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Pozmeňujúci návrh  1 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na článok 6 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 15 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na odporúčanie Rady 

o očkovaní proti sezónnej chrípke (2009), 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jytte Guteland, Giorgos Grammatikakis, Daciana Octavia Sârbu, Rory Palmer, Nikos 

Androulakis, Pavel Poc, Miriam Dalli, Karin Kadenbach, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže náklady na kompletné 

očkovanie pre jedno dieťa, dokonca aj za 

najnižšie svetové ceny, sa od roku 2001 do 

roku 2014 zvýšili koeficientom 68; 

B. keďže náklady na kompletné 

očkovanie pre jedno dieťa, dokonca aj za 

najnižšie svetové ceny, sa od roku 2001 do 

roku 2014 zvýšili koeficientom 68; keďže 

toto zvýšenie cien je neoprávnené 

a nezlučiteľné s cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja na zabezpečenie 

zdravého života a na podporu blahobytu 



 

PE616.893v01-00 4/50 AM\1144741SK.docx 

SK 

všetkých vekových kategórií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže v krajinách EÚ/EHP sa 

odporúčané očkovacie látky a organizácia 

zdravotníckych služieb značne líšia; 

C. keďže v krajinách EÚ/EHP sa 

odporúčané očkovacie látky a organizácia 

zdravotníckych služieb značne líšia, 

vzhľadom na to, že ochrana a zlepšovanie 

ľudského zdravia vyplývajú z činnosti 

členských štátov a nemôžu byť 

predmetom právne záväzných aktov mimo 

vnútroštátneho rámca; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže v súlade s článkom 6 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú 

ochrana a zlepšovanie ľudského zdravia 

podpornými právomocami, v súvislosti 

s ktorými je Komisia oprávnená konať len 

s cieľom podporiť, koordinovať alebo 

dopĺňať opatrenia členských štátov, 

a keďže právne záväzné akty Európskej 

únie preto nemôžu vyžadovať 

harmonizáciu právnych predpisov 

a nariadení krajín Európskej únie; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže podľa celosvetového 

prieskumu, ktorý sa realizoval v rámci 

projektu zameraného na dôveru 

k očkovacím látkam, má európsky región 

najvyššie negatívne reakcie z hľadiska 

vnímania dôležitosti očkovacích látok 

a ich bezpečnosti a účinnosti, čo vedie 

k najvyššiemu stupňu nedôvery 

k očkovacím látkam u obyvateľstva1a. 

 _________________ 

 1a Larson, Heidi, J. et al. (2016). The State 

of Vaccine Confidence 2016: Global 

Insights Through a 67-Country Survey 

(Stav dôvery k očkovacím látkam 2016: 

globálny náhľad cez prieskum 

uskutočnený v 67 krajinách). 
EBioMedicine. 2016; ročník 12, 295 – 

301. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže hromadné očkovanie môže 

odstrániť množstvo chorôb, a tak 

zabrániť epidémiám, ktoré by mohli 

spôsobiť veľa úmrtí; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. keďže na základe prístupu „jedno 

zdravie“ niektoré členské štáty považujú 

očkovanie hospodárskych a domácich 

zvierat za dôležité opatrenie na prevenciu 

vypuknutia cezhraničných chorôb zvierat 

a na obmedzenie rizika ďalšieho šírenia 

nákazy a toto opatrenie zaviedli vrátane 

očkovania proti infekciám spôsobeným 

baktériami Coxiella burnettii a iným 

bakteriálnym a vírusovým ochoreniam, 

ktoré predstavujú aj riziká pre verejné 

zdravie; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. keďže v niektorých členských 

štátoch značne narastá nedôvera 

verejnosti k očkovacím látkam, čo vedie 

k znepokojujúcemu odmietaniu 

očkovania; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Biljana Borzan 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. keďže v období rokov 2008 – 2015 

bolo v Európe 215 000 prípadov chorôb, 

ktorým je možné predchádzať očkovaním 

(VPD), okrem chrípky1a. 

 _________________ 

 1a Rada pre zahraničné vzťahy (2015), 

„Vaccine-Preventable Outbreak Maps 

(Mapy výskytu ohniska chorôb, ktorým je 

možné predchádzať očkovaním)“ 2015. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Aldo Patriciello 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. so zreteľom aj na rastúci počet 

cestujúcich medzi kontinentmi; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. uznáva potenciálnu úlohu, ktorú 

môžu očkovacie látky zohrávať pri 

znižovaní potreby antibiotík, čím 

pomáhajú obmedziť šírenie 

antimikrobiálnej rezistencie (AMR), ktorá 

by sa mala naďalej skúmať; zdôrazňuje 
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však, že naliehavé znižovanie nadmerného 

používania, zneužívania a neúmyselného 

vystavenia sa antibiotikám musí zostať 

najvyššou prioritou;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. konštatuje, že očkovaním sa 

odhadom každoročne predchádza 

2,5 miliónu úmrtí na celom svete 

a znižujú sa náklady na liečbu 

špecifických chorôb vrátane 

antimikrobiálnej liečby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. víta skutočnosť, že zavedenie 

rozsiahleho ochranného očkovania 

v Európe výrazne prispieva 

k odstraňovaniu alebo znižovaniu počtu 

mnohých infekčných chorôb; uvedomuje si 

však, že uvedené úspechy sú v súčasnosti 

vážne ohrozené znepokojujúcim 

fenoménom nedôvery k očkovacím 

látkam; 

2. víta skutočnosť, že zavedenie 

rozsiahleho ochranného očkovania 

v Európe výrazne prispieva 

k odstraňovaniu alebo znižovaniu počtu 

mnohých infekčných chorôb; uvedomuje si 

však znepokojujúci fenomén nedôvery 

k očkovacím látkam a požaduje väčšiu 

transparentnosť pri výrobe očkovacích 

látok a štúdiách ich možných vedľajších 

účinkov s cieľom uistiť európskych 

občanov a zaviesť potrebné vzdelávacie 

opatrenia; 



 

AM\1144741SK.docx 9/50 PE616.893v01-00 

 SK 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. víta skutočnosť, že zavedenie 

rozsiahleho ochranného očkovania 

v Európe výrazne prispieva k 

odstraňovaniu alebo znižovaniu počtu 

mnohých infekčných chorôb; uvedomuje si 

však, že uvedené úspechy sú v súčasnosti 

vážne ohrozené znepokojujúcim 

fenoménom nedôvery k očkovacím látkam; 

2. víta skutočnosť, že zavedenie 

rozsiahleho ochranného očkovania 

v Európe výrazne prispieva k 

odstraňovaniu alebo znižovaniu počtu 

mnohých infekčných chorôb; uvedomuje si 

však, že uvedené úspechy sú v súčasnosti 

vážne ohrozené znepokojujúcim 

fenoménom nedôvery k očkovacím látkam; 

je takisto znepokojený nedostatkom 

vnútroštátnych odporúčaní na 

zohľadnenie starnutia obyvateľstva 

vzhľadom na mimoriadne zraniteľnú 

situáciu starších ľudí; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. víta skutočnosť, že zavedenie 

rozsiahleho ochranného očkovania 

v Európe výrazne prispieva 

k odstraňovaniu alebo znižovaniu počtu 

mnohých infekčných chorôb; uvedomuje si 

však, že uvedené úspechy sú v súčasnosti 

vážne ohrozené znepokojujúcim 

fenoménom nedôvery k očkovacím látkam; 

2. víta skutočnosť, že zavedenie 

rozsiahleho ochranného očkovania 

v Európe výrazne prispieva 

k odstraňovaniu alebo znižovaniu počtu 

mnohých infekčných chorôb; uvedomuje si 

však, že uvedené úspechy sú v súčasnosti 

vážne ohrozené znepokojujúcim 

fenoménom nedôvery k očkovacím látkam, 

ktorá vychádza z nedostatočných alebo 

falošných informácií; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sú podľa WHO bezpečné, keďže 

licencovaná vakcína sa pred schválením 

uvedenia na trh dôsledne testuje 

v priebehu viacerých skúšobných etáp 

a po uvedení na trh sa pravidelne 

prehodnocuje; 

3. poukazuje na to, že s cieľom 

zaručiť bezpečnosť očkovacej látky je 

dôležité, aby testy vykonané pred 

udelením povolenia na uvedenie na trh 

a pravidelné analýzy vykonané po uvedení 

očkovacej látky na trh boli vykonávané 

nezávislými výskumníkmi, ktorých 

vyhlásenia o konflikte záujmov sú 

zverejnené, takisto ako ich závery; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sú podľa WHO bezpečné, keďže 

licencovaná vakcína sa pred schválením 

uvedenia na trh dôsledne testuje 

v priebehu viacerých skúšobných etáp a 

po uvedení na trh sa pravidelne 

prehodnocuje; 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sa prísne testujú prostredníctvom 

viacerých štádií skúšok predtým, ako ich 

predkvalifikuje WHO a/alebo sú 

schválené vnútroštátnymi orgánmi; 

bezpečnosť licencovanej očkovacej látky 

sa nepretržite monitoruje a po uvedení na 

trh sa pravidelne prehodnocuje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Urszula Krupa 
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Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sú podľa WHO bezpečné, keďže 

licencovaná vakcína sa pred schválením 

uvedenia na trh dôsledne testuje v priebehu 

viacerých skúšobných etáp a po uvedení na 

trh sa pravidelne prehodnocuje; 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sú podľa WHO bezpečné, keďže 

licencovaná vakcína sa pred schválením 

uvedenia na trh dôsledne testuje v priebehu 

viacerých skúšobných etáp a po uvedení na 

trh sa pravidelne prehodnocuje; vzhľadom 

na rozdiely v obsahu písomných 

informácií o očkovacích látkach 

vypracovaných pre každý členský štát 

vyzýva členské štáty, aby vykonali 

nezávislé testovanie očkovacích látok 

povolených na ich území s cieľom overiť, 

či sú informácie poskytnuté výrobcami 

pravdivé, najmä pokiaľ ide o zloženie 

očkovacích látok a akékoľvek možné 

nežiaduce účinky po očkovaní; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sú podľa WHO bezpečné, keďže 

licencovaná vakcína sa pred schválením 

uvedenia na trh dôsledne testuje v priebehu 

viacerých skúšobných etáp a po uvedení na 

trh sa pravidelne prehodnocuje; 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sú podľa WHO a Európskej agentúry pre 

lieky (EMA) bezpečné, keďže licencovaná 

vakcína sa pred schválením uvedenia na trh 

dôsledne testuje v priebehu viacerých 

skúšobných etáp a po uvedení na trh sa 

pravidelne prehodnocuje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  21 
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Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sú podľa WHO bezpečné, keďže 

licencovaná vakcína sa pred schválením 

uvedenia na trh dôsledne testuje v priebehu 

viacerých skúšobných etáp a po uvedení na 

trh sa pravidelne prehodnocuje; 

3. poukazuje na to, že očkovacie látky 

sú podľa WHO a národných 

zdravotníckych agentúr bezpečné, keďže 

licencovaná vakcína sa pred schválením 

uvedenia na trh dôsledne testuje v priebehu 

viacerých skúšobných etáp a po uvedení na 

trh sa pravidelne prehodnocuje; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Urszula Krupa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. poukazuje na to, že obsah 

jednotlivých písomných informácií je 

sporný, pokiaľ ide o nežiaduce účinky, 

ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku 

očkovania; poukazuje na to, že v tejto 

situácii existuje legitímna potreba 

vykonať nezávislé testovanie s cieľom 

skontrolovať nezrovnalosti, ktoré boli 

oznámené; poukazuje na to, že pacienti 

musia mať úplné, podrobné a presné 

informácie o očkovacích látkach 

dostupných na trhu, aby si mohli vybrať 

tú správnu pre svoje dieťa; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Guillaume Balas 
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Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. navrhuje, aby výskumní 

pracovníci, ktorí sú predmetom konfliktu 

záujmov, boli z hodnotiacich panelov 

vylúčení; žiada, aby sa zrušila dôvernosť 

rokovania hodnotiaceho panela 

Európskej agentúry pre lieky (EMA); 

navrhuje zverejnenie vedeckých 

a klinických údajov, ktoré informujú 

o záveroch panela, a ktorých anonymita je 

zaručená vopred; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. pripomína, že v európskom 

akčnom pláne „jedno zdravie“ proti 

antimikrobiálnej rezistencii AMR) sa 

uvádza, že imunizácia prostredníctvom 

očkovania je nákladovo účinným zásahom 

do verejného zdravia v boji proti 

antimikrobiálnej rezistencii1a; 

 _________________ 

 1a Európska komisia (29. júna 2017), 

Európsky akčný plán „jedno zdravie“ 

proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), 

s. 10. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Miriam Dalli 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. víta aktívnu angažovanosť Komisie 

v otázke očkovania a začlenenie 

spoločného akčného plánu pre očkovanie, 

ktorý je spolufinancovaný z programu EÚ 

v oblasti zdravia, do pracovného programu 

Komisie na rok 2018; 

4. víta aktívnu angažovanosť Komisie 

v otázke očkovania a začlenenie iniciatívy 

pre očkovanie do pracovného programu 

Komisie na rok 2018; víta zverejnenie 

plánu pre odporúčanie Rady o posilnení 

spolupráce proti chorobám, ktorým je 

možné predchádzať očkovaním; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. víta aktívnu angažovanosť Komisie 

v otázke očkovania a začlenenie 

spoločného akčného plánu pre očkovanie, 

ktorý je spolufinancovaný z programu EÚ 

v oblasti zdravia, do pracovného 

programu Komisie na rok 2018; 

4. víta aktívnu angažovanosť Komisie 

v otázke očkovania a vykonávanie 

spoločného akčného plánu pre očkovanie, 

ktorý je spolufinancovaný z programu EÚ 

v oblasti zdravia od jari 2018 s účasťou 20 

členských štátov; vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že osem členských štátov sa 

rozhodlo nezúčastniť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. víta aktívnu angažovanosť Komisie 

v otázke očkovania a začlenenie 

4. poznamenáva aktívnu 

angažovanosť Komisie v otázke očkovania 
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spoločného akčného plánu pre očkovanie, 

ktorý je spolufinancovaný z programu EÚ 

v oblasti zdravia, do pracovného programu 

Komisie na rok 2018; 

a začlenenie spoločného akčného plánu pre 

očkovanie, ktorý je spolufinancovaný 

z programu EÚ v oblasti zdravia, do 

pracovného programu Komisie na rok 

2018; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia, v ktorých vymedzí podmienky 

(percentuálny podiel pokrytia, epidemické 

javy atď.) a kritériá, ktoré môžu viesť 

k mechanizmu povinného očkovania 

s cieľom vytvoriť harmonizované 

usmernenia pre všetky členské štáty; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyjadruje podporu skutočnosti, že 

Komisia vo svojom akčnom pláne AMR 

oznamuje, že poskytne stimuly na 

zlepšenie využívania diagnostiky, 

antimikrobiálnych alternatív a vakcín1a; 

 _________________ 

 1a Európska komisia (29. júna 2017), 

Európsky akčný plán „jedno zdravie“ 

proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), 
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s. 12. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. víta nadchádzajúce spustenie 

spoločnej akcie spolufinancovanej 

programom EÚ v oblasti zdravia s cieľom 

zvýšiť zaočkovanosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4b. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby posilnili legislatívny základ pre 

imunizáciu; v súlade s cieľom 1 

európskeho vakcinačného akčného plánu 

na obdobie 2015 – 2020 je zavedenie 

a vykonávanie vhodného legislatívneho 

rámca rozhodujúce pre vymedzenie 

vnútroštátnych priorít a pre konkretizáciu 

trvalo udržateľného záväzku na 

imunizáciu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Marco Affronte 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4c. zdôrazňuje význam vytvorenia 

inovatívneho mechanizmu financovania 

na vyčleňovanie finančných prostriedkov 

na imunizáciu za dostupné ceny 

a vysokokvalitné dodávky, pričom sa 

identifikujú akékoľvek nedostatky vo 

financovaní v členských štátoch v súlade 

s cieľom 6 a cieľom 5 európskeho 

vakcinačného akčného plánu na obdobie 

2015 – 2020, aby sa dosiahla finančná 

udržateľnosť vnútroštátnych 

imunizačných programov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. dôrazne podporuje dohodu 

o spoločnom obstarávaní, ktorá poskytuje 

členským štátom a Komisii rámec na 

spoločné obstarávanie očkovacích látok, 

čím sa posilňuje kúpna sila členských 

štátov a zabezpečuje sa, aby boli očkovacie 

látky proti pandemickým chorobám 

k dispozícii v dostatočných množstvách, 

aby bol zabezpečený prístup k nim a aby sa 

so všetkými zúčastnenými členskými 

štátmi zaobchádzalo rovnako; 

5. dôrazne podporuje dohodu 

o spoločnom obstarávaní, ktorá poskytuje 

členským štátom a Komisii rámec na 

spoločné obstarávanie očkovacích látok, 

čím sa posilňuje kúpna sila členských 

štátov a zabezpečuje sa, aby boli očkovacie 

látky proti pandemickým chorobám 

k dispozícii v dostatočných množstvách 

a predchádzalo sa akémukoľvek riziku 

vyčerpania zásob, aby bol zabezpečený 

prístup k nim a aby sa so všetkými 

zúčastnenými členskými štátmi 

zaobchádzalo rovnako; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. dôrazne podporuje dohodu 

o spoločnom obstarávaní, ktorá poskytuje 

členským štátom a Komisii rámec na 

spoločné obstarávanie očkovacích látok, 

čím sa posilňuje kúpna sila členských 

štátov a zabezpečuje sa, aby boli očkovacie 

látky proti pandemickým chorobám k 

dispozícii v dostatočných množstvách, aby 

bol zabezpečený prístup k nim a aby sa so 

všetkými zúčastnenými členskými štátmi 

zaobchádzalo rovnako; 

5. dôrazne podporuje dohodu 

o spoločnom obstarávaní, ktorá poskytuje 

členským štátom a Komisii rámec na 

spoločné obstarávanie očkovacích látok, 

čím sa posilňuje kúpna sila členských 

štátov a zabezpečuje sa, aby boli očkovacie 

látky proti pandemickým chorobám 

a ostatné očkovacie látky k dispozícii 

v dostatočných množstvách, aby bol 

zabezpečený prístup k nim a aby sa so 

všetkými zúčastnenými členskými štátmi 

zaobchádzalo rovnako; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. víta skutočnosť, že 24 členských 

štátov podpísalo dohodu o spoločnom 

obstarávaní, čo znamená, že dohoda sa 

týka 447,8 milióna z 508,2 milióna 

občanov EÚ; vyzýva tie členské štáty, 

ktoré ešte nepodpísali dohodu o spoločnom 

obstarávaní, aby tak urobili a zabezpečili, 

že dohoda sa bude vzťahovať na všetkých 

občanov EÚ; 

6. víta skutočnosť, že 24 členských 

štátov podpísalo dohodu o spoločnom 

obstarávaní, čo znamená, že dohoda sa 

týka 447,8 milióna z 508,2 milióna 

občanov EÚ; vyzýva tie členské štáty, 

ktoré ešte nepodpísali dohodu o spoločnom 

obstarávaní, aby tak urobili a zabezpečili, 

že dohoda sa bude vzťahovať na všetkých 

občanov EÚ; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosť rozšírenia 

združovania kúpnej sily na všetky členské 

štáty Európskeho hospodárskeho 

priestoru a Rady Európy; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. pripomína význam transparentnosti 

pri budovaní a udržiavaní dôvery verejnosti 

v lieky; 

7. pripomína význam transparentnosti 

pri budovaní a udržiavaní dôvery verejnosti 

v lieky; v tejto súvislosti odporúča 

dôležitosť a) zadania nezávislých skúšaní 

a štúdií o všetkých očkovaniach a b) 

zverejnenie výsledkov týchto skúšaní 

a štúdií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. pripomína význam transparentnosti 

pri budovaní a udržiavaní dôvery verejnosti 

v lieky; 

7. pripomína význam transparentnosti 

pri budovaní a udržiavaní dôvery verejnosti 

v lieky vrátane očkovacích látok, 

vzhľadom na rastúci fenomén nedôvery 

k očkovacím látkam v niekoľkých 

členských štátoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 



 

PE616.893v01-00 20/50 AM\1144741SK.docx 

SK 

 7a. keďže s cieľom zabezpečiť 

najvyššiu ochranu ľudského zdravia 

a znížiť nedôveru k očkovacím látkam je 

potrebné čo najviac znížiť 

pravdepodobnosť akýchkoľvek 

negatívnych účinkov na zdravie, ktoré 

vznikajú alebo sú vnímané ako dôsledok 

očkovania, hoci aj zriedkavý; vyzýva 

členské štáty, aby zvážili zavedenie 

preventívneho a predbežného testu pred 

očkovaním aspoň pre niektoré nestabilné 

a zraniteľné skupiny pacientov, v ktorom 

sa okrem iného zohľadní ich vek, 

intolerancia a zdravotný stav s cieľom 

pomôcť zabrániť akýmkoľvek 

nežiaducim účinkom na zdravie, a teda aj 

bojovať proti nedôvere k očkovacím 

látkam; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. pripomína význam nariadenia 

o klinickom skúšaní liekov pri 

podnecovaní a uľahčovaní výskumu 

nových očkovacích látok a zabezpečení 

transparentnosti výsledkov klinického 

skúšania; vyzýva Európsku komisiu 

a Európsku agentúru pre lieky, aby 

bezodkladne vykonávali nariadenie 

o klinickom skúšaní; 

8. pripomína význam nariadenia 

o klinickom skúšaní liekov pri 

podnecovaní a uľahčovaní výskumu 

nových očkovacích látok a zabezpečení 

transparentnosti výsledkov klinického 

skúšania; vyzýva Európsku komisiu 

a Európsku agentúru pre lieky, aby 

bezodkladne vykonávali nariadenie 

o klinickom skúšaní a podporovali 

zverejňovanie výsledkov s cieľom 

informovať verejnosť v členských štátoch 

a poskytovať uistenie, pokiaľ ide 

o akékoľvek obavy, ktoré môžu mať; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Rory Palmer, Elena Gentile, Lynn Boylan, Deirdre Clune, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. pripomína význam nariadenia 

o klinickom skúšaní liekov pri 

podnecovaní a uľahčovaní výskumu 

nových očkovacích látok a zabezpečení 

transparentnosti výsledkov klinického 

skúšania; vyzýva Európsku komisiu 

a Európsku agentúru pre lieky, aby 

bezodkladne vykonávali nariadenie 

o klinickom skúšaní; 

8. pripomína význam nariadenia 

o klinickom skúšaní liekov pri 

podnecovaní a uľahčovaní výskumu 

nových očkovacích látok a zabezpečení 

transparentnosti výsledkov klinického 

skúšania; vyzýva Európsku komisiu 

a Európsku agentúru pre lieky, aby 

bezodkladne vykonávali nariadenie 

o klinickom skúšaní, najmä 

prostredníctvom zriadenia Európskeho 

portálu a databázy (EUPD), ktorého 

realizácia v priebehu dvoch rokov 

zaznamenala výrazné oneskorenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Rory Palmer, Elena Gentile, Lynn Boylan, Deirdre Clune, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 ďalej vyzýva všetky zainteresované strany, 

aby zabezpečili, že súčasný proces 

premiestnenia EMA z Londýna nespôsobí 

žiadne ďalšie narušenie alebo 

oneskorenie práce agentúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetci zdravotnícki 

pracovníci budú dostatočne očkovaní; 

vyzýva Komisiu, aby sa v spoločnom 

akčnom pláne zaoberala mierou očkovania 

zdravotníckych pracovníkov; 

9. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetci zdravotnícki 

pracovníci budú dostatočne očkovaní; 

vyzýva Komisiu, aby sa v odporúčaní 

Rady zaoberala mierou očkovania 

zdravotníckych pracovníkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetci zdravotnícki 

pracovníci budú dostatočne očkovaní; 

vyzýva Komisiu, aby sa v spoločnom 

akčnom pláne zaoberala mierou očkovania 

zdravotníckych pracovníkov; 

9. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetci zdravotnícki 

pracovníci budú dostatočne očkovaní; 

vyzýva Komisiu, aby v spoločnom akčnom 

pláne koordinovala mieru očkovania 

zdravotníckych pracovníkov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. je presvedčený, že iniciatíva 

Európskej komisie týkajúca sa posilnenej 

spolupráce proti chorobám, ktorým je 

možné predchádzať očkovaním, ktorá sa 

má predložiť v druhom štvrťroku 2018 vo 

forme odporúčaní Rady o podpore 

členských štátov pri vykonávaní 
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očkovacích programov, znižovaní 

nedôvery k očkovacím látkam 

posilňovaním dodávok očkovacích látok 

a celkovom zlepšovaní zaočkovanosti je 

dobrý krok; vyzýva Európsku komisiu 

a Radu, aby vzali do úvahy pozíciu 

Európskeho parlamentu pri návrhu 

odporúčaní; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. so znepokojením konštatuje, že 

epidemiologické údaje o súčasnej situácii 

v oblasti zaočkovania v členských štátoch 

poukazujú na značné nedostatky vo 

využívaní očkovania a nedostatočnú mieru 

zaočkovanosti, ktorá je potrebná na 

zaručenie primeranej ochrany; je 

znepokojený rozsiahlou nedôverou voči 

očkovacím látkam, ktorá sa vzhľadom na 

rozsah zdravotných dôsledkov, ktoré 

v členských štátoch spôsobuje, stala 

znepokojujúcim fenoménom; 

10. so znepokojením konštatuje, že 

epidemiologické údaje o súčasnej situácii 

v oblasti zaočkovania v členských štátoch 

poukazujú na značné nedostatky vo 

využívaní očkovania a nedostatočnú mieru 

zaočkovanosti, ktorá je potrebná na 

zaručenie primeranej ochrany; je 

znepokojený rozsiahlou nedôverou voči 

očkovacím látkam, ktorá sa vzhľadom na 

rozsah zdravotných dôsledkov, ktoré 

v členských štátoch spôsobuje, stala 

znepokojujúcim fenoménom; je 

znepokojený šírením nepravdivých 

informácií na internete, čo prispieva 

k nedôvere verejnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. so znepokojením konštatuje, že 

epidemiologické údaje o súčasnej situácii 

v oblasti zaočkovania v členských štátoch 

poukazujú na značné nedostatky vo 

využívaní očkovania a nedostatočnú mieru 

zaočkovanosti, ktorá je potrebná na 

zaručenie primeranej ochrany; je 

znepokojený rozsiahlou nedôverou voči 

očkovacím látkam, ktorá sa vzhľadom na 

rozsah zdravotných dôsledkov, ktoré 

v členských štátoch spôsobuje, stala 

znepokojujúcim fenoménom; 

10. so znepokojením konštatuje, že 

epidemiologické údaje o súčasnej situácii 

v oblasti zaočkovania v členských štátoch 

poukazujú na značné nedostatky 

v akceptovaní očkovania a nedostatočnú 

mieru zaočkovanosti, ktorá je potrebná na 

zaručenie primeranej ochrany; je 

znepokojený rastúcou a rozsiahlou 

nedôverou voči očkovacím látkam, ktorá sa 

vzhľadom na rozsah zdravotných 

dôsledkov, ktoré v členských štátoch 

spôsobuje, stala znepokojujúcim 

fenoménom; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 vyzýva členské štáty, aby vzhľadom na 

užitočnosť očkovania ako preventívneho 

nástroja zabezpečili rozšírenie 

zaočkovanosti aj po ranom detstve 

a zapojenie všetkých skupín obyvateľstva 

do prístupu celoživotného očkovania; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. zdôrazňuje, že zníženie dôvery 
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verejnosti k očkovacím látkam na celom 

svete je dôvodom na obavy a veľkou 

výzvou pre odborníkov v oblasti verejného 

zdravia; konštatuje, že Európa 

v súčasnosti v mnohých krajinách čelí 

z dôvodu nedôvery k očkovacím látkam 

výskytu ohnísk osýpok; vyzýva Komisiu, 

aby naďalej posilňovala svoju podporu 

vnútroštátnym snahám o očkovanie 

s cieľom zvýšiť zaočkovanosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. zdôrazňuje, že zvýšená 

transparentnosť v procese hodnotenia 

očkovacích látok a ich adjuvans 

a financovanie nezávislých výskumných 

programov o ich možných vedľajších 

účinkoch by prispelo k obnoveniu dôvery 

k očkovaniu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby posilnili infraštruktúru na získavanie 

údajov na sledovanie vzorcov infekčných 

chorôb a skutočného vplyvu očkovacích 

látok na podporu poskytovania 
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imunizačných programov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. je znepokojený veľkými rozdielmi, 

pokiaľ ide o očkovacie látky, ktoré 

odporúčajú, poskytujú alebo stanovujú 

jednotlivé členské štáty; je znepokojený 

tým, že tieto rozdiely v zaočkovanosti 

prehlbujú nerovnosti v oblasti zdravia 

medzi členskými štátmi a podkopávajú 

úsilie o zníženie výskytu a odstránenie 

chorôb, ktorým možno predchádzať; 

vypúšťa sa 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. je znepokojený veľkými rozdielmi, 

pokiaľ ide o očkovacie látky, ktoré 

odporúčajú, poskytujú alebo stanovujú 

jednotlivé členské štáty; je znepokojený 

tým, že tieto rozdiely v zaočkovanosti 

prehlbujú nerovnosti v oblasti zdravia 

medzi členskými štátmi a podkopávajú 

úsilie o zníženie výskytu a odstránenie 

chorôb, ktorým možno predchádzať; 

11. je znepokojený veľkými rozdielmi, 

pokiaľ ide o očkovacie látky, ktoré 

odporúčajú, poskytujú alebo stanovujú 

jednotlivé členské štáty, ako aj 

nedostatočnou finančnou podporou 

očkovania, ktorú poskytujú orgány 

sociálneho zabezpečenia vo viacerých 

členských štátoch; je znepokojený tým, že 

tieto rozdiely v zaočkovanosti prehlbujú 

nerovnosti v oblasti zdravia medzi 

členskými štátmi a podkopávajú úsilie 

o zníženie výskytu a odstránenie chorôb, 
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ktorým možno predchádzať; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

prijali účinné opatrenia proti šíreniu 

dezinformácií a aby ďalej rozvíjali 

osvetové a informačné kampane, najmä 

pre rodičov, vrátane vytvorenia európskej 

platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti; 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

prijali účinné opatrenia na obnovu dôvery 

k očkovacím látkam a na posilnenie 

vzdelávania a načúvania, najmä pre 

rodičov, vrátane vytvorenia európskej 

platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

prijali účinné opatrenia proti šíreniu 

dezinformácií a aby ďalej rozvíjali 

osvetové a informačné kampane, najmä pre 

rodičov, vrátane vytvorenia európskej 

platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti; 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

prijali účinné opatrenia a aby ďalej 

rozvíjali osvetové a informačné kampane, 

najmä pre rodičov, vrátane vytvorenia 

európskej platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti, a tak zabránili tomu, aby 

sa takéto zavádzajúce informácie ukázali 

ako účinné, ako aj zabránili ich šíreniu; 
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Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

prijali účinné opatrenia proti šíreniu 

dezinformácií a aby ďalej rozvíjali 

osvetové a informačné kampane, najmä pre 

rodičov, vrátane vytvorenia európskej 

platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti; 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

bojovali proti šíreniu dezinformácií 

zverejňovaním výsledkov všetkých 

nezávislých štúdií, ktorými sa overuje 

účinnosť najkontroverznejších 

očkovacích látok, a aby ďalej rozvíjali 

osvetové a informačné kampane, najmä pre 

rodičov, vrátane vytvorenia európskej 

platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

prijali účinné opatrenia proti šíreniu 

dezinformácií a aby ďalej rozvíjali 

osvetové a informačné kampane, najmä pre 

rodičov, vrátane vytvorenia európskej 

platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti; 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; poukazuje na to, že nedôvera 

k očkovacím látkam bola takisto 

podnietená senzáciechtivosťou médií 

a úbohou žurnalistikou, ktorá poskytuje 

„falošnú rovnováhu“, v ktorej sú 

napríklad prezentované anekdotické 

príbehy ako protihodnota silných 

vedeckých dôkazov; vyzýva členské štáty 
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a Komisiu, aby prijali účinné opatrenia 

proti šíreniu dezinformácií a aby ďalej 

rozvíjali osvetové a informačné kampane, 

najmä pre rodičov, vrátane vytvorenia 

európskej platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

prijali účinné opatrenia proti šíreniu 

dezinformácií a aby ďalej rozvíjali 

osvetové a informačné kampane, najmä pre 

rodičov, vrátane vytvorenia európskej 

platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti; 

12. odsudzuje šírenie špekulatívnych, 

zavádzajúcich a nevedeckých informácií 

o očkovaní, ktoré ešte zhoršujú mediálne 

spory; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

prijali účinné opatrenia proti šíreniu 

dezinformácií a aby ďalej rozvíjali 

osvetové a informačné kampane, najmä pre 

rodičov, vrátane vytvorenia európskej 

platformy zameranej na zvýšenie 

zaočkovanosti, pričom však podporuje 

slobodu prejavu, lebo vzdelanie musí mať 

prednosť pred cenzúrou, ktorej zvráteným 

účinkom je upevňovanie nepodložených 

presvedčení; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Jytte Guteland, Giorgos Grammatikakis, Daciana Octavia Sârbu, Rory Palmer, Nikos 

Androulakis, Pavel Poc, Miriam Dalli, Karin Kadenbach, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. zdôrazňuje, že občania potrebujú 
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inkluzívne, faktické a vedené informácie; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

v záujme boja proti špekulatívnym, 

zavádzajúcim a nevedeckým informáciám 

o očkovaní uľahčili dialóg so 

zainteresovanými stranami z občianskej 

spoločnosti, občianskych hnutí, 

akademickej obce, médií a vnútroštátnych 

zdravotníckych orgánov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. poznamenáva, že budúce stimuly 

EÚ týkajúce sa očkovania by mohli riešiť 

nedôveru k očkovacím látkam v súvislosti 

s rastúcim vplyvom digitalizácie 

a sociálnych médií, pričom očkovacie 

látky by sa mohli využiť ako prípadová 

štúdia v boji proti falošným správam 

v EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

13. je znepokojený obmedzeným 

rozpočtom vyčleneným osobitne na 

očkovanie v niektorých členských štátoch; 

zdôrazňuje, že očkovanie je z dlhodobého 

hľadiska jedným z najúčinnejších 
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parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 

k liekom; 

a nákladovo najefektívnejších zásahov 

v oblasti verejného zdravia pre systémy 

zdravotnej starostlivosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok; vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k 

liekom; 

13. je znepokojený vysokými cenami 

mnohých život zachraňujúcich očkovacích 

látok a odsudzuje toto využívanie biedy na 

zisk; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

uplatňovali opatrenia, ktoré sa požadujú 

v správe Európskeho parlamentu zo 14. 

februára 2017 o možnostiach EÚ na 

zlepšenie prístupu k liekom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 

k liekom; 

13. je znepokojený vysokými cenami 

a veľkými rozdielmi v cenách niektorých 

život zachraňujúcich očkovacích látok 

v EÚ aj mimo EÚ; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 

k liekom; ďalej vyzýva Komisiu, aby 

zvýšila transparentnosť nákladov na 

výskum, vývoj a výrobu očkovacích látok; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 

k liekom; 

13. je znepokojený alarmujúco 

vysokými cenami niektorých život 

zachraňujúcich očkovacích látok, pre ktoré 

stále príliš často neexistuje žiadne 

uspokojivé vysvetlenie a odôvodnenie, 

napríklad na základe nákladov na výskum 

a vývoj; naliehavo vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby čo najskôr uplatňovali 

opatrenia, ktoré sa požadujú v správe 

Európskeho parlamentu zo 

14. februára 2017 o možnostiach EÚ na 

zlepšenie prístupu k liekom; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Jytte Guteland, Giorgos Grammatikakis, Daciana Octavia Sârbu, Rory Palmer, Nikos 

Androulakis, Pavel Poc, Miriam Dalli, Karin Kadenbach, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 

k liekom; 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok a tým, že toto riziko ešte 

viac prehĺbi existujúce nerovnosti 

v oblasti zdravia v spoločnosti; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby uplatňovali 

opatrenia, ktoré sa požadujú v správe 

Európskeho parlamentu zo 

14. februára 2017 o možnostiach EÚ na 

zlepšenie prístupu k liekom; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 

k liekom; 

13. je znepokojený vysokými cenami 

život zachraňujúcich očkovacích látok, 

ktoré stanovili niektoré farmaceutické 

laboratóriá; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby uplatňovali opatrenia, ktoré sa 

požadujú v správe Európskeho parlamentu 

zo 14. februára 2017 o možnostiach EÚ na 

zlepšenie prístupu k liekom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 

k liekom; 

13. je znepokojený vysokými cenami 

niektorých život zachraňujúcich 

očkovacích látok; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia, 

ktoré sa požadujú v správe Európskeho 

parlamentu zo 14. februára 2017 

o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 

k liekom, a začlenili ich do 

nadchádzajúcich odporúčaní Rady; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Mireille D'Ornano 
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Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. je znepokojený tým, že vysoké 

ceny očkovacích látok neprimerane 

ovplyvňujú krajiny s nízkymi a strednými 

príjmami vrátane krajín, ktoré strácajú 

podporu darcov, ktorú sprostredkúva Gavi, 

Aliancia pre očkovanie; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby prijali opatrenia na 

podporu prístupu k očkovacím látkam 

v týchto krajinách; 

14. je znepokojený tým, že vysoké 

ceny očkovacích látok neprimerane 

ovplyvňujú krajiny s nízkymi a strednými 

príjmami vrátane krajín, ktoré strácajú 

podporu darcov, ktorú sprostredkúva Gavi, 

Aliancia pre očkovanie; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby prijali opatrenia na 

podporu prístupu k očkovacím látkam 

v týchto krajinách; vyzýva preto orgány 

sociálneho zabezpečenia, aby zintenzívnili 

svoje požiadavky pri rokovaniach 

s farmaceutickými spoločnosťami pri 

stanovovaní cien za očkovanie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. je znepokojený tým, že vysoké 

ceny očkovacích látok neprimerane 

ovplyvňujú krajiny s nízkymi a strednými 

príjmami vrátane krajín, ktoré strácajú 

podporu darcov, ktorú sprostredkúva Gavi, 

Aliancia pre očkovanie; vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby prijali opatrenia na 

podporu prístupu k očkovacím látkam 

v týchto krajinách; 

14. je znepokojený tým, že vysoké 

ceny očkovacích látok neprimerane 

ovplyvňujú krajiny s nízkymi a strednými 

príjmami vrátane krajín, ktoré strácajú 

podporu darcov, ktorú sprostredkúva Gavi, 

Aliancia pre očkovanie; vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby prijali opatrenia na 

podporu lacného prístupu k očkovacím 

látkam v týchto krajinách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Miriam Dalli 
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Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. vyzýva Komisiu zabezpečiť, aby 

akýkoľvek vývoj nových očkovacích látok, 

ktorý dostáva verejné financie 

prostredníctvom EÚ, prinášal 

dostupnejšie konečné produkty tým, že sa 

uplatnia podmienky prístupu, ako sú 

stropy cien alebo spravodlivé licenčné 

podmienky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta nádejný pokrok, ktorý sa 

dosiahol v boji proti rakovine krčka 

maternice vďaka očkovaniu proti vírusu 

HPV; vyzýva členské štáty, aby ďalej 

rozvíjali tieto programy a skúmali 

spôsoby, ako zvýšiť mieru zaočkovanosti 

a predchádzať iným formám rakoviny, 

napríklad zahrnutím chlapcov do 

očkovacích programov; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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15. víta nádejný pokrok, ktorý sa 

dosiahol v boji proti rakovine krčka 

maternice vďaka očkovaniu proti vírusu 

HPV; vyzýva členské štáty, aby ďalej 

rozvíjali tieto programy a skúmali 

spôsoby, ako zvýšiť mieru zaočkovanosti 

a predchádzať iným formám rakoviny, 

napríklad zahrnutím chlapcov do 

očkovacích programov; 

15. zdôrazňuje význam boja proti 

rakovine krčka maternice; upriamuje však 

pozornosť na potenciálne vedľajšie 

účinky očkovania proti vírusu HPV; 

vyzýva členské štáty, aby ďalej rozvíjali 

transparentnosť týchto očkovacích 

programov a predchádzali iným formám 

rakoviny zahrnutím rakovinových 

ochorení u mužov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta nádejný pokrok, ktorý sa 

dosiahol v boji proti rakovine krčka 

maternice vďaka očkovaniu proti vírusu 

HPV; vyzýva členské štáty, aby ďalej 

rozvíjali tieto programy a skúmali spôsoby, 

ako zvýšiť mieru zaočkovanosti 

a predchádzať iným formám rakoviny, 

napríklad zahrnutím chlapcov do 

očkovacích programov; 

15. víta nádejný pokrok, ktorý sa 

dosiahol v boji proti ochoreniam HPV 

a rakovinám vďaka očkovaniu proti vírusu 

HPV; vyzýva členské štáty, aby ďalej 

rozvíjali tieto programy a skúmali spôsoby, 

ako zvýšiť mieru zaočkovanosti 

a predchádzať iným formám rakoviny, 

napríklad zahrnutím chlapcov do 

očkovacích programov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Jytte Guteland, Giorgos Grammatikakis, Rory Palmer, Nikos Androulakis, Pavel Poc, 

Miriam Dalli, Karin Kadenbach, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. vyjadruje poľutovanie nad 

pretrvávajúcimi nerovnosťami medzi 

ženami a mužmi pri účasti na klinickom 



 

AM\1144741SK.docx 37/50 PE616.893v01-00 

 SK 

skúšaní, ktoré môžu brzdiť medicínsky 

výskum a vývoj očkovacích látok proti 

chorobám, ktorých väčšinu pacientov 

tvoria ženy; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby prijali opatrenia na odstránenie 

týchto diskriminačných rodových 

rozdielov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. domnieva sa, že poskytovanie 

služieb očkovania má pre migrantov 

a utečencov prichádzajúcich do členských 

štátov EÚ zásadný význam; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby sledovali, aké 

konkrétne očkovacie opatrenia sa 

vykonávajú pre migrantov a utečencov 

prichádzajúcich do EÚ a pracovali na 

riešení zistených nedostatkov; 

16. domnieva sa, že poskytovanie 

služieb očkovania má pre migrantov 

a utečencov prichádzajúcich do členských 

štátov EÚ zásadný význam, keďže 

hromadné očkovanie môže odstrániť 

množstvo chorôb, a tak zabrániť 

epidémiám, ktoré by mohli spôsobiť veľa 

úmrtí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

sledovali, aké konkrétne očkovacie 

opatrenia sa vykonávajú pre migrantov 

a utečencov prichádzajúcich do EÚ 

a pracovali na riešení zistených 

nedostatkov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. domnieva sa, že poskytovanie 

služieb očkovania má pre migrantov 

16. domnieva sa, že poskytovanie 

očkovacieho skríningu a služieb 
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a utečencov prichádzajúcich do členských 

štátov EÚ zásadný význam; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby sledovali, aké 

konkrétne očkovacie opatrenia sa 

vykonávajú pre migrantov a utečencov 

prichádzajúcich do EÚ a pracovali na 

riešení zistených nedostatkov; 

očkovania má pre migrantov a utečencov 

prichádzajúcich do členských štátov EÚ 

zásadný význam; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby sledovali, aké 

konkrétne očkovacie opatrenia sa 

vykonávajú pre migrantov a utečencov 

prichádzajúcich do EÚ a horlivo pracovali 

na riešení zistených nedostatkov; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. domnieva sa, že poskytovanie 

služieb očkovania má pre migrantov 

a utečencov prichádzajúcich do členských 

štátov EÚ zásadný význam; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby sledovali, aké 

konkrétne očkovacie opatrenia sa 

vykonávajú pre migrantov a utečencov 

prichádzajúcich do EÚ a pracovali na 

riešení zistených nedostatkov; 

16. domnieva sa, že poskytovanie 

služieb očkovania má pre migrantov 

a utečencov v členských štátoch EÚ 

zásadný význam; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby sledovali, aké 

konkrétne očkovacie opatrenia sa 

vykonávajú pre migrantov a utečencov 

v EÚ a pracovali na riešení zistených 

nedostatkov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. je znepokojený nedostatkom 

očkovacích látok a vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby vypracovali riešenia 

na zvýšenie ponuky a dostupnosti 

očkovacích látok vrátane opatrení na 
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skladovanie očkovacích látok; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, ktorí očkujú, a zdôrazňuje 

ich povinnosti vrátane poskytovania 

dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) 

o odporúčaných očkovacích látkach, aby 

tak mohli prijímať informované 

rozhodnutia; 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, zdravotnými sestrami 

a lekárnikmi, ktorí očkujú, a zdôrazňuje 

ich morálnu aj etickú povinnosť chrániť 

verejné zdravie, a to poskytovaním 
dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) 

o odporúčaných očkovacích látkach, aby 

tak mohli prijímať informované 

rozhodnutia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, ktorí očkujú, a zdôrazňuje 

ich povinnosti vrátane poskytovania 

dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) o 

odporúčaných očkovacích látkach, aby tak 

mohli prijímať informované rozhodnutia; 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí 

očkujú, a zdôrazňuje ich povinnosti vrátane 

poskytovania dostatočných informácií 

pacientom (alebo ich zákonným 

poručníkom) o odporúčaných očkovacích 

látkach, aby tak mohli prijímať 

informované rozhodnutia; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, ktorí očkujú, a zdôrazňuje 

ich povinnosti vrátane poskytovania 

dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) 

o odporúčaných očkovacích látkach, aby 

tak mohli prijímať informované 

rozhodnutia; 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, ktorí očkujú, a zdôrazňuje 

ich povinnosti vrátane poskytovania 

dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) o povinných 

a odporúčaných očkovacích látkach, aby 

tak mohli prijímať informované 

rozhodnutia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Urszula Krupa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, ktorí očkujú, a zdôrazňuje 

ich povinnosti vrátane poskytovania 

dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) 

o odporúčaných očkovacích látkach, aby 

tak mohli prijímať informované 

rozhodnutia; 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, ktorí očkujú, a zdôrazňuje 

ich povinnosti vrátane poskytovania 

dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) 

o odporúčaných očkovacích látkach, aby 

tak mohli prijímať informované 

rozhodnutia; požaduje zavedenie 

disciplinárnej zodpovednosti pre lekárov, 

ktorí tieto informácie neposkytli; 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh  82 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, ktorí očkujú, a zdôrazňuje 

ich povinnosti vrátane poskytovania 

dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) 

o odporúčaných očkovacích látkach, aby 

tak mohli prijímať informované 

rozhodnutia; 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby podporovali informačné kampane 

medzi lekármi, ktorí očkujú, zdôrazňujúce 

ich povinnosti vrátane poskytovania 

dostatočných informácií pacientom (alebo 

ich zákonným poručníkom) 

o odporúčaných očkovacích látkach, aby 

tak mohli prijímať informované 

rozhodnutia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Urszula Krupa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. poukazuje na to, že lekári často nie 

sú schopní poskytnúť všetky informácie 

o výhodách očkovacích látok 

a o nežiaducich účinkoch, ktoré sa môžu 

vyskytnúť po podaní jednotlivých 

očkovacích látok; poukazuje na to, že 

v tejto situácii je takisto potrebné, aby 

lekári informovali rodičov o možných 

nežiaducich účinkoch a aby boli uložené 

sankcie v prípadoch, keď lekári túto 

povinnosť nedodržia; 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh  84 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. zdôrazňuje, že zdravotnícki 

pracovníci sú základným kameňom 

akceptácie očkovania zo strany verejnosti 

a ich odporúčania sú dôsledne citované 

ako hlavný dôvod očkovania1a; 

 _________________ 

 1a Leask, J., Kinnersley, P., Jackson, C., 

Cheater, F., Bedford, H., Rowles, G. 

Communicating with parents about 

vaccination: a framework for health 

professionals (Komunikácia s rodičmi 

o očkovaní: rámec pre zdravotníckych 

pracovníkov). BMC Pediatr 2012;12:154. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vypracovali komplexný akčný plán 

EÚ, v ktorom poukážu na sociálny problém 

nedôvery k očkovacím látkam, posilnenia 

záväzky členských štátov vrátane 

prioritných a na regióny zameraných 

opatrení a zohľadnia rôznorodé okolnosti 

a špecifické problémy, ktorým čelia 

členské štáty; 

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vypracovali komplexný akčný plán 

EÚ, v ktorom poukážu na sociálny problém 

nedôvery k očkovacím látkam, posilnia 

záväzky členských štátov vrátane 

prioritných a na regióny zameraných 

opatrení v súlade s európskym 

vakcinačným akčným plánom na obdobie 

rokov 2015 – 2020; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  86 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vypracovali komplexný akčný plán 

EÚ, v ktorom poukážu na sociálny 

problém nedôvery k očkovacím látkam, 

posilnenia záväzky členských štátov 

vrátane prioritných a na regióny 

zameraných opatrení a zohľadnia 

rôznorodé okolnosti a špecifické problémy, 

ktorým čelia členské štáty; 

18. vyzýva členské štáty, aby 

vypracovali komplexný akčný plán, 

v ktorom poukážu na sociálny problém 

nedôvery k očkovacím látkam, posilnia 

záväzky členských štátov vrátane 

prioritných a na regióny zameraných 

opatrení a zohľadnia rôznorodé okolnosti a 

špecifické problémy, ktorým čelia členské 

štáty; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vypracovali komplexný akčný plán 

EÚ, v ktorom poukážu na sociálny problém 

nedôvery k očkovacím látkam, posilnenia 

záväzky členských štátov vrátane 

prioritných a na regióny zameraných 

opatrení a zohľadnia rôznorodé okolnosti 

a špecifické problémy, ktorým čelia 

členské štáty; 

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vypracovali komplexný akčný plán 

EÚ, v ktorom poukážu na sociálny problém 

nedôvery k očkovacím látkam, posilnia 

záväzky členských štátov v oblasti 

imunizácie ako prioritného opatrenia 

v oblasti verejného zdravia vrátane 

prioritných a na regióny zameraných 

opatrení a zohľadnia rôznorodé okolnosti 

a špecifické problémy, ktorým čelia 

členské štáty; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Nicola Caputo 
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Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 

harmonizovanejší harmonogram očkovania 

v celej EÚ s cieľom vymieňať si najlepšie 

postupy, zabezpečiť rovnomerné pokrytie 

v celej Európe a znížiť nerovnosti v oblasti 

zdravia; 

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 

harmonizovanejší a lepšie zosúladený 

harmonogram očkovania v celej EÚ 

s cieľom vymieňať si najlepšie postupy, 

zabezpečiť rovnomerné pokrytie v celej 

Európe a znížiť nerovnosti v oblasti 

zdravia a pomôcť zvýšiť dôveru a istotu, 

pokiaľ ide o očkovacie programy 

a očkovacie látky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 

harmonizovanejší harmonogram očkovania 

v celej EÚ s cieľom vymieňať si najlepšie 

postupy, zabezpečiť rovnomerné pokrytie 

v celej Európe a znížiť nerovnosti v oblasti 

zdravia; 

19. vyzýva Komisiu, aby koordinovala 

harmonizovanejší harmonogram očkovania 

v celej EÚ s cieľom dopĺňať najlepšie 

postupy medzi krajinami, podporovať 

opatrenia členských štátov s cieľom 
zabezpečiť rovnomerné pokrytie v celej 

Európe a znížiť nerovnosti v oblasti 

zdravia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 

harmonizovanejší harmonogram očkovania 

v celej EÚ s cieľom vymieňať si najlepšie 

postupy, zabezpečiť rovnomerné pokrytie 

v celej Európe a znížiť nerovnosti v oblasti 

zdravia; 

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 

harmonizovanejší harmonogram očkovania 

v celej EÚ s cieľom vymieňať si najlepšie 

postupy, preskúmať s členskými štátmi 

možnosti vytvorenia platformy EÚ na 

monitorovanie bezpečnosti a účinnosti 

očkovacích látok, zabezpečiť rovnomerné 

pokrytie v celej Európe a znížiť nerovnosti 

v oblasti zdravia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 

harmonizovanejší harmonogram očkovania 

v celej EÚ s cieľom vymieňať si najlepšie 

postupy, zabezpečiť rovnomerné pokrytie 

v celej Európe a znížiť nerovnosti v oblasti 

zdravia; 

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 

harmonizovanejší harmonogram očkovania 

v celej EÚ s cieľom vymieňať si najlepšie 

postupy, zabezpečiť rovnomerné pokrytie 

v celej Európe a znížiť náklady 

a nerovnosti v oblasti zdravia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 vyzýva Komisiu, aby zaviedla cielené 

očkovacie iniciatívy, ako napríklad 

„európsky deň očkovania proti chrípke“, 

ktorý by sa mohol každoročne využiť na 

organizovanie očkovacej kampane 

v súlade s cieľom 75 % pokrytia 

stanoveným v odporúčaniach Rady 
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o sezónnej chrípke; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Urszula Krupa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 

dobrovoľné očkovanie a zabezpečili, aby 

všetci, ktorí sú pripravení na očkovanie, 

mali prístup k bezplatným očkovacím 

látkam a aby v krajinách, kde je 

očkovanie povinné, vyčlenili finančné 

prostriedky na kompenzáciu tých, ktorí 

majú po očkovaní nežiaduce účinky; 

poukazuje na to, že v krajinách ako 

Poľsko, kde je očkovanie povinné 

a navyše predmetom nátlaku zo strany 

štátu, neexistuje žiadny kompenzačný 

fond pre tých, ktorí majú po očkovaní 

nežiaduce účinky; navrhuje, aby sa vo 

všetkých členských štátoch vyčlenili 

finančné prostriedky na kompenzáciu 

tých, ktorí majú po očkovaní nežiaduce 

účinky; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby prijali konkrétne opatrenia v rámci 

prístupu „jedného zdravia“ na zvýšenie 
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miery očkovania u ľudí a v prípade 

potreby pri zvieratách prostredníctvom 

finančných a politických stimulov, a tým 

aj na nákladovo účinnejší boj proti 

infekčným chorobám a antibiotickej 

rezistencii, okrem iného aj v súvislosti 

s budúcou spoločnou poľnohospodárskou 

politikou po roku 2020; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Urszula Krupa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19b. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 

cielený kompenzačný fond na 

poskytovanie finančnej podpory 

a rehabilitácie pre ľudí, ktorí po očkovaní 

zaznamenali komplikácie; poukazuje na 

to, že nútené očkovanie je porušením 

Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd; poukazuje na to, že 

napríklad Európsky súd pre ľudské práva 

prijal takéto stanovisko v súvislosti 

s povinným očkovaním, v ktorom uviedol, 

že nátlak je porušovaním článku 8 

Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd: „Komisia 

pripomína, že súkromný život [...] zahŕňa 

fyzickú a psychickú integritu človeka“ 

(č. 32647/96, rozhodnutie z 1. júla 1998, 

DR 94, s. 91 – 93); zdôrazňuje, že Súdny 

dvor preskúmal žiadosť na základe 

článku 8 dohovoru, v ktorom sa 

stanovuje: „1. Každý má právo na 

rešpektovanie svojho súkromného 

a rodinného života, obydlia 

a korešpondencie. 2. Štátny orgán nemôže 

do výkonu tohto práva zasahovať 

s výnimkou prípadov, keď je to v súlade 

so zákonom a nevyhnutné v demokratickej 
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spoločnosti v záujme národnej 

bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, 

hospodárskeho blahobytu krajiny, 

predchádzania nepokojom alebo 

zločinnosti, ochrany zdravia alebo 

morálky alebo na ochranu práv a slobôd 

iných“; poukazuje na to, že Súdny dvor sa 

domnieva, že povinné očkovanie ako 

povinný lekársky zásah predstavuje 

narušenie práva na rešpektovanie 

súkromného života zaručeného článkom 8 

ods. 1; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Urszula Krupa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19c. vyzýva členské štáty, aby 

monitorovali nežiaduce účinky spôsobené 

očkovacími látkami, viedli záznamy 

o nežiaducich účinkoch očkovania, 

vykonávali súdny dohľad nad týmito 

záznamami a aby podnikli opatrenia na 

minimalizáciu alebo odstránenie 

nežiaducich účinkov spôsobených 

očkovacími látkami; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Urszula Krupa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19d. poukazuje na to, že aj keď sa 
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v Poľsku vedie register nežiaducich 

účinkov očkovania, nie vždy odráža 

skutočnú situáciu; zdôrazňuje, že orgán, 

ktorého úlohou je vedenie registra, má 

konflikt právomocí, keďže je takisto 

zodpovedný zabezpečiť, aby miery 

očkovania zostali dostatočne vysoké; 

zdôrazňuje, že to odôvodňuje potrebu 

monitorovania registrov nežiaducich 

účinkov zo strany nezávislých súdov, ktoré 

nie sú zapojené do rozhodovania 

o príslušných prípadoch; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Marco Affronte 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva členské štáty, aby včas 

poskytovali údaje o očkovaní; 

20. vyzýva členské štáty, aby včas 

poskytovali údaje o očkovaní; členské štáty 

musia navyše každoročne monitorovať 

a podávať správy regionálnym orgánom 

o každom dosiahnutom pokroku, 

zostávajúcich výzvach 

a o aktualizovaných opatreniach s cieľom 

dosiahnuť vnútroštátne ciele v oblasti 

imunizácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva členské štáty, aby včas 20. vyzýva členské štáty, aby včas 
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poskytovali údaje o očkovaní; poskytovali údaje o očkovaní a o situácii 

v súvislosti s rozšírením a znížením 

chorôb, ktorým je možné predchádzať 

očkovacími látkami; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva členské štáty, aby včas 

poskytovali údaje o očkovaní; 

20. vyzýva členské štáty, aby 

Európskemu centru pre prevenciu 

a kontrolu chorôb včas poskytovali údaje 

o očkovaní; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva členské štáty, aby včas 

poskytovali údaje o očkovaní; 

20. vyzýva členské štáty, aby Komisii 

a WHO včas poskytovali údaje 

o zaočkovanosti; 

Or. en 

 


