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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Program Zdravie pre rast prichádza v období veľkých výziev spojených s globalizáciou 
a nestálou hospodárskou situáciou, ktorá osobitným spôsobom postihuje Európsku úniu. 
Komisia zavádza program Zdravie pre rast v rámci stratégie 2020 a nového finančného 
výhľadu na obdobie rokov 2014 až 2020 s cieľom podporovať inovácie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, zvýšiť udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti, zlepšiť zdravie občanov 
EÚ a chrániť ich pred cezhraničným zdravotnými hrozbami. Komisia prostredníctvom tohto 
programu dopĺňa existujúce iniciatívy zamerané na budovanie dynamického 
a konkurencieschopného hospodárstva EÚ. Zdravie je tak z ekonomického hľadiska vnímané 
ako nenahraditeľná a prioritná hodnota: zdravie a dobré životné podmienky európskych 
občanov sú dobrou investíciou do budúcnosti. 

Z pohľadu spravodajkyne však návrh Komisie prináša aj množstvo príležitostí na posilnenie 
priorít a opatrení EÚ v ďalších oblastiach súvisiacich so zdravím. Rozsah pôsobnosti 
programu Zdravie pre rast možno rozšíriť o návrhy na prierezové opatrenia. V tejto súvislosti 
spravodajkyňa:

- zdôrazňuje, že je potrebné využiť program Zdravie pre rast na podporu výskumu 
v oblasti zdravia a jeho koordináciu na európskej úrovni a zabezpečiť efektívne 
využívanie dostupných prostriedkov. Rozvoj európskeho výskumu v oblasti zdravia 
podporí jej rast a udržateľnosť;

- vyzýva, aby sa venovala väčšia pozornosť chorobám spojeným s chudobou 
a zanedbávaným chorobám, ktoré sú zodpovedné za vysokú mieru úmrtnosti 
a zhoršujúcu sa kvalitu života miliónov ľudí v rozvojových krajinách a ktoré sa 
v dôsledku globalizácie a migračných trendov čoraz častejšie vyskytujú v niektorých 
európskych krajinách. Je potrebné, aby EÚ posilnila svoju činnosť v tejto oblasti 
a zároveň prispela k zlepšeniu životnej úrovne v rozvojových krajinách, a povzbudila 
tak ich hospodárstva;

- poukazuje na to, že program Zdravie pre rast nevyhnutne dopĺňa hlavnú iniciatívu 
Nové zručnosti pre nové pracovné miesta, najmä pokiaľ ide o tzv. biele pracovné 
miesta, t.j. miesta v zdravotníctve a sociálnych službách. Je potrebné, aby EÚ 
zabezpečila nevyhnutné prostriedky na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie 
pracovníkov v tejto oblasti, ktorá zamestnáva približne 20 miliónov ľudí a predstavuje 
dobrú perspektívu rastu, najmä z dôvodu starnutia obyvateľstva;

- domnieva sa, že v súvislosti s možnosťami odbornej prípravy pre pracovníkov 
v zdravotníctve a s cieľom modernizovať pracovné nástroje a zdroje je dôležité využiť 
možnosti, ktoré ponúkajú nové technológie, a plne využiť potenciál zdravotníckych 
služieb a zlepšiť ich účinnosť a efektívnosť. V tejto súvislosti treba osobitne 
vyzdvihnúť pokroky v technológiách založených na rádiofrekvenčnej identifikácii 
(RFID), ako je internet vecí.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
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pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Približne 20 miliónov ľudí v celej 
EÚ pracuje v zdravotníctve a sociálnych 
službách (tzv. biele pracovné miesta), 
pričom sa očakáva, že toto číslo bude 
v nasledujúcich rokoch z dôvodu starnutia 
obyvateľstva ešte rásť. Kľúčovou 
prioritou by v tomto citlivom odvetví mala 
byť odborná príprava a celoživotné 
vzdelávanie. Preto je nevyhnutné 
dôkladnejšie posúdiť potrebu bielych 
pracovných miest a investícií do 
moderných zručností, ako je používanie 
informačných technológií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) S cieľom minimalizovať dôsledky 
cezhraničných zdravotných hrozieb pre 
verejné zdravie, ktoré môžu siahať od 
hromadnej kontaminácie spôsobenej 
chemickými alebo rádiologickými 
incidentmi až po pandémie, aké nedávno 
rozpútali E. coli, H1N1 alebo SARS
(závažný akútny respiračný syndróm), by 
mal program prispieť k tvorbe a údržbe 
mohutných mechanizmov a nástrojov na 
zisťovanie, posudzovanie a riadenie 
veľkých cezhraničných zdravotných 
hrozieb. Vzhľadom na povahu týchto 
hrozieb by sa mali programom podporiť

(11) S cieľom minimalizovať dôsledky 
cezhraničných zdravotných hrozieb pre 
verejné zdravie, ktoré môžu siahať od 
hromadnej kontaminácie spôsobenej 
chemickými nehodami až po pandémie, 
aké nedávno rozpútali E. coli, H1N1 alebo 
SARS (závažný akútny respiračný 
syndróm), alebo choroby spojené 
s chudobou a zanedbávané choroby, ktoré 
postihujú približne 1 miliardu ľudí na 
celom svete a ktoré sa v dôsledku 
celosvetových presunov obyvateľstva 
čoraz častejšie vyskytujú v niektorých 
európskych krajinách, by mal program 
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koordinované opatrenia na úrovni EÚ
v oblasti verejného zdravia na riešenie 
rôznych aspektov, vychádzajúce
z pripravenosti a plánovania reakcie, 
rozsiahleho a spoľahlivého posúdenia 
rizika a silného rámca riadenia rizík 
a krízových situácií. V tomto kontexte je 
dôležité, aby program v boji proti 
prenosným ochoreniam využíval 
komplementárnosť s pracovným 
programom Európskeho centra pre 
prevenciu a kontrolu chorôb a činnosťami
v oblasti výskumu a inovácie
podporovanými v rámci programov Únie.
Osobitné úsilie by sa malo vynaložiť 
s cieľom zabezpečiť súdržnosť a synergie
medzi programom a všeobecnou prácou
v oblasti zdravia vykonávanou v rámci 
iných programov a nástrojov Spoločenstva, 
ktoré sa zaoberajú najmä oblasťami 
chrípky, HIV/AIDS, tuberkulózy a ďalšími 
cezhraničnými ohrozeniami zdravia
v tretích krajinách. Činnosť v rámci tohto 
programu sa môže vzťahovať aj na 
cezhraničné ohrozenia zdravia spôsobené 
biologickými a chemickými nehodami,
zmenou životného prostredia a klímy. Ako 
sa uvádza v oznámení Komisie „Rozpočet
pre Európu 2020“, Komisia sa zaviazala 
začleniť zmenu klímy do celkových 
výdavkových programov Únie a vyčleniť 
aspoň 20 % rozpočtu Únie na ciele 
súvisiace s klímou. Výdavky na program 
Zdravie pre rast v rámci cieľa 4 prispejú 
všeobecným spôsobom k dosiahnutiu tohto 
cieľa riešením zdravotných hrozieb 
súvisiacich so zmenou klímy. Komisia 
poskytne informácie o výdavkoch 
súvisiacich so zmenou klímy v rámci 
programu Zdravie pre rast.

prispieť k tvorbe a udržiavaniu 
spoľahlivých mechanizmov a nástrojov na 
zisťovanie, posudzovanie a riadenie 
veľkých cezhraničných zdravotných 
hrozieb. Vzhľadom na povahu týchto 
hrozieb by mal program podporovať
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni EÚ zamerané na riešenie 
rôznych aspektov a vychádzajúce
z plánovania pripravenosti a reakcie, 
dôkladného a spoľahlivého posúdenia 
rizika a pevného rámca riadenia rizík 
a krízových situácií. V tejto súvislosti je 
dôležité, aby program využíval 
komplementárnosť s pracovným 
programom Európskeho centra pre 
prevenciu a kontrolu chorôb v boji proti 
prenosným ochoreniam a činnosťami 
podporovanými v rámci programov Únie
v oblasti výskumu a inovácií. Osobitné 
úsilie by sa malo vynaložiť s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a súčinnosť medzi 
programom a celosvetovou činnosťou
v oblasti zdravotnej starostlivosti
vykonávanou v rámci iných programov 
a nástrojov Spoločenstva, ktoré sú 
zamerané najmä na chrípku, HIV/AIDS,
tuberkulózu a ďalšie cezhraničné 
zdravotné hrozby v tretích krajinách.
Činnosť v rámci tohto programu sa môže 
vzťahovať aj na cezhraničné zdravotné 
hrozby spôsobené biologickými 
a chemickými nehodami, zmenou 
životného prostredia a klímy. Ako sa 
uvádza v oznámení Komisie „Rozpočet
stratégie Európa 2020“, Komisia sa
zaviazala začleniť zmenu klímy do 
celkových výdavkových programov Únie 
a vyčleniť aspoň 20 % rozpočtu Únie na 
ciele súvisiace s klímou. Výdavky na 
program Zdravie pre rast v rámci cieľa 4 
prispejú všeobecným spôsobom 
k dosiahnutiu tohto cieľa riešením 
zdravotných hrozieb súvisiacich so zmenou 
klímy. Komisia poskytne informácie 
o výdavkoch súvisiacich so zmenou klímy 
v rámci programu Zdravie pre rast.



PE480.750v01-00 6/8 PA\890663SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Pre udržateľnosť a rast v oblasti 
zdravotnej starostlivosti má kľúčový 
význam efektívne a medzinárodne 
konkurencieschopné európske výskumné 
prostredie. Tento program by mal takisto 
pomôcť zabezpečiť, aby európske 
výskumné prostredie bolo účinne 
štruktúrované, vysoko rozvinuté 
a rozvíjalo súčinnosť a aby sa obmedzené 
vnútroštátne a európske zdroje využívali 
efektívne. Na to je potrebný vedecky 
orientovaný proces, v rámci ktorého sa na 
základe činnosti jednotlivých krajín 
vypracuje európska koncepcia, pričom sa 
zohľadnia potreby výskumu, najmä 
systému zdravotnej starostlivosti. Tento 
program by mal podporovať vypracovanie 
takejto koncepcie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.2. Inovácia zdravotníctva a elektronické 
zdravotníctvo: zvýšenie stykovej 
prevádzkyschopnosti registrov pacientov
a iných riešení elektronického 
zdravotníctva; podpora európskej 
spolupráce v oblasti elektronického 
zdravotníctva, najmä registrov, a ich 
využívanie odborníkmi v oblasti 

1.2. Inovácie v zdravotníctve a elektronické 
zdravotníctvo: zvyšovanie interoperability
registrov pacientov a ďalších riešení 
elektronického zdravotníctva, ako je 
internet vecí; podpora európskej 
spolupráce v oblasti elektronického 
zdravotníctva, najmä pokiaľ ide o registre
a ich využívanie odborným zdravotníckym 
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zdravotníctva v prospech európskej
dobrovoľníckej siete zameranej na
elektronické zdravotníctvo, ktorá bola 
zriadená smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/24/EÚ.

personálom, čo poslúži európskej
dobrovoľnej sieti pre elektronické 
zdravotníctvo, ktorá bola zriadená 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2011/24/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha I – 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 zručností vrátane schopnosti 
používať nové informačné systémy 
a ďalšie moderné technológie,
monitorovanie mobility (v rámci Únie) 
a migrácie odborného zdravotníckeho 
personálu, vytváranie efektívnych stratégií 
náboru a udržania zamestnancov 
a budovanie kapacít.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Príloha 1 – bod 1.4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.4a Európske výskumné prostredie 
v oblasti zdravia: vypracovanie vedecky 
orientovaných koncepcií pre efektívny 
a konkurencieschopný európsky 
výskumný systém založený na národných 
programoch a zameraný na maximálnu 
súčinnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.1. Pripravenosť a reakcia na vážne 
cezhraničné ohrozenia zdravia berúc do 
úvahy globálne iniciatívy a ich 
koordináciu: zavedenie spoločných prvkov 
do plánovania všeobecnej a špecifickej 
pripravenosti vrátane pripravenosti na 
chrípkovú pandémiu a pravidelné 
podávanie správ o vykonávaní plánov 
pripravenosti.

4.1. Pripravenosť a reakcia na vážne 
cezhraničné zdravotné hrozby s ohľadom 
na celosvetové iniciatívy a ich koordináciu:
zavedenie spoločných prvkov do 
plánovania všeobecnej a špecifickej 
pripravenosti vrátane pripravenosti na 
chrípkovú pandémiu a pravidelné 
podávanie správ o vykonávaní plánov 
pripravenosti; priblíženie inovácií 
pacientom v záujme prevencie, 
diagnostiky a liečby doposiaľ 
zanedbávaných chorôb (ako sú choroby 
spojené s chudobou alebo zanedbávané 
choroby) prostredníctvom posilnenia 
výskumných partnerstiev medzi 
akademickými inštitúciami, neziskovými 
organizáciami, farmaceutickým 
priemyslom a malými a strednými 
podnikmi v Európe a vo svete.

Or. en


