovat 
evropskou spolupráci a vytváření sítí 
v oblasti prevence chronických 
onemocnění a zlepšování jejich léčby 
prostřednictvím sdílení poznatků, 
osvědčených postupů a společných aktivit 
za účelem prevence. Pokračovat v tom, co 
se již uskutečnilo; zřízení evropského 
systému informací o chronických 
onemocněních s porovnatelnými údaji; 
podpora screeningu chronických 
onemocnění, včetně mechanismů 
dobrovolné akreditace; podpora rozvoje 
evropských pokynů pro prevenci v případě 
významných rozdílů.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská spolupráce v oblasti prevence by se neměla týkat jen rakoviny, ale všech 
chronických onemocnění.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 3 – bod 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4. Podpora systému zdravotních 
poznatků s cílem přispívat k rozhodování 
na základě prokázaných skutečností, včetně 
shromažďování a analýzy údajů týkajících 
se zdraví a rozsáhlého šíření výsledků 
programu.

3.4. Podpora systému zdravotních 
poznatků s cílem přispívat k rozhodování 
na základě prokázaných skutečností, včetně 
shromažďování a analýzy údajů týkajících 
se zdraví a rozsáhlého šíření výsledků 
programu, a podpora úsilí o pravidelnou 
aktualizaci těchto údajů a zlepšení jejich 
srovnatelnosti mezi členskými státy. 

Or. fr

Odůvodnění

Nedostatek údajů umožňujících srovnání mezi členskými státy Evropské unie je velkou 
překážkou pro uskutečňování sociálně a ekonomicky účinných a udržitelných politik v oblasti 
zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 4 – bod 4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3. Podporovat budování kapacit pro boj 
proti zdravotním hrozbám v členských 
státech: plánování připravenosti a reakce, 
koordinace reakce v oblasti veřejného 
zdraví, jednotný přístup k očkování; 
vypracovat pokyny pro ochranná opatření 
v mimořádných situacích, pokyny pro 
informování a příručky osvědčených 
postupů; zřídit nové mechanismy pro 
společné zajištění zdravotních 
protiopatření; rozvíjet společné 
komunikační strategie.

4.3. Podporovat budování kapacit pro boj 
proti zdravotním hrozbám v členských 
státech: plánování připravenosti a reakce, 
koordinace reakce v oblasti veřejného 
zdraví, jednotný přístup k očkování, včetně 
vhodného pokrytí očkováním s cílem 
bojovat proti opětovnému výskytu 
infekčních onemocnění; vypracovat 
pokyny pro ochranná opatření 
v mimořádných situacích, pokyny pro 
informování a příručky osvědčených 
postupů; zřídit nové mechanismy pro 
společné zajištění zdravotních 
protiopatření; rozvíjet společné 
komunikační strategie.
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Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie by měla zaujmout aktivnější přístup prostřednictvím společných strategií 
v oblasti očkování a zajistit vhodné pokrytí očkováním.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Pro program „Zdraví pro růst“ bylo na období 2014–2020 vyčleněno v rozpočtu celkem 446 
milionů EUR, tzn. 60 milionů EUR ročně. Cílem programu je zaměřit se na hlavní oblasti 
zdravotnictví, v nichž mohou být opatření Evropské unie skutečným přínosem.  Program 
spadá do strategie Evropa 2020 a usiluje o podporu inovací ve zdravotnické péči, o zajištění 
její udržitelnosti a zároveň o zlepšení životních podmínek evropských občanů. 

Tyto finanční prostředky doplňují některá opatření v oblasti zdraví uskutečňovaná 
prostřednictvím strukturálních fondů a rámcového programu pro výzkum a inovace na období 
2014–2020. Ve srovnání s předchozím obdobím (2007–2013) půjde u programu o 5,7% 
nárůst. 

Potenciálními kandidáty na získání finančních prostředků formou spolufinancování budou 
vnitrostátní orgány, veřejné a soukromé organizace, mezinárodní organizace a nevládní 
organizace. Aby mohly členské státy a zdravotnický personál tento program co nejlépe využít, 
je třeba, aby postupy a přístup k těmto finančním prostředkům byly co nejjednodušší. 

Je mimo jiné jasné, že pojem zdraví se neomezuje jen na logiku růstu a že název programu 
„Zdraví pro růst“ může být matoucí. Je však třeba připomenout, že zvolený název má 
v období evropské ekonomické krize poukázat, že zdraví není jen synonymem deficitu. 
Obecné požadavky na veřejné finance nutně vedou k reformě zdravotnického systému, která 
by umožnila omezit výdaje, zlepšit ziskovost odvětví a podpořit inovace. Reformy jsou 
nezbytné, aby zdravotní systémy mohly reagovat na rostoucí poptávku způsobenou 
demografickým stárnutím a aby bylo možné i nadále poskytovat kvalitní péči budoucím 
generacím.  Název „Zdraví a růst“ by byl vhodnější, neboť by odstranil veškerá 
nedorozumění.

Zdravotnictví se neomezuje jen na terapeutický pokrok. Musí být hybnou silou růstu, vytvářet 
pracovní místa v období krize a být skutečným pilířem evropského hospodářství. V kontextu 
úpadku výrobních odvětví je zdravotnický průmysl výjimečným příkladem průmyslu 
vyspělých technologií, který je široce rozšířen na evropském území počínaje výzkumem 
a konče distribucí. Musí být proto uznán jako odvětví vyspělé technologie.  Připomeňme, že 
z hlediska využití technologií je lék proti rakovině stejně náročný jako Airbus. Cesta od 
vynalezení účinné látky k průmyslové výrobě léku je strojírenskou i technologickou výzvou. 
Aby se inovace prosadila, je třeba znásobit síly v tomto odvětví a veřejné a soukromé 
subjekty musí spolupracovat stejně jako vědci z různých odvětví. 

Lepším zaměřením cílů program usiluje o odstranění duplicity a o lepší využití méně hojných 
finančních prostředků. Je důležité, aby nebyl zaveden žádný systém opatření, neboť to by 
vedlo k rozdrobení dostupných finančních prostředků. Posláním programu není sestavení 
vyčerpávajícího seznamu onemocnění. Bude zapotřebí zaměřit se spíše na menší počet 
prioritních cílů. 

Rozdělení rozpočtu mezi čtyři cíle programu (podpora inovací, zvýšení dostupnosti lepší 
a bezpečnější zdravotnické péči, podpora prevence nemocí a ochrana občanů před 
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přeshraničními zdravotními hrozbami) nesmí být strnulé. Rozdělení cílů a přidělování 
vyčleněných rozpočtových prostředků by mohlo vést k omezení rozsahu některých projektů. 

Mohlo by se mimo jiné ukázat, že je nutné upravit částky odpovídající tomuto legislativnímu 
postupu v závislosti na finančním krytí přiděleném programu „Zdraví a růst“ v rámci jednání 
o víceletém finančním rámci.

Hodnocení různých cílů programu bude muset být posuzováno s ohledem na výsledky 
dosažené ve zdravotnických systémech členských států prostřednictvím ukazatelů (náklady 
v % HDP, výsledky z hlediska průměrné délky života obyvatel a délky života prožitého ve 
zdraví...).

Pokud jde o prevenci, musí být za účelem účinnějších strategií lépe identifikovány rizikové 
faktory. Pro vhodnou a účinnou prevenci chronických onemocnění je třeba zohlednit hlavní 
rizikové faktory, včetně špatných stravovacích návyků a sedavého způsobu života. Například 
silná prevalence nadváhy a obezity u dětí bude mít určitě dopad na prevalenci srdečních 
chorob v dospělém věku. 

Bez ohledu na specifický druh nemoci je vhodné více zohlednit důsledky stárnutí populací. 
Zvyšování průměrné délky života způsobuje velmi výrazný nárůst počtu starších lidí 
v populaci, přičemž do roku 2030 by se mělo jednat o 40 % obyvatel.

Tento proces s sebou přináší řadu nevyřešených otázek a problémů jak v oblasti hospodářské, 
tak sociální. Lepšího přínosu jedince k produktivitě a konkurenceschopnosti lze nejlépe 
dosáhnout tím, že jeho zdraví a aktivní fyzické a sociální schopnosti budou zachovány co 
nejdéle.

Lepší zdraví starších lidí je ušetří problémů spojených s věkem, ale zároveň uleví 
i společnosti z hlediska nákladů v sociální a lékařské oblasti.

V tomto ohledu je vhodné, aby program kladl větší důraz na neurodegenerativní choroby, jako 
je Alzheimerova nemoc a jiné formy demence. Tato chronická onemocnění mají zvláštní 
specifika – týkají se zejména starších lidí, vedou k naprosté závislosti nemocné osoby a 
k nutnosti nepřetržité asistence. Tato onemocnění se tedy týkají velkého množství lidí (v 
Evropě je více než 7 milionů osob zasaženo nějakou formou demence).  To má velké 
zdravotnické, ekonomické a sociální následky.

Program se musí proto lépe vypořádat se stárnutím populace a s nemocemi spojenými 
s věkem. Jedná se o problematiku, která zároveň zahrnuje cíl 1 (podpora inovativních 
a udržitelných systémů zdravotní péče), cíl 2 (vyšší dostupnost lepší a bezpečnější zdravotní 
péče pro občany EU) a cíl 3 (prevence onemocnění a podpora zdraví). 

Důsledky stárnutí našich populací je třeba předjímat i proto, aby byly zajištěny dostatečné 
finanční prostředky na vzdělávání a kvalifikaci pro pracovní místa v tomto odvětví. Evropská 
unie musí nutně podporovat vytváření nových pracovních míst, aby tak reagovala na nové 
sociální problémy, jako je domácí péče nebo péče v zařízeních pro závislé osoby, ať jsou 
starší či nikoli, a pravidelně provádět hodnocení umožňující přizpůsobit pracovní místa 
skutečným potřebám nemocných a těch, kteří jim pomáhají. 
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Poslední čtvrtý cíl programu se týká ochrany občanů před přeshraničními zdravotními 
hrozbami. V případě závažných zdravotních hrozeb je očkování obyvatel zvláště účinným 
nástrojem. 

Očkování umožnilo výrazně zlepšit zdravotní situaci evropských populací, tento úspěch však 
ohrožuje řada rizik – velká mobilita obyvatelstva, existence neočkovaných skupin, které mají 
omezený přístup ke zdravotní péči, a stále častější odmítavý postoj obyvatelstva k očkování. 
Evropská unie musí v současnosti čelit novému a neustávajícímu nárůstu případů spalniček 
nebo opětovnému výskytu případů tuberkulózy. 

Evropská unie by měla mít aktivnější přístup prostřednictvím společných strategií v oblasti 
očkování a zajistit vhodné pokrytí očkováním. Snížení úmrtnosti způsobené těmito 
onemocněními lze dosáhnout stálým úsilím o spolupráci a inovaci, společně naplánovanými 
činnostmi a účinnými preventivními opatřeními.


