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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Program „Zdraví pro růst“ je předkládán v období velkých výzev spojených s globalizací 
a nestálou hospodářskou situací, která postihuje zejména Evropskou unii. Komise zavádí 
program „Zdraví pro růst“ v rámci strategie 2020 a nových finančních výhledů na období 
2014–2020 s cílem podporovat inovace ve zdravotnictví, zvýšit udržitelnost systémů 
zdravotní péče, zlepšit zdraví občanů EU a chránit je před přeshraničními zdravotními 
hrozbami.  Komise tak prostřednictvím tohoto programu přispívá k úsilí vytvořit v EU 
dynamickou a konkurenceschopnou ekonomiku. Zdraví je z ekonomického hlediska chápáno 
jako nenahraditelná a prvořadá hodnota: je proto nezbytné zaručit zdraví a dobré zdravotní 
podmínky evropských občanů i do budoucna.

Přesto návrh Komise nabízí z pohledu navrhovatelky také řadu příležitostí, jak posílit priority 
a opatření Unie i v jiných oblastech, které souvisejí se zdravím.  Díky tomu může být rozsah 
působnosti programu „Zdraví pro růst“ rozšířen o návrhy opatření, které zahrnují více oblastí. 
V této souvislosti navrhovatelka:

– zdůrazňuje, že je nezbytné využít programu „Zdraví pro růst“ na podporu lékařského 
výzkumu a jeho koordinaci na evropské úrovni a současně zajistit účinné využívání 
dostupných prostředků. Rozvoj evropského výzkumu v oblasti zdraví pomůže zajistit 
její udržitelnost a růst.

– žádá, aby byla věnována větší pozornost nemocem souvisejícím s chudobou 
a zanedbávaným nemocem (Poverty-related and neglected diseases, PRND), které 
jsou odpovědné za vysokou míru úmrtnosti a zhoršování kvality života milionů osob 
v rozvojových zemích  a které se v důsledku globalizace a migračních toků čím dál 
častěji vyskytují v některých evropských zemích. EU proto musí v této oblasti posílit 
svoji činnost a současně přispět ke zlepšení kvality života v rozvojových zemích 
a k podpoře jejich hospodářství. 

– poukazuje na skutečnost, že program „Zdraví pro růst“ nutně doplňuje vlajkovou 
iniciativu „Novými dovednostmi k novým povoláním“, zejména pokud jde o takzvaná 
„bílá pracovní místa“, tj. pracovní místa ve zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb. 
Je nezbytné, aby EU zajistila prostředky nezbytné pro provádění odborné přípravy 
a celoživotního učení pracovníků v tomto odvětví, které zaměstnává přibližně 
20 milionů lidí a které představuje trvalou perspektivu růstu, zejména z důvodu 
stárnutí populace. 

– připomíná, že v souvislosti s možnostmi vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, ale 
také s důrazem na modernizaci pracovních prostředků a nástrojů, je za účelem rozvoje 
veškerého potenciálu zdravotnických služeb a zlepšení jejich efektivnosti a účelnosti 
důležité využít možnosti, které nabízejí nové technologie. V tomto ohledu je třeba 
vyzdvihnout zejména pokroky v technologiích založených na radiofrekvenční 
identifikaci (RFID), jako je „internet věcí“.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
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pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V EU je přibližně 20 milionů lidí 
zaměstnáno ve zdravotnictví a v odvětví 
sociálních služeb (tzv. „bílá pracovní 
místa“), přičemž se očekává, že toto číslo 
bude v příští letech růst v důsledku 
stárnutí populace. Klíčovou prioritou by 
v tomto citlivém odvětví měla být odborná 
příprava a celoživotní učení. Je proto 
nezbytné mnohem důkladněji posoudit 
potřeby bílých pracovních míst a investic 
do moderních dovedností, jako je 
využívání informačních technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 
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 

(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 
akutní respirační syndrom) nebo až 
po nemoci související s chudobou 
a zanedbávané nemoci (PRND), které 
postihují přibližně 1 miliardu lidí 
na celém světě a které se z důvodu 
globálního pohybu obyvatelstva stále 
častěji vyskytují v některých evropských 
zemích –, je zapotřebí v rámci programu 



PA\890663CS.doc 5/8 PE480.750v01-00

CS

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.

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Pro udržitelnost a růst v oblasti 
zdravotní péče je zásadně důležité takové 
evropské výzkumné prostředí, které bude 
účelné a které obstojí v mezinárodní  
konkurenci. Tento program by měl rovněž 
pomoci zajistit, aby evropské výzkumné 
prostředí mělo účelnou strukturu, bylo 
vysoce vyspělé, rozvíjelo součinnost a aby 
byly účelně využívány omezené 
vnitrostátní a evropské zdroje. K tomu je 
zapotřebí vědecky orientovaný proces, 
v jehož rámci bude na základě činností 
jednotlivých států vypracována evropská 
koncepce, která zohlední potřeby 
a nezbytnosti výzkumu a zejména pak 
systému zdravotní péče. Vypracování 
takové koncepce by mělo být podporováno 
v rámci tohoto programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. Inovace v oblasti zdraví a 
elektronického zdravotnictví: zvyšování 
interoperability registrů pacientů a dalších 
aplikací e-Zdraví; podpora evropské 
spolupráce v oblasti elektronického 
zdravotnictví, zejména co se týče registrů a 
využívání ze strany profesionálů v oboru 
zdravotní péče. To pomůže práci evropské 
dobrovolné sítě pro elektronické 
zdravotnictví zřízené směrnicí 2011/24/EU 
Evropského parlamentu a Rady.

1.2. Inovace v oblasti zdraví a 
elektronického zdravotnictví: zvyšování 
interoperability registrů pacientů a dalších 
aplikací e-Zdraví, jako je „internet věcí“; 
podpora evropské spolupráce v oblasti 
elektronického zdravotnictví, zejména co 
se týče registrů a využívání ze strany 
profesionálů v oboru zdravotní péče. To 
pomůže práci evropské dobrovolné sítě pro 
elektronické zdravotnictví zřízené směrnicí 
2011/24/EU Evropského parlamentu a 
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Rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Příloha I – 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 
dovedností, včetně schopnosti využívat 
nové informační systémy a další pokročilé 
technologie, sledování mobility (v rámci 
Unie) a migrace, vývoj účinných strategií 
pro nábor a udržení pracovních sil a 
rozvíjení kapacity.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4a Evropské výzkumné prostředí 
v oblasti zdraví: vytvoření vědecky 
orientovaných koncepcí, tak aby evropský 
výzkumný systém, který se zakládá 
na vnitrostátních programech a zaměřuje 
se na maximální součinnost, byl účelný 
a konkurenceschopný.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Příloha I – 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 
dosud opomíjených nemocí (jako jsou 
nemoci související s chudobou 
a zanedbávané nemoci – PRND), a to 
posílením partnerství v oblasti výzkumu 
mezi akademickými ústavy, neziskovými 
orgány, farmaceutickým průmyslem 
a MSP v Evropě a na celém světě. 

Or. en


