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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení programu Zdravie 
pre rast, tretieho viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 
2014 – 2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0709),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 168 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0399/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. februára 
20121,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ..., 2

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
(A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. zdôrazňuje, že môže byť potrebné upraviť sumy súvisiace s týmto legislatívnym postupom 
v súlade s finančnými prostriedkami vyčlenenými na program Zdravie pre rast v rámci 
súčasných rokovaní o viacročnom finančnom rámci;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 ...
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o ustanovení programu Zdravie pre rast, 
tretieho viacročného akčného programu 
EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 
2014 – 2020

o ustanovení programu Zdravie a rast, 
tretieho viacročného akčného programu 
EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 
2014 – 2020
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
vzťahuje na celý text; jeho prijatie si bude 
vyžadovať jazykové úpravy v celom texte.)

Or. fr

Odôvodnenie

Zdravie sa neobmedzuje iba na logiku rastu. Je preto vhodné zmeniť názov Zdravie pre rast 
oddelením týchto dvoch pojmov. Vhodnejší by bol názov Zdravie a rast.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Na plnenie požiadaviek stanovených 
v článku 168 zmluvy sa vyžaduje 
nepretržité úsilie. Propagácia dobrého 
zdravia je integrálnou súčasťou programu 
stratégie „Európa 2020: Európska stratégia 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rozvoj“. Udržiavanie zdravia a aktivity ľudí 
po dlhý čas bude mať celkovo pozitívne 
zdravotné účinky a pozitívny vplyv na 
produktivitu a konkurencieschopnosť, 
pričom sa zmenšia tlaky na vnútroštátne 
rozpočty. Inovácia v oblasti zdravotnej 
starostlivosti pomáha riešiť problém 
udržateľnosti v tomto sektore v kontexte 
demografických zmien a na dosiahnutie 
„inkluzívneho rastu“ je dôležitá činnosť na 

(2) Na plnenie požiadaviek stanovených 
v článku 168 zmluvy sa vyžaduje 
nepretržité úsilie. Propagácia dobrého 
zdravia je integrálnou súčasťou programu 
stratégie „Európa 2020: Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“. Udržiavanie zdravia 
a aktivity ľudí po dlhý čas bude mať 
celkovo pozitívne zdravotné účinky 
a pozitívny vplyv na produktivitu 
a konkurencieschopnosť, pričom sa 
zmenšia tlaky na vnútroštátne rozpočty. 
Podpora a uznávanie inovácií v oblasti 
zdravotnej starostlivosti pomáhajú riešiť 
problém udržateľnosti v tomto sektore 
v kontexte demografických zmien a na 
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znižovanie rozdielov v zdraví. V tomto 
kontexte je vhodné ustanoviť program 
Zdravie pre rast, tretí akčný program EÚ 
v oblasti zdravia (2014 – 2020) (ďalej len 
„program“).

dosiahnutie „inkluzívneho rastu“ je 
dôležitá činnosť zameraná na znižovanie 
rozdielov v zdraví. V tomto kontexte je 
vhodné ustanoviť program Zdravie pre rast, 
tretí akčný program EÚ v oblasti zdravia 
(2014 – 2020) (ďalej len „program“).

Or. fr

Odôvodnenie

Inovácie je potrebné podporovať primeranými opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Inovácia v zdravotníctve, pokiaľ ide 
o výrobky a služby, a organizácia 
a poskytovanie starostlivosti majú 
potenciál na zlepšenie kvality starostlivosti 
o pacientov a reakcie na neuspokojené 
potreby, pričom môže zlepšiť aj nákladovú 
efektívnosť a udržateľnosť starostlivosti.
Program by tak mal uľahčiť šírenie 
inovácií v zdravotnej starostlivosti.

(7) Inovácie v zdravotníctve, pokiaľ ide 
o výrobky a služby, a v organizácii 
a poskytovaní starostlivosti majú potenciál 
na zlepšenie kvality starostlivosti 
o pacientov a reakcie na neuspokojené 
potreby, pričom môžu zlepšiť aj nákladovú 
efektívnosť a udržateľnosť starostlivosti.
Program by tak mal uľahčiť šírenie 
inovácií v oblasti zdravotnej starostlivosti
a podporovať vytvorenie priemyselnej 
politiky zameranej na rozvoj 
zdravotníckeho priemyslu v Únii.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska únia by mala v spolupráci so všetkými aktérmi vytvoriť skutočnú priemyselnú 
politiku s cieľom podporovať a rozvíjať výskum a inovácie v zdravotníctve.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V kontexte starnúcej spoločnosti môžu 
dobre nasmerované investície na 
propagáciu zdravia a prevenciu chorôb 
zvýšiť počet „rokov zdravého života“, 
a tým umožniť starším pokračovať v práci 
ako starnú. Chronické ochorenia vrátane 
srdcovocievnych ochorení, rakoviny, 
respiračných chorôb a duševných porúch
zodpovedajú za viac ako 80 % predčasných 
úmrtí v EÚ. Identifikáciou, šírením 
a podporou využívania validovaných 
najlepších postupov nákladovo efektívnych 
preventívnych opatrení zameraných na 
hlavné rizikové faktory, ako je fajčenie, 
nadmerné užívanie alkoholu a obezita, ako 
aj HIV/AIDS, prispieva program 
k prevencii chorôb a podpore dobrého 
zdravia pri súčasnom zohľadnení 
základných faktorov spoločenskej 
a environmentálnej povahy.

(10) V kontexte starnúcej spoločnosti môžu 
dobre nasmerované investície na 
propagáciu zdravia a prevenciu chorôb 
zvýšiť počet „rokov zdravého života“, 
a tým umožniť starším pokračovať v práci 
ako starnú. Chronické ochorenia 
zodpovedajú za viac ako 80 % predčasných 
úmrtí v EÚ. Identifikáciou, šírením 
a podporou využívania validovaných 
najlepších postupov nákladovo efektívnych 
preventívnych opatrení zameraných na 
hlavné rizikové faktory, ako je fajčenie, 
nadmerné užívanie alkoholu, sedavý 
spôsob života, zlé stravovacie návyky
a obezita, prispieva program k prevencii 
chorôb, najmä tých, ktoré spôsobujú 
zhoršenie, či dokonca stratu kognitívnych 
a fyzických funkcií, a podpore dobrého 
zdravia pri súčasnom zohľadnení 
základných faktorov spoločenskej 
a environmentálnej povahy.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme primeranej a účinnej prevencie chronických ochorení je potrebné zohľadniť všetky 
rizikové faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Program by sa mal vykonávať pri 
plnom dodržiavaní zásady transparentnosti 
a rozumnej rovnováhy medzi rôznymi 
cieľmi. V rámci programu by sa mali 

(23) Program by sa mal vykonávať pri 
plnom dodržiavaní zásady transparentnosti. 
Rozpočtové prostriedky by sa mali 
rozdeliť medzi jednotlivé ciele úmerne 



PR\899810SK.doc 9/24 PE486.116v02-00

SK

vybrať a financovať vhodné opatrenia 
podľa špecifických cieľov programu, ktoré 
by mali pre EÚ jasnú pridanú hodnotu. V 
ročných pracovných programoch by sa 
mali stanoviť najmä základné výberové 
kritériá uplatniteľné na možných príjemcov 
v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách, aby sa zabezpečila ich finančná 
a prevádzková schopnosť pri realizácií
činností financovaných v rámci programu 
a podľa potreby dôkazy o ich nezávislosti.

k ich potenciálnemu prínosu k zlepšeniu 
zdravia občanov Únie. Nie je preto vhodné 
stanoviť hierarchiu jednotlivých cieľov 
programu. V rámci programu by sa mali 
vybrať a financovať vhodné opatrenia 
podľa špecifických cieľov programu, ktoré 
by mali pre EÚ jasnú pridanú hodnotu. V 
ročných pracovných programoch by sa 
mali stanoviť najmä základné výberové 
kritériá uplatniteľné na možných príjemcov 
v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách, aby sa zabezpečila ich finančná 
a prevádzková schopnosť pri realizácii
činností financovaných v rámci programu 
a podľa potreby dôkazy o ich nezávislosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Zoradenie cieľov podľa vopred stanovených rozpočtových prostriedkov by mohlo viesť 
k obmedzeniu rozsahu niektorých projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecné ciele programu Zdravie pre rast 
sú spolupráca s členskými štátmi na 
podpore inovácie v zdravotnej 
starostlivosti a zvýšení udržateľnosti 
zdravotníckych systémov s cieľom 
podporiť zdravie občanov EÚ a ochrániť 
ich pred cezhraničnými ohrozeniami 
zdravia.

Všeobecným cieľom programu Zdravie pre 
rast je spolupráca s členskými štátmi na 
podpore inovácií v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, zvyšovaní udržateľnosti 
zdravotníckych systémov, riešení 
zdravotných, sociálnych a ekonomických 
problémov spôsobených starnutím 
obyvateľstva a nárastom výskytu 
chronických ochorení, zlepšovaní zdravia
občanov EÚ a ich ochrane pred 
cezhraničnými ohrozeniami zdravia.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto zmena demografickej štruktúry predstavuje určité výzvy a problémy, a to z ekonomického 
hľadiska, ako aj z hľadiska spoločnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Merítkom napĺňania tohto cieľa bude
najmä nárast v počte členských štátov, 
ktoré využívajú vyvinuté nástroje, 
mechanizmy a rady.

Meradlom napĺňania tohto cieľa budú
najmä výsledky zaznamenané v rámci 
zdravotníckych systémov členských štátov.

Or. fr

Odôvodnenie

Ciele programu sa musia posudzovať na základe relevantných ukazovateľov, ako sú výsledky 
z hľadiska priemernej dĺžky života v rámci jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Určiť, šíriť a podporovať šírenie 
osvedčených postupov pre efektívne 
preventívne opatrenia riešením kľúčových 
rizikových faktorov, najmä fajčenia, 
nadmerného užívania alkoholu a obezity,
rovnako ako HIV/AIDS, so zameraním na 
cezhraničný rozmer, s cieľom zabrániť 
chorobám a podporovať dobré zdravie.

3) Určiť, šíriť a podporovať šírenie 
osvedčených postupov pre efektívne 
preventívne opatrenia riešením kľúčových 
rizikových faktorov, najmä fajčenia, 
nadmerného užívania alkoholu, zlých 
stravovacích návykov, sedavého spôsobu 
života a obezity, so zameraním na 
cezhraničný rozmer, s cieľom zabrániť 
chorobám a podporovať dobré zdravie.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme primeranej a účinnej prevencie chronických ochorení je potrebné zohľadniť všetky 
rizikové faktory.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Merítkom napĺňania tohto cieľa bude 
najmä nárast v počte členských štátov 
podporujúcich zdravie a prevenciu chorôb 
s využitím validovaných najlepších 
postupov.

Meradlom napĺňania tohto cieľa bude 
najmä nárast v počte krokov 
a legislatívnych opatrení prijatých 
členskými štátmi podporujúcimi zdravie
a prevenciu chronických ochorení.

Or. fr

Odôvodnenie

Ciele programu sa musia posudzovať na základe relevantných ukazovateľov v jednotlivých 
členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ciele uvedené v článku 3 sa dosiahnu 
prostredníctvom týchto činností a podľa 
priorít stanovených v pracovnom programe 
uvedenom v článku 11 tohto nariadenia.

Ciele uvedené v článku 3 sa dosiahnu 
prostredníctvom činností uvedených v 
prílohe I a podľa priorít stanovených v 
pracovnom programe uvedenom v článku 
11 tohto nariadenia.

1) Prispieť k inovačným a udržateľným 
zdravotným systémom:
1.1. Rozvíjať spoluprácu EÚ pri 
hodnotení zdravotníckych technológií 
v rámci smernice 2011/24/EU 
o uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti; 
1.2. Podporovať zavádzanie inovácií 
a elektronické zdravie zvýšením 
prepojenia prevádzkyschopnosti aplikácií 
elektronického zdravia;
1.3. Podporiť udržateľnosť pracovných 
síl v zdravotníctve EÚ propagovaním 
účinného predvídania a plánovania 
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a efektívnych stratégií náboru a udržania 
pracovníkov;
1.4. Poskytovať odborné poznatky 
s cieľom pomôcť členským štátom pri 
reformovaní zdravotníckych systémov;
1.5. Podpora európskeho partnerstva pre 
inovácie pre aktívneho a zdravé starnutie, 
pilotný projekt v rámci Európy 2020 
hlavnej iniciatívy Únie; 
1.6. Činnosti vyžadované v cieľoch alebo 
prispievajúce k cieľom právnych 
predpisov EÚ v oblasti zdravotníckych 
pomôcok, ako aj ustanovení v právnych 
predpisoch o cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti týkajúcich sa elektronického 
zdravotníctva a posudzovania 
zdravotníckej technológie;
1.7. Podporiť systém poznatkov o zdraví 
vrátane vedeckých výborov s cieľom 
prispieť k vedecky podloženému 
rozhodovaniu;
2) Zlepšenie prístupu k lepšej 
a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre 
občanov: 
2.1. Zaviesť akreditáciu a podporiť 
európske referenčné siete; 
2.2. Podpora činností v oblasti 
zriedkavých chorôb, vrátane vytvorenia 
európskych referenčných sietí (v súlade 
s bodom 2.1), informácií a registrov na 
základe spoločných kritérií pre 
akreditáciu;
2.3. Posilniť spoluprácu v oblasti 
bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej 
starostlivosti prostredníctvom lepšieho 
prístupu pacientov k informáciám, 
výmeny najlepších postupov 
a vypracovania usmernení; podporiť 
akcie v oblasti starostlivosti pri 
chronických ochoreniach a podporiť 
výskum vrátane vypracovania európskych 
usmernení;
2.4. Vypracovať usmernenia s cieľom 
zlepšiť opatrné používanie 
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antimikrobiálnych látok v ľudskej 
medicíne a obmedziť praktiky, ktoré 
zvyšujú antimikrobiálnu rezistenciu;
2.5. Činnosť vyžadovaná v cieľoch 
právnych predpisov EÚ v oblasti tkanív 
a buniek, krvi, orgánov, práv pacientov 
pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
a liekov, alebo prispievajúca k ich 
dosahovaniu;
2.6. Podpora systému poznatkov o zdraví 
s cieľom prispieť k vedecky podloženému 
rozhodovaniu.
3) Podpora dobrého zdravia a prevencia 
chorôb:
3.1. Výmena osvedčených postupov 
týkajúcich sa kľúčových zdravotných 
problémov, ako je prevencia fajčenia, 
nadmerné užívanie alkoholu a obezita;
3.2. Podpora prevencie chronických 
chorôb vrátane rakoviny, výmenou 
poznatkov a najlepších postupov 
a vypracovaním spoločných aktivít;
3.3. Činnosť vyžadovaná v cieľoch alebo 
prispievajúca k dosahovaniu cieľov 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
tabakových výrobkov a reklamy;
3.4. Podpora systému poznatkov o zdraví 
s cieľom prispieť k vedecky podloženému 
rozhodovaniu.
4) Ochrana občanov pred cezhraničnými 
ohrozeniami zdravia:
4.1. Posilnenie pripravenosti a reakcie na 
závažné medzinárodné hranice ohrozenia 
zdravia;
4.2. Zlepšenie hodnotenia rizík kapacity 
poskytnutím dodatočných kapacít pre 
vedecké poznatky a mapovanie 
existujúcich hodnotení;
4.3. Podpora budovania kapacít proti 
ohrozeniam zdravia v členských štátoch, 
okrem iného rozvoj pripravenosti
a plánovanie reakcie a koordinácia, 
spoločné prístupy k očkovaniu, 
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vypracovania usmernení a mechanizmov 
pre spoločné obstarávanie lekárskych 
protiopatrení;
4.4. Činnosť vyžadovaná alebo 
prispievajúca k cieľom právnych 
predpisov EÚ v oblasti prenosných chorôb 
a iných ohrození zdravia;
4.5. Podpora systému poznatkov o zdraví 
s cieľom prispieť k vedecky podloženému 
rozhodovaniu. 
Podrobnejší opis obsahu týchto činností je 
uvedený v prílohe I. Zoznam príslušných 
právnych predpisov je uvedený v prílohe II
tohto nariadenia.

Zoznam príslušných právnych predpisov je 
uvedený v prílohe II tohto nariadenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Je zbytočné opakovať v článku 4 zoznam oprávnených činností, ktoré sú podrobnejšie uvedené 
v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) činností s jednoznačnou pridanou 
hodnotou pre EÚ spolufinancovaných 
z iných verejných alebo súkromných 
subjektov, ako je uvedené v článku 8 ods. 1 
vrátane medzinárodných organizácií 
pôsobiacich v oblasti zdravia, v prípade 
ktorých nie je nutná predchádzajúca výzva 
na predloženie ponúk, riadne opodstatnená
v ročných pracovných programoch;

b) činností s jednoznačnou pridanou 
hodnotou pre EÚ spolufinancovaných 
z iných verejných alebo súkromných 
subjektov, ako je uvedené v článku 8 ods. 
1, vrátane medzinárodných organizácií 
pôsobiacich v oblasti zdravia, v prípade 
ktorých nie je nutná predchádzajúca výzva 
na predloženie ponúk, ak je to riadne
odôvodnené v ročných pracovných 
programoch, a to v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách Európskej únie 
a jeho vykonávacími predpismi;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) opatrenia spolufinancované 
medzinárodnými organizáciami 
pôsobiacimi v oblasti zdravia bez 
predchádzajúcej riadne odôvodnenej výzvy 
na predloženie ponúk

g) opatrenia spolufinancované 
medzinárodnými organizáciami 
pôsobiacimi v oblasti zdravia bez 
predchádzajúcej výzvy na predloženie 
ponúk na základe riadneho odôvodnenia, 
a to v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách Európskej únie a jeho 
vykonávacími predpismi.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.3. Pracovná sila v zdravotníctve: vývoj 
predpovede a plánovania účinnej
pracovnej sily v zdravotníctve z hľadiska
počtov, rozsahu praxe a zručností, 
monitorovania, mobility (v rámci Únie) 
a migrácie odborníkov v oblasti 
zdravotníctva, vytváranie účinných
stratégií náboru a retencie a rozvoj kapacít.

1.3. Pracovná sila v zdravotníctve: účinné 
predvídanie a plánovanie pracovnej sily 
v zdravotníctve z hľadiska počtu, rozsahu 
praxe a úmernosť medzi odborným 
vzdelávaním a potrebnými zručnosťami, 
monitorovanie mobility (v rámci Únie) 
a migrácie odborného zdravotníckeho 
personálu, vytváranie efektívnych stratégií 
náboru a udržania zamestnancov 
a budovanie kapacít, pričom sa zohľadní 
najmä problematika závislosti a starnutia 
obyvateľstva a bude sa uskutočňovať 
pravidelné posudzovanie týchto nových 
potrieb.

Or. fr

Odôvodnenie

Osobitná pozornosť by sa mala venovať odbornému vzdelávaniu zdravotníckeho personálu 
vytvorením účinnej stratégie s cieľom optimalizovať excelentnosť a uspokojiť rôzne potreby 
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odborných pracovníkov v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.4. Rozhodovanie o reformách 
zdravotníckych systémov: vytvorenie 
mechanizmu na zdieľanie odborných 
znalostí na úrovni Únie s cieľom 
poskytovať na základe dôkazov dobré
poradenstvo o efektívnom a účinnom 
investovaní do systémov verejného zdravia 
a zdravotníckych systémov. Uľahčenie 
využívania výsledkov z výskumných 
projektov podporovaných v rámci 7. 
rámcového programu a z dlhodobých
činností, ktoré sa budú vykonávať v rámci 
nadchádzajúceho programu výskumu
a inovácie 2014 – 2020 (Horizont 2020).

1.4. Rozhodovanie o reformách 
zdravotníckych systémov: vytvorenie 
mechanizmu na spoločné využívanie
odborných znalostí na úrovni Únie 
s cieľom poskytovať na základe dôkazov
spoľahlivé poradenstvo o efektívnom 
a účinnom investovaní do systémov 
verejného zdravia a zdravotníckych 
systémov a podporovať pritom 
konkurencieschopnosť zainteresovaných 
strán. Uľahčenie využívania výsledkov 
z výskumných projektov podporovaných 
v rámci 7. rámcového programu a 
v dlhodobom horizonte činností, ktoré sa 
budú vykonávať v rámci nadchádzajúceho 
programu v oblasti výskumu a inovácií
2014 – 2020 (Horizont 2020).

Or. fr

Odôvodnenie

Reformy zdravotníckych systémov treba vykonávať so zohľadnením krátkodobej a dlhodobej 
perspektívy sociálnych a hospodárskych aktérov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.5. Podporovanie európskeho partnerstva 
v oblasti inovácií zameraného na aktívne 
a zdravé starnutie v troch témach: inovácia 
v povedomí, prevencia a včasná diagnóza; 
inovácie v liečbe a starostlivosti a inovácie 

1.5. Podporovanie európskeho partnerstva 
v oblasti inovácií zameraného na aktívne 
a zdravé starnutie v troch témach: inovácie 
v oblasti zvyšovania informovanosti, 
prevencie a včasnej diagnózy; inovácie 
v liečbe a starostlivosti, najmä pokiaľ ide 
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pre aktívne starnutie a nezávislý život. o neurodegeneratívne ochorenia,
a inovácie pre aktívne starnutie a nezávislý 
život.

Or. fr

Odôvodnenie

Toto partnerstvo musí podporovať inovatívne riešenia v oblasti liečby a starostlivosti aj 
v prípade neurodegeneratívnych ochorení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 – bod 2.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.4. Bezpečnosť: opatrnejšie používať 
antimikrobiálne látky v liekoch 
a redukovať postupy, ktoré vedú 
k zvyšovaniu antimikrobiálnej rezistencie,
znížiť záťaž infekcií odolných voči liekom 
a infekcií súvisiacich so zdravotnou 
starostlivosťou a zabezpečiť dostupnosť 
účinných antimikrobiálnych látok.

2.4. Bezpečnosť: opatrnejšie používať 
antimikrobiálne látky v liekoch 
a redukovať postupy, ktoré vedú 
k zvyšovaniu antimikrobiálnej rezistencie, 
najmä v nemocničnom prostredí; znížiť 
záťaž infekcií odolných voči liekom 
a infekcií súvisiacich so zdravotnou 
starostlivosťou a zabezpečiť dostupnosť 
účinných antimikrobiálnych látok, najmä 
dôkladným preskúmaním ich dávkovania, 
dĺžky liečby a ich kombinovania s inými 
liekmi.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť nemocničné prostredie, kde by sa dalo zabrániť šíreniu infekcií 
prostredníctvom cielených sanitárnych opatrení. Tým by sa dosiahlo obmedzenie počtu 
infekcií a zároveň spotreby antibiotík a vývoja odolnosti voči nim. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 – bod 2.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.6. Podpora systému poznatkov o zdraví 2.6 Podpora systému poznatkov o zdraví 
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s cieľom prispieť k vedecky podloženému 
rozhodovaniu, vrátane zberu a analýzy 
údajov o zdraví a rozsiahleho šírenia 
výsledkov programu.

s cieľom prispieť k vedecky podloženému 
rozhodovaniu vrátane zberu a analýzy 
údajov o zdraví a rozsiahleho šírenia 
výsledkov programu a podpora úsilia 
o pravidelnú aktualizáciu týchto údajov 
a zjednodušenie ich porovnania medzi 
členskými štátmi.

Or. fr

Odôvodnenie

Nedostatok údajov, ktoré možno porovnať medzi členskými štátmi Európskej únie, je veľkou 
prekážkou pre vykonávanie sociálne a ekonomicky účinnej a udržateľnej politiky v oblasti 
zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 – bod 2.6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.6a. Podpora rozvoja európskej 
priemyselnej politiky zvyšujúcej 
konkurencieschopnosť zdravotníckeho 
priemyslu s cieľom zlepšiť inovácie a 
zabezpečiť lepší prístup pacientov k 
bezpečnejším a účinnejším liekom.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska únia by mala v spolupráci so všetkými aktérmi vytvoriť skutočnú priemyselnú 
politiku s cieľom podporovať a rozvíjať výskum a inovácie v sektore zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 3 – bod 3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.1. Nákladovo efektívne propagačné 
a preventívne opatrenia: sem patria činnosti 
súvisiace so zriaďovaním celoeurópskych 

3.1. Nákladovo efektívne propagačné 
a preventívne opatrenia: sem patria činnosti 
súvisiace so zriaďovaním celoeurópskych 
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sietí a partnerstiev zlučujúcich širokú škálu 
aktérov v komunikácii a činnosti zvyšujúce 
povedomie o kľúčových zdravotných 
otázkach, ako je prevencia fajčenia,
zneužívanie alkoholu, riešenie obezity so
zameraním na cezhraničný rozmer a na 
členské štáty, ktoré nevyvíjajú žiadnu 
alebo iba nedostatočnú činnosť na riešenie 
týchto otázok.

sietí a partnerstiev, v rámci ktorých sa 
široká škála aktérov zapojí do 
komunikačných kampaní a kampaní na 
zvyšovanie informovanosti o kľúčových 
zdravotných otázkach, ako je prevencia 
fajčenia, nadmerné užívanie alkoholu, zlé 
stravovacie návyky a sedavý spôsob života 
v rámci boja proti obezite, so zameraním 
na cezhraničný rozmer a na členské štáty, 
ktoré nevyvíjajú žiadnu činnosť alebo 
vyvíjajú iba nedostatočnú činnosť na 
riešenie týchto otázok.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme primeranej a účinnej prevencie chronických ochorení je potrebné zohľadniť všetky 
rizikové faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 3 – bod 3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2. Chronické ochorenia: podpora 
európskej spolupráce a vytváranie sietí na 
prevenciu a zlepšovanie reakcie na 
chronické ochorenia vrátane rakoviny
výmenou poznatkov, najlepších postupov 
a vývojom spoločných činností týkajúcich 
sa prevencie. Rakovina: následné činnosti 
už prebiehajú; vytvoriť európsky systém 
informácií o rakovine s porovnateľnými 
údajmi; podporiť skríning rakoviny vrátane 
dobrovoľných akreditačných 
mechanizmov; podporiť vývoj európskych 
usmernení pre prevenciu v prípade veľkých 
nerovností.

3.2. Chronické ochorenia: podpora 
európskej spolupráce a vytvárania sietí na 
prevenciu a zlepšovanie reakcie na 
chronické ochorenia výmenou poznatkov, 
najlepších postupov a vývojom spoločných 
činností týkajúcich sa prevencie;
pokračovať v tom, čo sa už vykonalo;
vytvoriť európsky systém informácií
o chronických ochoreniach
s porovnateľnými údajmi; podporiť 
skríning chronických ochorení vrátane 
dobrovoľných akreditačných 
mechanizmov; podporiť vypracovanie
európskych usmernení pre prevenciu 
v prípade veľkých nerovností.

Or. fr
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Odôvodnenie

Opatrenia v rámci európskej spolupráce v oblasti prevencie by mali byť zamerané na všetky 
chronické ochorenia, nielen na rakovinu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 3 – bod 3.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.4. Podpora systému poznatkov o zdraví 
s cieľom prispieť k vedecky podloženému 
rozhodovaniu, vrátane zberu a analýzy 
údajov o zdraví a rozsiahleho šírenia 
výsledkov programu.

3.4. Podpora systému poznatkov o zdraví 
s cieľom prispieť k vedecky podloženému 
rozhodovaniu vrátane zberu a analýzy 
údajov o zdraví a rozsiahleho šírenia 
výsledkov programu a podpora úsilia o 
pravidelnú aktualizáciu týchto údajov a 
zjednodušenie ich porovnania medzi 
členskými štátmi.

Or. fr

Odôvodnenie

Nedostatok údajov, ktoré možno porovnať medzi členskými štátmi Európskej únie, je veľkou 
prekážkou pre vykonávanie sociálne a ekonomicky účinnej a udržateľnej politiky v oblasti 
zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 4 – bod 4.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.3. Podpora budovania kapacít proti 
ohrozeniam zdravia v členských štátoch:
rozvíjať pripravenosť a plánovanie 
reakcie, koordinácia reakcie v oblasti 
verejného zdravia, spoločné prístupy 
očkovania; vývoj usmernení pre ochranné 
opatrenia v núdzovej situácii, pokyny 
k informovanosti, návody na dobré 
postupy; založenie nového mechanizmu 
pre spoločné obstarávanie lekárskych 
protiopatrení; vývoj spoločných 

4.3. Podpora budovania kapacít proti 
ohrozeniam zdravia v členských štátoch:
rozvíjať plánovanie pripravenosti 
a reakcie, koordinácia reakcie v oblasti 
verejného zdravia, spoločné prístupy 
očkovania vrátane zavedenia optimálneho 
rozsahu očkovania v záujme účinného 
boja proti opätovnému vypuknutiu 
infekčných chorôb; vývoj usmernení pre 
ochranné opatrenia v núdzovej situácii, 
pokyny k informovanosti, návody na dobré 



PR\899810SK.doc 21/24 PE486.116v02-00

SK

komunikačných stratégií. postupy; založenie nového mechanizmu 
pre spoločné obstarávanie lekárskych 
protiopatrení; vývoj spoločných 
komunikačných stratégií.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska únia by mala byť iniciatívnejšia pri vykonávaní spoločných stratégií v oblasti 
očkovania a zabezpečiť optimálny rozsah očkovania.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na program Zdravie pre rast bol vyčlenený celkový rozpočet vo výške 446 miliónov EUR na 
obdobie rokov 2014 až 2020, to znamená vyše 60 miliónov EUR na rok. Cieľom tohto 
programu je zamerať sa na kľúčové oblasti, kde môže činnosť EÚ priniesť skutočnú pridanú 
hodnotu do zdravotníctva. Je súčasťou stratégie Európa 2020 a jeho cieľom je podporovať 
inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť jej udržateľnosť a zároveň zlepšiť 
životné podmienky európskych občanov. 

Tieto finančné prostriedky dopĺňajú určité opatrenia v oblasti zdravotnej starostlivosti 
uskutočňované prostredníctvom štrukturálnych fondov a rámcového programu pre výskum a 
inovácie na obdobie 2014 – 2020. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2007 – 2013) sa 
rozpočet na tento program zvýšil o 5,7 %. 

Tieto finančné prostriedky sú potenciálne dostupné pre vnútroštátne orgány, verejné a 
súkromné subjekty, medzinárodné organizácie a mimovládne organizácie, a to formou 
spolufinancovania. Je nevyhnutné, aby postupy a prístup k týmto prostriedkom boli čo 
najjednoduchšie, aby ich členské štáty a zdravotnícki pracovníci mohli lepšie využívať. 

Je tiež zrejmé, že zdravie sa neobmedzuje iba na logiku rastu, a názov programu Zdravie pre 
rast tak môže viesť k nedorozumeniam. Treba však pripomenúť, že zámerom bolo ukázať, že 
v tomto období európskej hospodárskej krízy zdravie nie je iba synonymom deficitu. V 
dôsledku všeobecných obmedzení týkajúcich sa verejných financií je nevyhnutné reformovať 
zdravotnícke systémy s cieľom kontrolovať výdavky a zároveň optimalizovať ziskovosť 
sektora a inovácie. Tieto reformy sú nevyhnutné na to, aby mohli zdravotnícke systémy 
reagovať na rastúci dopyt po starostlivosti v dôsledku starnutia obyvateľstva a aby bolo 
možné pokračovať v poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti budúcim generáciám. 
Názov Zdravie a rast by bol vhodnejší, aby sa zabránilo nedorozumeniam.

Sektor zdravotníctva sa v skutočnosti neobmedzuje iba na hodnotu terapeutického pokroku. 
Musí byť hybnou pákou rastu, vytvárať pracovné miesta v období krízy a predstavovať 
skutočný pilier európskeho hospodárstva. V období vyznačujúcom sa dezindustrializáciou 
predstavuje zdravotnícky priemysel vzácny príklad špičkového priemyslu, ktorý je široko 
rozšírený na európskom území od výskumu až po distribúciu. V tomto zmysle ho treba uznať 
ako priemyselné odvetvie s vyspelou technológiou. Pripomeňme napríklad, že liek proti 
rakovine si vyžaduje využitie rovnakého množstva technológií ako lietadlo typu Airbus. Cesta 
od objavu účinnej látky až k priemyselnej výrobe lieku je výzvou z hľadiska inžinierstva aj 
technológií. 
Na dosiahnutie víťazstva v boji o inovácie je potrebné znásobiť aktuálne sily a vyžaduje si to 
spoluprácu medzi verejnými a súkromnými subjektmi a medzi výskumnými pracovníkmi z 
rôznych odborov. 

Cieľom programu je tak vďaka lepšiemu vytýčeniu cieľov zabrániť duplicite a využívať čo 
najlepšie čoraz obmedzenejšie finančné prostriedky. Je dôležité nepredkladať žiaden katalóg 
opatrení, pretože by to viedlo k  rozdrobeniu dostupných finančných prostriedkov. Cieľom 
programu nie je zostaviť vyčerpávajúci zoznam ochorení. Bude potrebné viac sa zamerať na 
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obmedzený počet prioritných cieľov. 

Spôsob rozdelenia rozpočtových prostriedkov medzi štyri ciele programu (posilnenie inovácií, 
zlepšenie prístupu ku kvalitnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti, podpora prevencie 
ochorení a ochrana občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia) nemožno vopred 
stanoviť. Zoradenie týchto cieľov podľa vopred stanovených rozpočtových prostriedkov by 
mohlo viesť k obmedzeniu rozsahu niektorých projektov. 

Môže byť okrem toho potrebné upraviť sumy súvisiace s týmto legislatívnym postupom 
v súlade s finančnými prostriedkami vyčlenenými na program Zdravie a rast v rámci rokovaní 
o viacročnom finančnom rámci.

Jednotlivé ciele programu bude potrebné posudzovať s ohľadom na výsledky zaznamenané v 
rámci zdravotníckych systémov členských štátov na základe relevantných ukazovateľov 
(náklady v % HNP, výsledky z hľadiska priemernej dĺžky života obyvateľov a počtom rokov 
zdravého života...).

Pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa prevencie, v záujme účinnejších stratégií je potrebné lepšie 
identifikovať rizikové faktory. Je potrebné zohľadniť hlavné rizikové faktory vrátane zlých 
stravovacích návykov a sedavého spôsobu života, aby sa dosiahla primeraná a účinná 
prevencia chronických ochorení. Napríklad vysoký výskyt nadváhy a obezity u malých detí 
bude mať nepochybne vplyv na výskyt ochorení srdca v dospelom veku. 

Bez toho, aby sme sa zameriavali na konkrétne ochorenie, je potrebné do väčšej miery 
zohľadňovať dôsledky starnutia obyvateľstva. Zvyšovanie priemernej dĺžky života vedie k 
výraznému nárastu podielu starších ľudí na celkovom počte obyvateľov, ktorý by mal do roku 
2030 dosiahnuť 40 %.

Tento postup predstavuje určité výzvy a problémy, a to z ekonomického hľadiska, ako aj z 
hľadiska spoločnosti. Tým, že sa čo najdlhšie zachová zdravie jednotlivca a jeho schopnosť 
zostať fyzicky aj spoločensky aktívnym, je možné optimalizovať jeho priaznivý vplyv na 
produktivitu a konkurencieschopnosť.

Zlepšiť zdravie starších ľudí znamená nielen ochrániť ich pred utrpením spojeným s vekom, 
ale znížiť aj sociálne a zdravotné výdavky spoločnosti.

V tejto súvislosti je žiaduce, aby sa v rámci programu kládol väčší dôraz na 
neurodegeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerova choroba a ďalšie formy demencie. Tieto 
chronické ochorenia majú špecifické znaky: postihujú najmä starších ľudí a vedú k úplnej 
závislosti osoby postihnutej týmto ochorením a k nutnosti nepretržitej opatery. Tieto 
ochorenia postihujú veľký počet osôb (viac ako 7 miliónov ľudí v Európe trpí určitou formou 
demencie). Má to vážne zdravotné, ekonomické a sociálne dôsledky.

Do programu je preto potrebné lepšie začleniť starnutie obyvateľstva a ochorenia spojené s 
vekom. Ide o problematiku, ktorá sa týka všetkých troch cieľov, a to cieľa 1 (vytvorenie 
inovačných a udržateľných zdravotných systémov), cieľa 2 (zlepšenie prístupu ku kvalitnejšej 
a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre občanov Únie) a cieľa 3 (prevencia chorôb a 
podpora dobrého zdravia). 
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Je potrebné predvídať dôsledky starnutia obyvateľstva, aby sa zaručili nevyhnutné prostriedky 
na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie pracovníkov v tejto oblasti. Európska únia 
musí nevyhnutne podporovať tvorbu nových pracovných miest s cieľom reagovať na nové 
spoločenské výzvy, ako je podpora doma alebo v štruktúrach pre závislé osoby bez ohľadu na 
vek, a vykonávať pravidelné posudzovanie s cieľom prispôsobiť ich skutočným potrebám
pacientov a ich pomocníkov. 

Posledný štvrtý cieľ programu sa napokon týka ochrany občanov pred cezhraničnými 
ohrozeniami zdravia. V boji proti týmto rizikám predstavuje očkovanie obyvateľstva obzvlášť 
účinný nástroj v prípade vážneho zdravotného nebezpečenstva. 

Hoci očkovanie umožnilo výrazne zlepšiť zdravotnú situáciu európskeho obyvateľstva, tieto 
pokroky čelia určitým hrozbám: zvýšená mobilita obyvateľstva, existencia neočkovaných 
skupín obyvateľov v dôsledku obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti alebo 
neustále častejšieho odmietavého postoja obyvateľstva k očkovaniu. Európska únia musí v 
súčasnosti čeliť najnovším a pokračujúcim prípadom osýpok či opätovnému výskytu prípadov 
tuberkulózy. 

Európska únia by mala byť aktívnejšia prostredníctvom spoločných stratégií v oblasti 
očkovania a zabezpečiť optimálny rozsah očkovania. Znížiť úmrtnosť na tieto ochorenia sa 
nám podarí prostredníctvom nepretržitého úsilia o spoluprácu a inovácie, činností spoločného 
plánovania a vykonávania účinných preventívnych opatrení.


