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Pozměňovací návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle článku 168 Smlouvy má být při 
vymezování a provádění všech politik 
a činností Unie zajištěn vysoký stupeň 
ochrany zdraví. Unie doplňuje a podporuje 
politiku členských států, podněcuje 
spolupráci mezi členskými státy a 
podporuje koordinaci jejich programů a 
zároveň plně uznává odpovědnost 
vnitrostátních orgánů za stanovení jejich 
politiky a za organizaci zdravotnictví a 
poskytování lékařské péče.

(1) Podle článku 168 Smlouvy musí být při 
vymezování a provádění všech politik 
a činností Unie zajištěn vysoký stupeň 
ochrany zdraví. Unie doplňuje a podporuje 
politiku členských států, podněcuje 
spolupráci mezi členskými státy a 
podporuje koordinaci jejich programů a 
zároveň plně uznává odpovědnost 
vnitrostátních orgánů za stanovení jejich 
politiky a za organizaci zdravotnictví a 
poskytování lékařské péče.

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Program navrhne činnosti v oblastech s 
prokázanou přidanou hodnotou EU podle 
těchto kritérií: výměna osvědčených 
postupů mezi členskými státy; podpora sítí 
pro sdílení poznatků a vzájemné učení; 
řešení přeshraničních hrozeb za účelem 
omezení rizik a zmírnění jejich následků; 
řešení některých otázek týkajících se 
vnitřního trhu, kde EU disponuje pevnou 
legitimitou k zajištění vysoce kvalitních 
řešení napříč členskými státy; uvolňování 
potenciálu inovací v oblasti zdraví; 
činnosti, které mohou vést k vytvoření 
systému referenčních ukazatelů 

5) Program navrhne činnosti v oblastech s 
prokázanou přidanou hodnotou EU podle 
těchto kritérií: výměna osvědčených 
postupů mezi členskými státy; podpora sítí 
pro sdílení poznatků a vzájemné učení; 
řešení přeshraničních hrozeb za účelem 
omezení rizik a zmírnění jejich následků; 
řešení některých otázek týkajících se 
vnitřního trhu, kde EU disponuje pevnou 
legitimitou k zajištění vysoce kvalitních 
řešení napříč členskými státy; uvolňování 
potenciálu inovací v oblasti zdraví; 
činnosti, které mohou vést k vytvoření 
systému referenčních ukazatelů 
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umožňujících informované rozhodování na 
evropské úrovni; zvyšování úspor 
z rozsahu díky zamezení plýtvání v 
důsledku duplicit a optimální využívání 
finančních prostředků.

umožňujících informované rozhodování na 
evropské úrovni; zvyšování úspor 
z rozsahu díky zamezení plýtvání v 
důsledku duplicit a optimální využívání 
finančních prostředků; začleňování zásady 
„otázky zdraví ve všech politikách“ 
do všech ostatních oblastí.

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Činnosti plánované v rámci tohoto 
programu by měly přispět k posílení 
evropských systémů veřejného zdraví, 
neboť jsou klíčovým mechanismem 
k zachování sociální péče a zmírňování 
nerovností, jež se v důsledku stávající 
ekonomické nejistoty znepokojivě
prohlubují.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Za účelem minimalizace důsledků pro 
veřejné zdraví, které mají přeshraniční 
zdravotní hrozby od hromadné 
kontaminace způsobené únikem 
chemických látek až po pandemie podobné 
těm, které nedávno způsobily např. E. coli,
chřipkový kmen H1N1 nebo SARS (těžký 

(11) Za účelem minimalizace důsledků pro 
veřejné zdraví, které mají přeshraniční 
zdravotní hrozby od hromadné 
kontaminace způsobené únikem 
chemických látek až po pandemie podobné 
těm, které nedávno způsobily např. E. coli, 
chřipkový kmen H1N1 nebo SARS (těžký 
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akutní respirační syndrom) je zapotřebí v 
rámci programu napomáhat k vytváření a 
fungování stabilních mechanismů a 
nástrojů pro detekci, posuzování a řízení 
hlavních přeshraničních zdravotních 
hrozeb. Vzhledem k povaze těchto hrozeb 
by měl program podporovat koordinovaná 
opatření v oblasti veřejného zdraví na 
úrovni EU, která budou řešit různé aspekty 
a budou vycházet z plánování připravenosti 
a reakce, důkladného a spolehlivého 
posouzení rizik a pevného rámce řízení 
krizí a rizik. V této souvislosti je důležité, 
aby program využíval toho, že se doplňuje 
s pracovním programem Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí 
při potírání nakažlivých chorob a s 
činnostmi podporovanými v rámci 
programů Unie pro výzkum a inovace. Je 
třeba vyvinout zvláštní úsilí k zajištění 
soudržnosti a součinnosti mezi programem 
a globální činností v oblasti zdraví v rámci 
jiných programů a nástrojů Společenství, 
které se zaměřují zejména na chřipku, 
HIV/AIDS, tuberkulózu a další 
přeshraniční zdravotní hrozby ve třetích 
zemích. Činnost v rámci tohoto programu 
může rovněž zahrnovat i přeshraniční 
zdravotní hrozby zapříčiněné biologickými 
nebo chemickými incidenty, přírodními 
katastrofami nebo změnou klimatu. Jak se 
uvádí ve sdělení Komise „Rozpočet –
Evropa 2020“, Komise se zavázala, že 
začlení aspekt změny klimatu do všech 
výdajových programů Unie a že alespoň 20 
% prostředků z rozpočtu Unie bude 
věnováno na cíle související s životním 
prostředím. Výdaje na program Zdraví pro 
růst v rámci cíle č. 4 celkově přispějí k 
plnění tohoto cíle tím, že budou věnovány 
na potírání zdravotních hrozeb 
souvisejících se změnou klimatu. Komise 
poskytne informace o výdajích týkající se 
změny klimatu v rámci programu Zdraví 
pro růst.

akutní respirační syndrom) nebo nemoci 
pocházející z rozvojových zemí, jež se 
z důvodu globálního pohybu obyvatelstva 
stále častěji vyskytují v některých 
evropských zemích, je zapotřebí v rámci 
programu napomáhat k vytváření a 
fungování stabilních mechanismů a 
nástrojů pro detekci, posuzování a řízení 
hlavních přeshraničních zdravotních 
hrozeb. Vzhledem k povaze těchto hrozeb 
by měl program podporovat koordinovaná 
opatření v oblasti veřejného zdraví na 
úrovni EU, která budou řešit různé aspekty 
a budou vycházet z plánování připravenosti 
a reakce, důkladného a spolehlivého 
posouzení rizik a pevného rámce řízení 
krizí a rizik. V této souvislosti je důležité, 
aby program využíval toho, že se doplňuje 
s pracovním programem Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí 
při potírání nakažlivých chorob a s 
činnostmi podporovanými v rámci 
programů Unie pro výzkum a inovace. Je 
třeba vyvinout zvláštní úsilí k zajištění 
soudržnosti a součinnosti mezi programem 
a globální činností v oblasti zdraví v rámci 
jiných programů a nástrojů Společenství, 
které se zaměřují zejména na chřipku, 
HIV/AIDS, tuberkulózu a další 
přeshraniční zdravotní hrozby ve třetích 
zemích. Činnost v rámci tohoto programu 
může rovněž zahrnovat i přeshraniční 
zdravotní hrozby zapříčiněné biologickými 
nebo chemickými incidenty, přírodními 
katastrofami nebo změnou klimatu. Jak se 
uvádí ve sdělení Komise „Rozpočet –
Evropa 2020“, Komise se zavázala, že 
začlení aspekt změny klimatu do všech 
výdajových programů Unie a že alespoň 
20 % prostředků z rozpočtu Unie bude 
věnováno na cíle související s životním 
prostředím. Výdaje na program Zdraví pro 
růst v rámci cíle č. 4 celkově přispějí k 
plnění tohoto cíle tím, že budou věnovány 
na potírání zdravotních hrozeb 
souvisejících se změnou klimatu. Komise 
poskytne informace o výdajích týkající se 
změny klimatu v rámci programu Zdraví 
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pro růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Tento program by měl rovněž 
přispět k vytváření součinnosti s oblastí 
evropského výzkumu, a to zavedením 
a využíváním inovativních vědeckých 
objevů do zdravotnictví a zajištěním 
účinného využívání omezených 
vnitrostátních evropských zdrojů. 
Za účelem převedení výsledků výzkumu 
na skutečné inovace v systémech 
zdravotní péče je třeba věnovat zvláštní 
pozornost skupině osob vyžadujících 
zvláštní ochranu, jako jsou ženy a děti, 
které ovšem významně přispívají 
k sociálnímu a hospodářskému růstu 
a prosperitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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 

(23) Při provádění programu by měla být 
plně dodržována zásada transparentnosti. 
Rozdělení rozpočtových prostředků
mezi jednotlivé cíle by mělo být úměrné 
očekávaným přínosům pro zlepšení zdraví 
evropských občanů. V rámci programu by 
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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 
činností financovaných z programu a, je-li 
to žádoucí, jsou schopni prokázat svoji 
nezávislost.

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 
činností financovaných z programu a, je-li 
to žádoucí, jsou schopni prokázat svoji 
nezávislost.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

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 s cílem 
zlepšit zdraví občanů EU, zmírnit 
nerovnosti v oblasti zdraví a chránit 
veřejnost před meziregionálními 
a přeshraničními zdravotními hrozbami.

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Maria Badia i Cutchet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vyvinout na úrovni EU společné 
nástroje a mechanismy pro řešení 

(1) Vyvinout na úrovni EU společné 
nástroje a mechanismy pro řešení 
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nedostatku zdrojů, jak lidských, tak 
finančních, a usnadnit zavádění inovací v 
oblasti zdravotní péče s cílem přispět 
k vytváření inovativních a udržitelných
systémů zdravotní péče.

nedostatku zdrojů, jak lidských, tak 
finančních, a usnadnit zavádění inovací v 
oblasti zdravotní péče s cílem přispět 
k vytváření inovativních a udržitelných 
systémů zdravotní péče a zmírnit 
nerovnosti v oblasti poskytování zdravotní 
péče v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozšířit přístup k odborným lékařským 
poznatkům a informacím pro zvláštní 
případy, též za hranice států, a vypracovat 
společná řešení a pokyny pro zlepšení 
kvality zdravotní péče a zvýšení 
bezpečnosti pacientů s cílem zvýšit 
dostupnost lepší a bezpečnější zdravotní 
péče pro občany EU.

(2) Rozšířit přístup k odborným lékařským 
poznatkům a informacím pro zvláštní 
případy, též za hranice států, a vypracovat 
společná řešení a pokyny pro zlepšení 
kvality zdravotní péče a zvýšení 
bezpečnosti pacientů s cílem zvýšit 
dostupnost lepší a bezpečnější zdravotní 
péče pro občany v celé EU.

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 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 

(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,
užívání drog, faktoru obezity a rovněž 
HIV/AIDS, se zvláštním zřetelem na 
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předcházet nemocem a napomáhat lepšímu 
zdraví.

přeshraniční rozměr, s cílem předcházet 
nemocem a napomáhat lepšímu zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rozvíjet společné přístupy a společné 
činnosti a prokazovat jejich hodnotu 
pro lepší připravenost a koordinaci 
v oblasti výzkumu, prevence a léčby 
vzácných nemocí, jimž může být vzhledem 
k jejich nízké míře výskytu věnována 
účinná pozornost pouze na celoevropské 
úrovni.   

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je nezbytné zajistit zásadní rovnováhu 
všech čtyř cílů tohoto programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1.2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1.2 podpora zavádění inovací v oblasti 
zdraví a elektronického zdravotnictví 
prostřednictvím zvýšení interoperability 
aplikací e-Zdraví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1.2a. rozvíjení standardů a protokolů 
IKT pro projekt e-zdraví s cílem účinně 
využívat informační a komunikační 
technologie v oblasti zdraví, a zajistit tak 
ochranu osobních údajů a ochranu 
pacientů a jejich soukromí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1.2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1.2b rozvíjení standardů a protokolů 
IKT pro záchranné služby a využívání 
inteligentních dopravních systémů (IDS) 
u těchto služeb;  

Or. ro
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Pozměňovací návrh 23
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 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;

– 2.2 podpora činnosti v souvislosti 
s vzácnými onemocněními, včetně 
informací a registrů na základě společných 
akreditačních kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 3.1 výměna osvědčených postupů v 
klíčových zdravotních oblastech, jako je 
prevence kouření, nadměrná konzumace 
alkoholu a obezita;

– 3.1 výměna osvědčených postupů 
v klíčových zdravotních oblastech, jako je 
prevence kouření, užívání drog, včetně
etnobotanických látek,  nadměrná 
konzumace alkoholu a obezita;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 3.2 podpora prevence chronických 
onemocnění, včetně rakoviny, 
prostřednictvím výměny poznatků a 
osvědčených postupů a přípravy 

podpora prevence chronických 
onemocnění, včetně kardiovaskulárních 
onemocnění, hepatitidy B a C a rakoviny, 
prostřednictvím výměny poznatků a 
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společných aktivit; osvědčených postupů a přípravy 
společných aktivit;

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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 to v souladu 
s finančními nařízeními EU a jejich 
prováděcími pravidly;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jsou nevládními, neziskovými subjekty 
nezávislými na průmyslových, obchodních 
a podnikatelských či jiných protichůdných 
zájmech;

(a) jsou nevládními, neziskovými subjekty 
nezávislými na průmyslových, 
obchodních, podnikatelských, politických
či jiných protichůdných zájmech;

Or. en



AM\895022CS.doc 13/16 PE483.849v01-00

CS

Pozměňovací návrh 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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 to v souladu 
s finančními nařízeními EU a jejich 
prováděcími pravidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise v úzké spolupráci s členskými 
státy monitoruje provádění činností v rámci 
programu s ohledem na jeho cíle a 
ukazatele, včetně údajů o výdajích 
souvisejících s klimatem. O tomto 
provádění podá zprávu výboru zmíněnému 
v článku 13 a informuje Evropský 
parlament a Radu.

1. Komise v úzké spolupráci s členskými 
státy monitoruje provádění činností v rámci 
programu s ohledem na jeho cíle 
a ukazatele. O tomto provádění podá 
zprávu výboru zmíněnému v článku 13 
a informuje Evropský parlament a Radu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise předloží Evropskému 
parlamentu výroční zprávu o způsobu, 
jakým je program prováděn a o jeho 
dopadech.

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději v polovině roku 2018 Komise 
vypracuje hodnotící zprávu o plnění cílů 
všech opatření (na úrovni výsledků a 
dopadů), efektivitě využívání zdrojů a jeho 
evropské přidané hodnotě za účelem 
rozhodnutí o obnovení, změnách nebo 
zrušení opatření. Součástí bude i 
hodnocení, zda existuje prostor pro 
zjednodušení, jaká je vnitřní a vnější 
soudržnost, zda jsou všechny cíle i nadále 
relevantní a také to, do jaké míry opatření 
přispívají k prioritám Unie, co se týče 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Přitom se 
přihlédne i k výsledkům hodnocení 
dlouhodobých dopadů předchozího 
programu.

Nejpozději v polovině roku 2018 Komise 
vypracuje hodnotící zprávu o plnění cílů 
všech opatření (na úrovni výsledků a
dopadů), efektivitě využívání zdrojů a jeho 
evropské přidané hodnotě za účelem 
rozhodnutí o obnovení, změnách nebo 
zrušení opatření a předloží ji Evropskému 
parlamentu. Součástí bude i hodnocení, 
zda existuje prostor pro zjednodušení, jaká 
je vnitřní a vnější soudržnost, zda jsou 
všechny cíle i nadále relevantní a také to, 
do jaké míry opatření přispívají k prioritám 
Unie, co se týče inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění. 
Přitom se přihlédne i k výsledkům 
hodnocení dlouhodobých dopadů
předchozího programu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod 1.2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2a. Inovace v oblasti zdraví 
a elektronického zdravotnictví: využívání 
inteligentních dopravních systémů (IDS) 
zdravotnickými záchrannými službami.

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod 1.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4a. Vytváření součinnosti s oblastí 
evropského výzkumu, tak aby mohly být 
hlavní objevy v oblasti výzkumu zavedeny 
do systémů zdravotní péče a skutečně 
uplatňovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozšířit přístup k odborným lékařským 
poznatkům a informacím pro zvláštní 
případy, též za hranice států, a vypracovat 
společná řešení a pokyny pro zlepšení 
kvality zdravotní péče a zvýšení 
bezpečnosti pacientů s cílem zvýšit 
dostupnost lepší a bezpečnější zdravotní 
péče pro občany EU.

2. Rozšířit přístup k odborným lékařským 
poznatkům, informacím a léčebným 
postupům pro zvláštní případy, též za 
hranice států, a vypracovat společná řešení 
a pokyny pro zlepšení kvality zdravotní 
péče a zvýšení bezpečnosti pacientů s 
cílem zvýšit dostupnost lepší a bezpečnější 
zdravotní péče pro občany EU.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 35
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1. Připravenost na závažné přeshraniční 
zdravotní hrozby a reakce na ně s ohledem 
na globální iniciativy a v koordinaci s nimi: 
zavést společné prvky plánování obecné a 
specifické připravenosti, včetně 
připravenosti na pandemii chřipky, a 
pravidelné informování o provádění plánů 
připravenosti.

4.1. Připravenost na závažné přeshraniční 
zdravotní hrozby a reakce na ně s ohledem 
na globální iniciativy a v koordinaci s nimi: 
zavést společné prvky plánování obecné a 
specifické připravenosti, včetně 
připravenosti na pandemii chřipky, a 
pravidelné informování o provádění plánů 
připravenosti; přinést pacientům inovace 
v oblasti prevence, diagnostiky a léčby 
nemocí pocházejících z rozvojových zemí, 
jež se stále častěji vyskytují v některých 
evropských zemích.

Or. en


