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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Zdravotná starostlivosť patrí medzi najväčšie hospodárske odvetvia v Európskej únii. Vytvára 

asi 10 % HDP EÚ a zamestnáva desatinu všetkých pracovných síl, pričom nadpriemerne 

vysoký počet z nich má vysokoškolské vzdelanie. Zdravie v podobe vyššej kvality života nie 

je len hodnota, ktorú si ľudia cenia ako takú, ale aj silný motor rastu.  

 

Komisia preto predložila návrh svojho tretieho akčného programu EÚ Zdravie pre rast na 

obdobie 2014 – 2020 ako súčasť prebiehajúceho viacročného finančného rámca (VFR), ktorý 

sa zameriava na vzťah medzi hospodárskym rastom a verejným zdravím.  

 

Program centrálne vedú GR SANCO a Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov 

(EAHC), sčasti spoločne s OSN, WHO, Radou Európy a OECD.  

 

Program Zdravie a rast sa sústreďuje na štyri konkrétne ciele s vysokým potenciálom 

hospodárskeho rastu prostredníctvom lepšieho zdravia:  

(1) inovatívne a udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti;  

(2) lepšia dostupnosť kvalitnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre občanov EÚ; 

(3) prevencia chorôb a podpora zdravia, najmä vzhľadom na hlavné rizikové faktory, ako 

sú fajčenie, nadmerné požívanie alkoholu, obezita a HIV/AIDS;  

(4) ochrana občanov pred cezhraničnými hrozbami pre zdravie. 

V záujme dosiahnutia týchto cieľov Komisia považuje predovšetkým za potrebné, aby členské 

štáty prijímali vo väčšej miere priame opatrenia na vnútroštátnej úrovni. Z tohto dôvodu 

Komisia v novom programe zjednodušila vykonávanie a riadenie: miera spolufinancovania zo 

strany EÚ sa stanovuje jednotne na 60 % a v prípadoch mimoriadnej prospešnosti až na 80 % 

oprávnených nákladov. 

 

Do roku 2020 bude v Európe chýbať 1 milión zdravotníkov, takže program Zdravie pre rast 

by sa mal tiež snažiť ponúkať stimuly trhu práce. Program sa ďalej zameriava okrem iného na 

stanovenie prísnych bezpečnostných, kvalitatívnych a výkonnostných noriem pre 

zdravotnícke pomôcky, obmedzenie vplyvu neustále rastúcej priemernej dĺžky života na 

hospodárstvo, a najmä predchádzanie chronickým ochoreniam, ktoré sú hlavnou príčinou 

úmrtí a nízkej kvality života v Európe.  

 

Program vychádza z výsledkov 1. a 2. akčného programu v oblasti verejného zdravia (2003 – 

2008 / 2008 – 2013).  

 

Rozpočtové prostriedky pridelené na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2014 

do 31. decembra 2020 budú predstavovať 446 miliónov EUR (v súčasných cenách). 

 

V kontexte dlhodobo klesajúceho počtu obyvateľov v Európskej únii a s tým spojeného 

neustáleho starnutia obyvateľstva sa čoraz väčší význam prikladá problematike zdravia z 

hospodárskeho hľadiska. Z tohto dôvodu by bolo vhodné schváliť program Zdravie pre rast na 
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obdobie 2014 – 2020, ktorý navrhuje Komisia, spolu s uvádzanými pozmeňujúcimi 

a doplňujúcimi návrhmi. 

 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. poukazuje na to, že finančné krytie 

uvedené v legislatívnom návrhu je pre 

zákonodarný orgán iba orientačným 

údajom a že nemôže byť pevne určené 

skôr, než sa dosiahne dohoda o nariadení 

o viacročnom finančnom rámci; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1b. Pripomína svoje uznesenie z 8. júna 

2011 o investovaní do budúcnosti: nový 

viacročný finančný rámec (VFR) pre 

konkurencieschopnú, udržateľnú 

a inkluzívnu Európu1; opakuje, že 

v nasledujúcom VFR bude potrebný 

dostatok dodatočných zdrojov, aby Únia 

mohla plniť svoje existujúce politické 

priority a nové úlohy ustanovené 

v Lisabonskej zmluve, ako aj reagovať na 

nepredvídané udalosti; zdôrazňuje, že aj 

pri zvýšení objemu zdrojov 

v nasledujúcom VFR minimálne o 5 % 

oproti roku 2013 je možné len obmedzene 

prispieť k dosiahnutiu dohodnutých cieľov 
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a záväzkov Únie a k naplneniu zásady 

solidarity Únie; vyzýva Radu, aby 

v prípade, že s týmto prístupom nesúhlasí, 

jasne uviedla, ktorých z jej politických 

priorít alebo projektov sa možno úplne 

vzdať aj napriek ich preukázanej 

európskej pridanej hodnote; 

 ______________ 

 1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

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 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“). 

(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 kvalitu života, 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 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“). 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) V súlade s cieľmi stratégie Európa 

2020 by sa mal program zamerať na súbor 

dobre vymedzených cieľov a akcií s jasnou 

pridanou hodnotou EÚ a sústrediť sa na 

podporu menšieho počtu činností v 

prioritných oblastiach. V záujme dodržania 

princípu subsidiarity sa bude klásť dôraz na 

oblasti, v ktorých členské štáty nemôžu 

konať izolovanie nákladovo efektívnym 

spôsobom, kde sú v stávke jasné 

cezhraničné problémy alebo problémy 

vnútorného trhu, alebo kde existujú 

výrazné výhody a prírastky účinnosti zo 

spolupráce na úrovni EÚ.  

(4) V súlade s cieľmi stratégie Európa 

2020 by sa mal program zamerať na súbor 

jasne vymedzených a overiteľných cieľov 

a akcií s jasnou pridanou hodnotou EÚ a 

sústrediť sa na podporu menšieho počtu 

činností v prioritných oblastiach. V záujme 

dodržania princípu subsidiarity sa bude 

klásť dôraz na oblasti, v ktorých členské 

štáty nemôžu konať izolovanie nákladovo 

efektívnym spôsobom, kde sú v stávke 

jasné cezhraničné problémy alebo 

problémy vnútorného trhu, alebo kde 

existujú výrazné výhody a prírastky 

účinnosti zo spolupráce na úrovni EÚ.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(6) V správe Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO) o zdraví v Európe z 

roku 2009 sú uvedené dôvody na zvýšenie 

investícií do verejného zdravia a 

zdravotníckych systémov. Z tohto hľadiska 

sú členské štáty povzbudzované, aby vo 

svojich vnútroštátnych programoch 

stanovili ako prioritu zlepšovanie 

zdravotníctva a využili lepšie znalosti o 

možnostiach financovania zdravia z EÚ. 

Program by tak mal uľahčiť šírenie svojich 

výsledkov do národných politík zdravia. 

(6) V správe Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO) o zdraví v Európe z 

roku 2009 sú uvedené dôvody na zvýšenie 

investícií do verejného zdravia a 

zdravotníckych systémov. Z tohto hľadiska 

sú členské štáty povzbudzované, aby vo 

svojich vnútroštátnych programoch 

stanovili ako prioritu zlepšovanie 

zdravotníctva a využili lepšie znalosti o 

možnostiach financovania zdravia z EÚ. S 

cieľom zabezpečiť, aby tento program 

mohol účelne uľahčiť šírenie svojich 

výsledkov do národných politík zdravia, by 

sa európske zdroje mali poskytovať len na 

tie národné programy, ktoré spĺňajú tieto 

požiadavky. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
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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, 

keď sa stanú staršími pracovníkmi. 

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, sedavý 

spôsob života, znečistenie životného 

prostredia, užívanie drog a obezita 

vyplývajúca z nesprávneho stravovania, 

ako aj HIV/AIDS, prispieva program k 

prevencii chorôb a podpore dobrého 

zdravia pri súčasnom zohľadnení 

základných faktorov spoločenskej a 

environmentálnej povahy. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(24) Hodnota a vplyv programu by sa mali 

pravidelne monitorovať a vyhodnocovať. 

Jeho hodnotenie by malo brať do úvahy 

skutočnosť, že dosiahnutie cieľov 

programu si môže vyžadovať dlhší čas, 

ako je jeho trvanie. 

(24) Komisia by mala každoročne 

sledovať vykonávanie programu 

prostredníctvom kľúčových ukazovateľov 

na hodnotenie výsledkov a účinkov. Tieto 

ukazovatele by mali poskytnúť základ pre 

hodnotenie rozsahu dosahovania cieľov 

programu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 
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Návrh nariadenia 

Článok 3 – bod 3 – úvodná časť 

 

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, sedavého 

spôsobu života, zlých stravovacích 

návykov, znečistenia životného prostredia, 

obezity a HIV/AIDS, so zameraním na 

cezhraničný rozmer, s cieľom zabrániť 

chorobám a podporovať dobré zdravie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

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, užívania 

drog a obezity spôsobenej nesprávnym 

stravovaním, rovnako ako HIV/AIDS, so 

zameraním na cezhraničný rozmer, s 

cieľom zabrániť chorobám a podporovať 

dobré zdravie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – bod 3.1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3.1. Výmena osvedčených postupov 

týkajúcich sa kľúčových zdravotných 

problémov, ako je prevencia fajčenia, 

nadmerné užívanie alkoholu a obezita; 

3.1. Výmena osvedčených postupov 

týkajúcich sa kľúčových zdravotných 

problémov, ako je prevencia fajčenia, 

nadmerné užívanie alkoholu, užívanie drog 

a obezita spôsobená nesprávnym 
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stravovaním; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(d) iných krajín v súlade s podmienkami 

stanovenými v príslušnej bilaterálnej 

alebo multilaterálnej dohode. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 

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 oficiálne uznávaných 

medzinárodných organizácií pôsobiacich v 

oblasti zdravia, v prípade ktorých nie je 

nutná predchádzajúca výzva na predloženie 

ponúk, riadne opodstatnená v ročných 

pracovných programoch;  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 

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 oficiálne 

uznávanými medzinárodnými 

organizáciami pôsobiacimi v oblasti 

zdravia na základe riadneho odôvodnenia 

bez predchádzajúcej výzvy na predloženie 

ponúk. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia v úzkej spolupráci s členskými 

štátmi monitoruje vykonávanie činností 

programu z hľadiska jeho cieľov a 

ukazovateľov vrátane informácií o výške 

výdavkov súvisiacich s klímou. Mala by o 

ňom podávať správy výboru uvedenému v 

článku 13 a pravidelne informovať 

Európsky parlament a Radu.  

1. Komisia v úzkej spolupráci s členskými 

štátmi monitoruje vykonávanie činností 

programu z hľadiska jeho cieľov a 

ukazovateľov vrátane informácií o výške 

výdavkov súvisiacich s klímou. Mala by o 

ňom podávať správy výboru uvedenému v 

článku 16 ods. 1 a súčasne raz za rok 

informovať Európsky parlament a Radu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Najneskôr do polovice roku 2018 

Komisia podá správu o hodnotení cieľov 

opatrení (úroveň výsledkov a dopad), 

účinnosti zdrojov a pridanej európskej 

hodnote z pohľadu rozhodnutia o obnove, 

úprave alebo zrušení opatrení. Hodnotenie 

by sa malo ďalej týkať možnosti 

zjednodušenia, vnútornej a vonkajšej 

koherencie, či naďalej platia všetky ciele, 

rovnako ako prínos opatrení pre priority 

Únie pre inteligentný, udržateľný a 

inkluzívny rast. Do úvahy sa musia brať aj 

výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu 

predchádzajúceho programu. 

3. Najneskôr do polovice roku 2018 

Komisia podá správu o hodnotení cieľov 

opatrení (úroveň výsledkov a dopad), 

účinnosti zdrojov a pridanej európskej 

hodnote z pohľadu rozhodnutia o obnove, 

úprave alebo zrušení opatrení. Hodnotenie 

by sa malo ďalej týkať možnosti 

zjednodušenia, vnútornej a vonkajšej 

koherencie, či naďalej platia všetky ciele, 

rovnako ako prínos opatrení pre priority 

Únie pre inteligentný, udržateľný a 

inkluzívny rast. Do úvahy sa musia brať aj 

výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu 

predchádzajúceho programu. 

Dlhodobejšie dôsledky a udržateľnosť 

výsledkov programu Zdravie pre rast by sa 

mali hodnotiť so zreteľom na rozhodnutie 

o prípadnom predĺžení, zmene alebo 

prerušení ďalšieho programu. 

Dlhodobejšie dôsledky a udržateľnosť 

výsledkov programu Zdravie pre rast by sa 

mali hodnotiť so zreteľom na rozhodnutie 

o prípadnom predĺžení, zmene, prerušení 

alebo ukončení ďalšieho programu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 

Návrh nariadenia 

Príloha I – 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 

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. 

3.1. Nákladovo efektívne propagačné a 

preventívne opatrenia: sem patria činnosti 

súvisiace so zriaďovaním celoeurópskych 

sietí a partnerstiev zlučujúcich širokú škálu 

aktérov v komunikácii a činnosti zvyšujúce 

povedomie o kľúčových zdravotných 

otázkach, ako je prevencia fajčenia, 

zneužívanie alkoholu a užívanie drog, 

sedavý spôsob života, znečistenie 

životného prostredia a riešenie obezity 

spôsobenej nesprávnym stravovaním so 

zameraním na cezhraničný rozmer a na 

členské štáty, ktoré nevyvíjajú žiadnu 

alebo iba nedostatočnú činnosť na riešenie 

týchto otázok. 
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