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Pozměňovací návrh 115Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Podle článků 9 a 168 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“) a článku 35 Listiny základních 
práv Evropské unie (dále jen „Listina“) 
musí být při vymezení a provádění všech 
politik a činností Unie zajištěn vysoký 
stupeň ochrany lidského zdraví.

(2) Podle článků 9, 114, 168 a 191 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „SFEU“) a článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie (dále jen 
„Listina“) musí být při vymezení a 
provádění všech politik a činností Unie 
zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Článek 168 SFEU stanoví, že Unie 
má doplňovat a podporovat zdravotní 
politiky členských států, podněcovat 
spolupráci mezi členskými státy a 
podporovat koordinaci jejich programů a 
zároveň plně uznávat odpovědnost 
členských států za stanovení jejich 
zdravotní politiky a za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.

(3) Článek 168 SFEU stanoví, že Unie 
má doplňovat a podporovat zdravotní 
politiky členských států, podněcovat 
spolupráci mezi členskými státy, zejména 
v příhraničních regionech, a podporovat 
koordinaci jejich programů a zároveň plně 
uznávat odpovědnost členských států za 
stanovení jejich zdravotní politiky a za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Joanna Kopcińska
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Článek 168 SFEU stanoví, že Unie 
má doplňovat a podporovat zdravotní 
politiky členských států, podněcovat 
spolupráci mezi členskými státy a 
podporovat koordinaci jejich programů a 
zároveň plně uznávat odpovědnost 
členských států za stanovení jejich 
zdravotní politiky a za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.

(3) Článek 168 SFEU stanoví, že Unie 
má doplňovat a podporovat zdravotní 
politiky členských států, podněcovat 
spolupráci mezi členskými státy a 
podporovat koordinaci jejich programů a 
zároveň plně uznávat odpovědnost 
jednotlivých členských států za stanovení 
jejich vlastní zdravotní politiky a za 
organizaci, poskytování a řízení 
zdravotnictví a zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zatímco Smlouvy EU ukládají, aby 
zlepšovala veřejné zdraví, předcházela 
tělesným a duševním onemocněním a 
eliminovala příčiny ohrožení tělesného a 
duševního zdraví, nové a budoucí výzvy, 
jako je COVID-19, jasně ukázaly, že EU 
musí hrát silnější úlohu, která zajistí 
zavedení potřebných zdravotních politik a 
zdraví a dobré životní podmínky svých 
občanů, protože samotné členské státy 
nemají dostatečné dovednosti, kapacity a 
zdroje, aby mohly čelit rostoucím a 
složitějším výzvám v oblasti zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
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Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ve svém sdělení ze dne 20. října 
2010 nazvaném „Solidarita v oblasti 
zdraví: Snížení nerovnosti v oblasti zdraví 
v EU“ měla Komise za to, že zdravotní 
stav souvisí se sociálním gradientem ve 
všech členských státech EU. Světová 
zdravotnická organizace tento sociální 
gradient definuje jako souvislost mezi 
socio-ekonomickými nerovnostmi a 
nerovnostmi v oblasti zdraví a přístupu ke 
zdravotní péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Nerovnosti v oblasti zdraví 
pramení ze sociálních nerovností, pokud 
jde o životní podmínky a modely 
sociálního chování spojené s pohlavím, 
rasou, standardy ve vzdělávání, 
zaměstnaností, příjmy a nerovnoměrným 
rozdělením přístupu k lékařské péči, 
prevenci nemocí a službám na podporu 
zdraví. Program by měl usnadnit 
vytvoření společného souboru faktorů 
ovlivňujících zdraví s cílem monitorovat 
nerovnosti v oblasti zdraví podle věku, 
pohlaví, socioekonomického stavu a 
zeměpisné polohy a zavést metodiku pro 
audit zdravotní situace v členských státech 
s cílem určit a upřednostňovat oblasti, 
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které potřebují zlepšení a navýšení 
finančních prostředků. Ve své výroční 
zprávě o hodnocení provádění by Komise 
měla hodnotit účinnost opatření ke 
snížení nerovnosti v oblasti zdraví 
vyplývajících z politik souvisejících se 
sociálními, ekonomickými a 
environmentálními rizikovými faktory. 
Prostřednictvím přidělování finančních 
prostředků příslušným regionálním a 
místním zúčastněným stranám by měl 
program podporovat „přístup místní péče“ 
s cílem poskytovat integrovanou zdravotní 
péči dostupnou na místní nebo regionální 
úrovni, která pacientům umožní lepší 
podporu v jejich vlastním místním a 
sociálním prostředí. Program by rovněž 
mohl podpořit partnerství mezi 
příhraničními regiony s cílem sdílet 
náklady na infrastrukturu a zaměstnance 
a snižovat nerovnosti v oblasti zdraví, 
zejména pokud jde o přístup k 
nejmodernějším zařízením. Program by 
proto měl být prováděn v úzkém propojení 
s politikou soudržnosti a strukturálními 
fondy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Článek 191 SFEU stanoví, že Unie 
by měla přispívat k ochraně lidského 
zdraví prostřednictvím politiky Unie v 
oblasti životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii.  Uvedená 
pandemie způsobila bezprecedentní 
celosvětovou zdravotní krizi se závažnými 
sociálně-ekonomickými důsledky a 
lidským utrpením.

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO), 
v důsledku exponenciálního nárůstu 
případů, šíření onemocnění COVID-19 
(nákazy způsobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2) za celosvětovou pandemii.  
Pandemie onemocnění COVID-19, a 
konkrétněji středně závažné až závažné 
případy onemocnění, které potřebují 
průběžnou a intenzivní lékařskou péči, 
způsobily kolaps některých 
zdravotnických systémů v Unii i mimo ni, 
způsobily bezprecedentní celosvětovou 
zdravotní krizi se závažnými sociálně-
ekonomickými důsledky a lidským 
utrpením a postihly zejména osoby s 
chronickými onemocněními, přičemž 
nejvíce zasáhly nejzranitelnější osoby, 
pacienty, ženy, pečovatele a starší osoby. 
Svět pokračuje v boji proti této 
bezprecedentní zdravotní krizi, která vedla 
k zákazům vycházení a k omezení pohybu 
osob a oběhu zvířat, potravin, léků apod.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 a 
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celosvětovou pandemii.  Uvedená 
pandemie způsobila bezprecedentní 
celosvětovou zdravotní krizi se závažnými 
sociálně-ekonomickými důsledky a 
lidským utrpením.

souvisejícího respiračního onemocnění 
(COVID19) za celosvětovou pandemii.  
Uvedená pandemie, a konkrétně závažné 
akutní respirační onemocnění, které 
způsobuje jak předčasná úmrtí, tak 
související chronické onemocnění plic, 
způsobila bezprecedentní celosvětovou 
zdravotní krizi se závažnými sociálně-
ekonomickými důsledky a s lidským 
utrpením a obzvláště zasáhla osoby s 
chronickými onemocněními a nejhůře 
pak nejzranitelnější osoby, pacienty, 
pečovatele a starší osoby.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění respiračních aspektů SARS-CoV2 v návrhu zprávy je užitečné. Bylo by však 
zapotřebí dalšího užitečného doplnění, neboť téměř všechna úmrtí na COVID-19 souvisela 
s dalšími chronickými onemocněními a zvlášť zasaženi byli starší lidé.

Pozměňovací návrh 124
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii.  Uvedená 
pandemie způsobila bezprecedentní 
celosvětovou zdravotní krizi se závažnými 
sociálně-ekonomickými důsledky a 
lidským utrpením.

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 a 
souvisejícího respiračního onemocnění 
(COVID19) za celosvětovou pandemii.  
Uvedená pandemie, konkrétně závažné 
akutní respirační onemocnění, které 
způsobuje jak předčasná úmrtí, tak 
související chronické onemocnění plic, 
způsobila bezprecedentní celosvětovou 
zdravotní krizi se závažnými sociálně-
ekonomickými důsledky a s lidským 
utrpením, a obzvlášť zasáhla 
nejzranitelnější osoby, pacienty, osoby 
s chronickým onemocněním, ženy a 
pečovatele.
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Or. en

Odůvodnění

Pohlaví a gender – kam patří biologické i sociální vlivy – mají zásadní význam pro zdraví. 
Mnoho nemocí postihuje muže a ženy rozdílně, včetně diabetu, deprese a kardiovaskulárních 
onemocnění. Ženy navíc nevykazují stejné příznaky jako muži a na léčbu reagují jinak než oni. 
U žen je také častější výskyt onemocnění, jako je rakovina prsu, osteoporóza a autoimunitní 
onemocnění (EIWH 2018a; Eurostat 2017b; ENGENDER 2011; EIWH 2017ab).

Pozměňovací návrh 125
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii. Uvedená 
pandemie způsobila bezprecedentní 
celosvětovou zdravotní krizi se závažnými 
sociálně-ekonomickými důsledky a 
lidským utrpením.

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii. Tato pandemie se 
od té doby stala hlavní zdravotní krizí naší 
doby, která přináší závažné sociálně-
ekonomické důsledky a lidské utrpení. 
Rozměr, hloubka a rozsah této krize 
ukázaly přidanou hodnotu opatření EU, 
která doplňují vnitrostátní politiky v 
oblasti veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii. Uvedená pandemie 
způsobila bezprecedentní celosvětovou 

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii. Uvedená pandemie 
způsobila bezprecedentní celosvětovou 
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zdravotní krizi se závažnými sociálně-
ekonomickými důsledky a lidským 
utrpením.

zdravotní krizi se závažnými sociálně-
ekonomickými důsledky a lidským 
utrpením. Její dopad není pociťován 
rovnoměrně: onemocněním jsou obzvláště 
ohroženy osoby, které jsou ve společnosti 
zranitelnější, jako jsou osoby s již 
existujícími chronickými onemocněními 
nebo osoby žijící v institucionalizované 
péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii. Uvedená pandemie 
způsobila bezprecedentní celosvětovou 
zdravotní krizi se závažnými sociálně-
ekonomickými důsledky a lidským 
utrpením.

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii. Uvedená pandemie 
způsobila bezprecedentní celosvětovou 
zdravotní krizi se závažnými sociálně-
ekonomickými důsledky a lidským 
utrpením a nejsilněji postihla zejména 
osoby s chronickým onemocněním a 
nejzranitelnější osoby, pacienty, ženy, 
pečovatele a starší osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ženy byly neúměrně zasaženy 
opatřeními pro reakci na pandemii, 
jejichž dlouhodobé důsledky nesmí zhoršit 
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stávající nerovnosti. Ženy v průběhu 
života zůstávají nedostatečně zastoupeny v 
biomedicínském a zdravotním výzkumu a 
údajích. V důsledku toho je důkazní 
základna pro ženy i starší osoby slabší, 
mnoho onemocnění je u žen nedostatečně 
diagnostikováno, například 
kardiovaskulární onemocnění. Léčivé 
přípravky jsou pro všechny bezpečnější a 
účinnější, zahrnují-li klinické studie různé 
skupiny obyvatelstva. Aby se snížily 
nerovnosti a rozdíly v oblasti zdraví, mělo 
by být hledisko pohlaví a genderu 
začleněno do celého procesu od návrhu 
protokolů klinického hodnocení, analýzy 
údajů, hodnocení zdravotnických 
technologií a přístupu ke zdravotní péči.

Or. en

Odůvodnění

Onemocnění a jejich léčba mají na muže a ženy rozdílný dopad; pohlaví a genderové faktory 
proto musí být začleněny do biomedicínského a zdravotnického výzkumu, aby byla zajištěna 
účinná, spravedlivá a účinná zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 129
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru a souvisejícího 
respiračního onemocnění (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii. Uvedená 
pandemie, konkrétně závažné akutní 
respirační onemocnění, které způsobuje 
jak předčasná úmrtí, tak související 
chronické onemocnění plic, způsobila 
bezprecedentní celosvětovou zdravotní 
krizi se závažnými sociálně-ekonomickými 
důsledky a s lidským utrpením. Závažnost 
krize rovněž ukazuje význam opatření 
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Unie v oblasti prevence a zvládání 
respiračních onemocnění.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako pozměňovací návrh 1 zpravodaje doplňuje odkaz na „prevenci“ respiračních 
onemocnění.

Pozměňovací návrh 130
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podle definice Světové 
zdravotnické organizace (WHO) je 
„zdraví stavem úplné tělesné, duševní a 
sociální pohody, a nikoli pouze 
nepřítomností nemoci či postižení“. V této 
fázi Unie dosud nepřijala společnou 
definici zdraví. Po krizi COVID-19 by 
Komise měla navrhnout širší definici 
„veřejného zdraví“ na evropské úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Program by měl důrazně 
podporovat prosazování účinných 
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preventivních a hygienických opatření pro 
prevenci a kontrolu infekcí, snížení zátěže 
spojené s rezistentními infekcemi a 
infekcemi spojenými s poskytováním 
zdravotní péče a zajištění dostupnosti 
účinných antimikrobiálních látek. 
Důležité návyky, včetně hygienických 
postupů, by měly být utvářeny již od 
útlého věku, kdy jsou děti nejlépe schopny 
je pojmout. Program by měl rovněž 
podporovat vzdělávací preventivní 
programy v oblasti zdraví mladých lidí 
(bezpečné chování, zdravá výživa, sport 
atd.).

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Rob Rooken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné 
zdraví v duchu evropské solidarity.8 
Zkušenosti s probíhající krizí COVID-19 
ukázaly, že je třeba přijmout na úrovni 
Unie další rozhodná opatření na podporu 
spolupráce a koordinace mezi členskými 
státy, aby se zlepšila prevence a kontrola 
šíření závažných lidských nemocí přes 
hranice, aby bylo možné bojovat proti 
dalším vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

(6) Členské státy jsou odpovědné za 
své zdravotní politiky. Krize COVID-19 
však ukázala, že spolupráce mezi 
členskými státy je žádoucí, aby bylo možné 
předcházet šíření závažných lidských 
nemocí přes hranice a kontrolovat jej.

__________________
8 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropské 
investiční bance a Euroskupině s názvem 
„Koordinovaná ekonomická reakce na 
koronavirovou nákazu COVID-19“ ze dne 
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13. března 2020 (COM(2020) 112 final).

Or. nl

Pozměňovací návrh 133
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce 
a koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že 
Unie má prostor lépe plnit politiku v 
oblasti veřejného zdraví v mezích 
stávajících parametrů Smluv na podporu 
spolupráce a koordinace mezi členskými 
státy, aby se zlepšila prevence a kontrola 
šíření závažných lidských nemocí přes 
hranice, vyvíjely, testovaly a zpřístupnily 
přípravky pro předcházení a léčbu 
onemocnění, aby bylo možné bojovat proti 
dalším vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange



AM\1207705CS.docx 15/278 PE653.822v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Navzdory 
znovuzavedení vnitřních hranic v době, 
kdy byla nejpotřebnější solidarita mezi 
členskými státy, přispělo k boji proti krizi 
COVID-19 několik projektů zdravotní 
péče mezi přeshraničními regiony 
financovaných z programů Interreg. 
Zkušenosti s probíhající krizí ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy 
a sousedními příhraničními regiony, aby 
se zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy na 
podporu přístupů založených na právech a 
důkazech, které mají velký dopad, aby se 
zlepšila připravenost na šíření závažných 
lidských nemocí přes hranice a jejich 
prevence a včasná a účinná kontrola s 
cílem vyvinout přípravky pro prevenci 
a léčbu onemocnění a zaručit jejich 
dostupnost a přístupnost, aby bylo možné 
bojovat proti dalším vážným přeshraničním 
zdravotním hrozbám a chránit a posilovat 
zdraví a blahobyt občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
vybudovala a zaručila dostupnost a 
přístupnost přípravků pro prevenci a 
léčbu onemocnění, zajistilo, že všechny 
členské státy budou mít spravedlivý 
přístup ke zdravotnickým produktům, aby 
bylo možné bojovat proti dalším vážným 
přeshraničním zdravotním hrozbám a včas 
předcházet nedostatku léčivých přípravků 
a reagovat na něj, přičemž se spravedlivě 
a komplexně zohlední individuální 
potřeby jednotlivých členských států, a 
chránit zdraví a blahobyt všech občanů 
Unie, mimo jiné bojem proti váhavosti 
vůči očkování, která může snížit 
proočkovanost mezi určitými skupinami 
obyvatelstva.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

(6) Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy a rovněž 
stálého strukturovaného 
a koordinovaného dialogu mezi orgány a 
zúčastněnými stranami, aby se zlepšila 
prevence a kontrola šíření závažných 
lidských nemocí přes hranice, aby bylo 
možné bojovat proti dalším vážným 
přeshraničním zdravotním hrozbám, 
chránit zdraví a blahobyt občanů Unie 
a učinit všechna nezbytná opatření k boji 
proti nedostatku, a to zvýšením odolnosti 
zdravotních systémů s cílem zaručit 
evropským občanům přístup k léčivým 
přípravkům a zdravotnickým 
prostředkům.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
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očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy na 
podporu přístupů založených na právech a 
důkazech, které mají velký dopad, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice s 
cílem vyvinout přípravky pro prevenci 
a léčbu onemocnění a zaručit jejich 
dostupnost a přístupnost, aby bylo možné 
bojovat proti dalším vážným přeshraničním 
zdravotním hrozbám, předcházet 
nedostatku léčivých přípravků a reagovat 
na něj a chránit zdraví a blahobyt všech 
občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 

(6) Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
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závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby se zajistily produkty s významem pro 
krizi v nejvíce postižených oblastech, aby 
bylo možné bojovat proti dalším vážným 
přeshraničním zdravotním hrozbám a 
chránit zdraví a blahobyt občanů Unie a 
současně zabránit jakémukoli druhu 
diskriminace na základě věku, pokud jde o 
hospitalizaci a léčbu.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. es

Pozměňovací návrh 140
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné vyvíjet přípravky pro 
prevenci a léčbu onemocnění a zaručit 
jejich dostupnost a přístupnost, bojovat 
proti dalším vážným přeshraničním 
zdravotním hrozbám a chránit zdraví a 
blahobyt občanů Unie.

__________________ __________________
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8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy a také 
vést stálý strukturovaný dialog mezi 
orgány a zúčastněnými stranami, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy a že je 
rovněž zapotřebí stálý strukturovaný 
a koordinovaný dialog mezi orgány a 
zúčastněnými stranami, aby se zlepšila 
prevence a kontrola šíření závažných 
lidských nemocí přes hranice, aby bylo 
možné bojovat proti dalším vážným 
přeshraničním zdravotním hrozbám a 
chránit zdraví a blahobyt občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 



AM\1207705CS.docx 23/278 PE653.822v01-00

CS

v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy a že je 
rovněž zapotřebí stálý strukturovaný 
a koordinovaný dialog mezi orgány a 
zúčastněnými stranami, aby se zlepšila 
prevence a kontrola šíření závažných 
lidských nemocí přes hranice, aby bylo 
možné bojovat proti dalším vážným 
přeshraničním zdravotním hrozbám a 
chránit zdraví a blahobyt občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy a všemi 
příslušnými soukromými i veřejnými 
zúčastněnými stranami a občanskou 
společností, a to strukturovaně a 
pravidelně, aby se zlepšila prevence a 
kontrola šíření závažných lidských nemocí 
přes hranice, aby bylo možné bojovat proti 
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občanů Unie. dalším vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 145
César Luena

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy a rovněž 
vést koordinovaný dialog mezi orgány 
a příslušnými zúčastněnými stranami, aby 
se zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
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2020 (COM(2020) 112 final). 2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

6. Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti 
s probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že 
je třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy nejen v 
reakci na současnou krizi, ale všeobecně. 
Tato spolupráce by měla zlepšit prevenci a 
kontrolu šíření závažných lidských nemocí 
přes hranice, bojovat proti dalším vážným 
přeshraničním zdravotním hrozbám a 
chránit zdraví a blahobyt občanů Unie.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie.

(6) Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie bez ohledu na to, kde se 
nacházejí, aby nikdo nezůstal opomenut.

__________________ __________________
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zatímco činnost Unie v oblasti 
zdraví je omezená, Unie se musí řídit 
soudržnou strategií v oblasti veřejného 
zdraví, aby reagovala na stávající 
epidemie s přihlédnutím k regionálním a 
vnitrostátním specifikům a byla schopna 
čelit budoucím znepokojujícím 
skutečnostem a zdravotním hrozbám, jako 
jsou pandemie a přeshraniční hrozby, 
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včetně antimikrobiální rezistence a 
zdravotních dopadů klimatické krize. Unie 
podporuje členské státy při snižování 
nerovností v oblasti zdraví a při 
dosahování všeobecné zdravotní péče, 
řešení problémů stárnutí populace, 
chronických onemocnění nebo prevence 
nemocí, při podpoře zdravého životního 
stylu, preventivních služeb a při přípravě 
jejich zdravotních systémů na nově 
vznikající technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zatímco činnost Unie v oblasti 
zdraví je omezená, Unie se musí řídit 
soudržnou strategií pro veřejné zdraví s 
cílem čelit budoucím znepokojujícím 
skutečnostem a zdravotním hrozbám, jako 
jsou pandemie a přeshraniční hrozby, 
včetně antimikrobiální rezistence a 
zdravotních dopadů klimatické krize. Unie 
podporuje členské státy při snižování 
nerovností v oblasti zdraví a při 
dosahování všeobecné zdravotní péče, 
řešení problémů stárnutí populace, 
chronických onemocnění nebo prevence 
nemocí, při podpoře zdravého životního 
stylu, spravedlivě z hlediska rovnosti 
pohlaví a genderu a z hlediska 
zdravotních a preventivních služeb, a při 
přípravě jejich systémů zdravotní péče na 
nově vznikající technologie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Ačkoli je činnost Unie v oblasti 
zdraví omezená, musí být schopna čelit 
budoucím situacím, které by mohly 
představovat zdravotní hrozbu, jako jsou 
pandemie nebo antimikrobiální 
rezistence. Rovněž by měla podporovat 
členské státy, které čelí problémům v 
podobě stárnutí obyvatelstva, chronických 
onemocnění a předcházení různým 
patologiím spojeným s věkem. Obecně je 
třeba upřednostnit prosazování zdravého 
životního stylu. Stejně tak je nutné zavést 
do zdravotnických systémů nové 
technologie.

Or. es

Pozměňovací návrh 151
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zatímco činnost Unie v oblasti 
zdraví je omezená, Unie by měla mít 
schopnost čelit budoucím znepokojujícím 
skutečnostem a zdravotním hrozbám, jako 
jsou pandemie a přeshraniční hrozby, 
antimikrobiální rezistence, a rovněž 
podporovat členské státy při řešení 
problémů spojených se stárnutím 
populace, chronickými onemocněními 
nebo prevencí nemocí a při podpoře 
zdravého životního stylu, včetně hlediska 
pohlaví, genderu a věku a přípravy jejich 
systémů zdravotní péče na nově vznikající 
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technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pandemie odhalila význam politik 
v oblasti veřejného zdraví a jejich přínos 
pro občany, společenství a hospodářství. 
Tyto politiky snižují náklady a nabízejí 
výnosy v dlouhodobém horizontu 14:1, 
což znamená, že za každé euro 
investované do politik v oblasti veřejného 
zdraví máme ekonomickou návratnost 14 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Zatímco činnost Unie v oblasti 
zdraví je omezená, Unie by se měla řídit 
soudržnou strategií v oblasti veřejného 
zdraví, aby pružně reagovala na stávající 
epidemie s přihlédnutím k místním 
specifikům a byla schopna čelit budoucím 
znepokojujícím skutečnostem a 
zdravotním hrozbám, jako jsou pandemie 
a přeshraniční hrozby, včetně 
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antimikrobiální rezistence a zdravotních 
dopadů klimatické krize. Unie by měla 
podporovat členské státy při snižování 
nerovností v oblasti zdraví a při 
dosahování všeobecné zdravotní péče, 
řešení problémů stárnutí populace, 
chronických onemocnění, prevence 
nemocí, podpory zdravého životního stylu 
a přípravy jejich zdravotních systémů na 
nově vznikající technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Zatímco činnost Unie v oblasti 
zdraví je omezená, Unie by měla být 
schopna čelit budoucím rizikům, realitě a 
zdravotním hrozbám, jako jsou pandemie 
a přeshraniční hrozby, včetně 
antimikrobiální rezistence a hrozeb pro 
životní prostředí, a rovněž podporovat 
členské státy při řešení problémů stárnutí 
populace, chronických a vzácných 
onemocnění, nebo prevence nemocí a 
přípravy jejich systémů zdravotní péče na 
nově vznikající technologie, aby bylo 
možné plně těžit z digitální revoluce a 
zároveň usilovat o součinnost s dalšími 
příslušnými programy EU, jako jsou 
Horizont Evropa, Digitální Evropa, 



AM\1207705CS.docx 31/278 PE653.822v01-00

CS

Nástroj pro propojení Evropy nebo 
kosmický program.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Komise ve svém sdělení ze dne 20. 
října 2010 s názvem „Solidarita v oblasti 
zdraví: Snižování nerovnosti v oblasti 
zdraví v EU“ zdůrazňuje, že zdravotní stav 
v členských státech souvisí se sociálním 
gradientem a že Světová zdravotnická 
organizace tento sociální gradient 
definuje jako souvislost mezi socio-
ekonomickými nerovnostmi a nerovnostmi 
v oblasti zdraví a přístupu ke zdravotní 
péči. Nerovnosti v oblasti zdraví pramení 
ze sociálních nerovností, pokud jde o 
životní podmínky a modely sociálního 
chování spojené s pohlavím, rasou, 
standardy ve vzdělávání, zaměstnaností, 
příjmy a nerovnoměrným rozdělením 
přístupu k lékařské péči, prevenci nemocí 
a službám na podporu zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7



PE653.822v01-00 32/278 AM\1207705CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je proto vhodné zavést nový 
program činnosti Unie v oblasti zdraví s 
názvem program „EU pro zdraví“ (dále jen 
„program“) na období 2021–2027. V 
souladu s cíli činnosti Unie a jejími 
pravomocemi v oblasti veřejného zdraví by 
měl program klást důraz na akce, s nimiž 
jsou spojeny výhody a lepší účinnost díky 
spolupráci na úrovni Unie, a na akce s 
dopadem na vnitřní trh.

(7) Je proto vhodné zavést nový 
program činnosti Unie v oblasti zdraví s 
názvem program „EU pro zdraví“ (dále jen 
„program“) na období 2021–2027. V 
souladu s cíli činnosti Unie a jejími 
pravomocemi v oblasti veřejného zdraví by 
měl program klást důraz na akce, s nimiž 
jsou spojeny výhody a lepší účinnost díky 
spolupráci na úrovni Unie, a na akce s 
dopadem na vnitřní trh. EU reguluje 
výrobky související se zdravím a 
zdravotními výsledky, mimo jiné včetně 
léčiv, zdravotnických prostředků, tabáku, 
alkoholu, potravin a chemických látek, a 
proto by program měl v těchto oblastech 
zohlednit regulaci s cílem zlepšit zdravotní 
výsledky v EU. Ke zlepšení výsledků v 
oblasti zdraví je zapotřebí celostní přístup 
a tvůrci politik EU by měli zajistit 
uplatňování zásady „zdraví ve všech 
politikách“ při veškeré tvorbě politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je proto vhodné zavést nový 
program činnosti Unie v oblasti zdraví s 
názvem program „EU pro zdraví“ (dále jen 
„program“) na období 2021–2027. V 
souladu s cíli činnosti Unie a jejími 
pravomocemi v oblasti veřejného zdraví by 
měl program klást důraz na akce, s nimiž 
jsou spojeny výhody a lepší účinnost díky 
spolupráci na úrovni Unie, a na akce s 
dopadem na vnitřní trh.

(7) Je proto vhodné zavést nový 
program činnosti Unie v oblasti zdraví s 
názvem program „EU pro zdraví“ (dále jen 
„program“) na období 2021–2027. V 
souladu s cíli činnosti Unie a jejími 
pravomocemi v oblasti veřejného zdraví by 
měl program klást důraz na akce, s nimiž 
jsou spojeny výhody a lepší účinnost díky 
spolupráci na úrovni Unie i přeshraniční 
spolupráci na regionální úrovni, a na akce 
s dopadem na vnitřní trh.
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Or. en

Pozměňovací návrh 158
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je proto vhodné zavést nový 
program činnosti Unie v oblasti zdraví s 
názvem program „EU pro zdraví“ (dále jen 
„program“) na období 2021–2027. V 
souladu s cíli činnosti Unie a jejími 
pravomocemi v oblasti veřejného zdraví by 
měl program klást důraz na akce, s nimiž 
jsou spojeny výhody a lepší účinnost díky 
spolupráci na úrovni Unie, a na akce s 
dopadem na vnitřní trh.

(7) Je proto vhodné zavést nový 
program činnosti Unie v oblasti veřejného 
zdraví s názvem program „EU pro zdraví“ 
(dále jen „program“) na období 2021–
2027. V souladu s cíli činnosti Unie a 
jejími pravomocemi v oblasti veřejného 
zdraví by měl program klást důraz na akce, 
s nimiž jsou spojeny výhody a lepší 
účinnost díky spolupráci na úrovni Unie, a 
na akce s dopadem na vnitřní trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19. Tyto dodatečné zdroje by 
měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

(9) V souladu s nařízením [nástrojem 
pro obnovu populace] a v mezích zdrojů v 
něm vyčleněných by měla být provedena 
opatření pro obnovu a odolnost v rámci 
programu s cílem řešit bezprecedentní 
dopad krize COVID-19 a zajistit, aby byly 
v rámci příprav na budoucí pandemie 
zavedeny odolné systémy zdravotní péče a 
zdravotnické systémy, zlepšit zdravotní 
stav společnosti a zajistit, aby lidé byli 
zdravější, a tedy méně náchylní ke 
zdravotním hrozbám. Tyto dodatečné 
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zdroje by měly být použity způsobem, 
který zajistí dodržování lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení]. Připravenost je klíčem 
ke zlepšení odolnosti vůči budoucím 
hrozbám a členské státy by vzhledem ke 
své odpovědnosti za poskytování zdravotní 
péče měly provádět zátěžové testy svých 
systémů zdravotní péče s cílem odhalit 
nedostatky a ověřit, zda jsou připraveny 
na případnou budoucí zdravotní krizi, a to 
prostřednictvím podpory Komise a jejích 
koordinačních opatření za účelem 
stanovení společných přijatelných 
parametrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19. Tyto dodatečné zdroje by 
měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19 a zajistit, aby byly v 
rámci příprav na budoucí pandemie a jiné 
zdravotní krize zavedeny odolné systémy 
zdravotní péče a zdravotnické systémy. 
Mělo by se plně využít příležitostí, které 
může přinést digitalizace, umělá 
inteligence, robotika a nové inovativní 
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technologie v oblasti zdraví a zdravotní 
péče, přičemž je třeba zajistit bezpečnost 
údajů, právo na soukromí a ochranu 
údajů a zároveň zavést odpovídající zdroje 
k zajištění ochrany před kybernetickými 
hrozbami. Tyto dodatečné zdroje by měly 
být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19. Tyto dodatečné zdroje by 
měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19 a zajistit, aby byly v 
rámci příprav na budoucí pandemie a jiné 
přeshraniční zdravotní krize zavedeny 
odolné a pohotové systémy veřejné 
zdravotní péče a zdravotnické systémy. 
Tyto dodatečné zdroje by měly být použity 
způsobem, který zajistí dodržování lhůt 
stanovených v nařízení [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19. Tyto dodatečné zdroje by 
měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19 a zajistit, aby byly v 
rámci příprav na budoucí pandemie a jiné 
zdravotní krize zavedeny odolné 
a pohotové systémy veřejné zdravotní péče 
a zdravotnické systémy. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity způsobem, 
který zajistí dodržování lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19. Tyto dodatečné zdroje by 
měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

(9) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci programu 
provedena opatření pro oživení a odolnost, 
aby bylo možné řešit bezprecedentní dopad 
krize COVID-19 a zajistit, aby byly 
zavedeny odolné systémy a služby 
zdravotní péče. Tyto dodatečné zdroje by 
měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU10 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na budoucí zdravotní krize, 
reagovat na ně a zvládnout je by měl 
program poskytovat podporu akcím 
prováděným v rámci mechanismů a 
struktur zřízených podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
1082/2013/EU a dalších příslušných 
mechanismů a struktur zřízených na úrovni 
Unie. Revize rozhodnutí č. 1082/2013/EU 
by mohla zahájit strategické vytváření 
zásob základního zdravotnického 
vybavení, kromě reaktivní rezervy 
vytvořené v rámci RescEU během 
pandemie COVID-19,  nebo budování 
kapacit pro reakce na krize, preventivní 
opatření týkající se očkování a imunizace a 
posílené programy dozoru. Tato revize by 
rovněž mohla zavést evropský 
mechanismus reakce v oblasti zdraví, 
který by reagoval na všechny druhy 
zdravotních krizí (infekční, chemické, 
environmentální, biologické, potravinové, 
jaderné) s cílem posílit operativní 
koordinaci na evropské úrovni a 
monitorovat vytvoření a aktivaci 
strategické rezervy léčivých přípravků a 
zdravotnického vybavení a zajistit její 
řádné fungování. V této souvislosti by měl 
program podporovat celounijní a 
meziodvětvovou kapacitu aktérů pro 
předcházení krizím, připravenost, dozor, 
řízení a reakce na úrovni Unie i na 
celostátní, regionální a místní úrovni, 
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včetně plánování pro nepředvídané události 
a cvičení připravenosti v souladu s přístupy 
„jedno zdraví“ a „zdraví ve všech 
politikách“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat vytváření strategických rezerv 
základního zdravotnického vybavení nebo 
lepší iniciativy budování kapacit pro reakce 
na krize na úrovni členských států, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
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celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“, který odráží skutečnost, že zdraví 
lidí a zvířat a životní prostředí jsou 
navzájem propojené a že onemocnění se 
mohou přenášet z lidí na zvířata a 
obráceně. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 

(10) Onemocnění COVID-19 prokázalo 
vzájemnou závislost mezi lidským zdravím 
a zdravím naší planety a naší 
zranitelností. Výskyt zoonóz přenosných 
ze zvířat na člověka je zhoršován 
antropogenní změnou klimatu, ničením 
biologické rozmanitosti a zhoršováním 
stavu životního prostředí. Vzhledem k 
závažné povaze přeshraničních zdravotních 
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rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

hrozeb by měl program podporovat 
koordinovaná opatření v oblasti veřejného 
zdraví na úrovni Unie, aby bylo možné 
řešit různé aspekty těchto hrozeb. V zájmu 
posílení schopnosti Unie připravit se na 
zdravotní krizi, reagovat na ni a zvládnout 
ji by měl program poskytovat podporu 
akcím prováděným v rámci mechanismů a 
struktur zřízených podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
1082/2013/EU110 a dalších příslušných 
mechanismů a struktur zřízených na úrovni 
Unie. To by mohlo zahrnovat strategické 
vytváření zásob základního zdravotnického 
vybavení nebo budování kapacit pro reakce 
na krize, preventivní opatření týkající se 
očkování a imunizace a posílené programy 
dozoru. V této souvislosti by měl program 
podporovat celounijní a meziodvětvovou 
kapacitu aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce. Zásadní význam 
má další rozvoj společné evropské 
připravenosti na krize, strategicky 
dostatečné výroby a vytváření zásob.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat vytváření strategických rezerv 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování, 
imunizace a podpory zdraví, posílené 
programy dozoru, platformy pro sdílení 
osvědčených postupů z konvenčních a 
integračních lékařských přístupů. V této 
souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
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2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU10 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru.  V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU10 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni a v nejvzdálenějších 
regionech a zámořských zemích 
a územích, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
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připravenosti a reakce. ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 
2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 
2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nad 
rámec reakční rezervy vytvořené pod 
rescEU během pandemie COVID-19 nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
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připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie a 
také na regionální úrovni mezi regiony, 
které sdílí společnou hranici, aby bylo 
možné řešit různé aspekty těchto hrozeb. V 
zájmu posílení schopnosti Unie připravit se 
na zdravotní krizi, reagovat na ni a 
zvládnout ji by měl program poskytovat 
podporu akcím prováděným v rámci 
mechanismů a struktur zřízených podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1082/2013/EU110 a dalších příslušných 
mechanismů a struktur zřízených na úrovni 
Unie. To by mohlo zahrnovat strategické 
vytváření zásob základního zdravotnického 
vybavení nebo budování kapacit pro reakce 
na krize, preventivní opatření týkající se 
očkování a imunizace a posílené programy 
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celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

dozoru. V této souvislosti by měl program 
podporovat celounijní a meziodvětvovou 
kapacitu aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU10 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na všechny aspekty zdravotní 
krize, reagovat na ni a zvládnout ji 
komplexním způsobem by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU10 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
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základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se osvěty a 
informací v oblasti zdraví, očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
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rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
financované a koordinované EU, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
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aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické a přiměřené rezervy 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU10 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU10 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení na 
evropské úrovni nebo budování kapacit pro 
reakce na krize, preventivní opatření 
týkající se očkování a imunizace a posílené 
programy dozoru. V této souvislosti by měl 
program podporovat celounijní a 
meziodvětvovou kapacitu aktérů pro 
předcházení krizím, připravenost, dozor, 
řízení a reakce na úrovni Unie i na 
celostátní, regionální a místní úrovni, 
včetně plánování pro nepředvídané události 
a cvičení připravenosti v souladu s 
přístupem „jedno zdraví“. Ta by měla 
usnadnit vytvoření rámce pro integrovanou 
a průřezovou komunikaci o riziku, který 
bude fungovat ve všech fázích zdravotní 
krize – prevence, připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 
2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 
2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 176
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické vytváření zásob 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
připravit se na zdravotní krizi, reagovat na 
ni a zvládnout ji by měl program 
poskytovat podporu akcím prováděným v 
rámci mechanismů a struktur zřízených 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1082/2013/EU110 a dalších 
příslušných mechanismů a struktur 
zřízených na úrovni Unie. To by mohlo 
zahrnovat strategické unijní rezervy 
základního zdravotnického vybavení nebo 
budování kapacit pro reakce na krize, 
preventivní opatření týkající se očkování a 
imunizace a posílené programy dozoru. V 
této souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů pro předcházení krizím, 
připravenost, dozor, řízení a reakce na 
úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
připravenosti a reakce.

__________________ __________________
10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).

10 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 
2013 o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí 
č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 
s. 1).
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Or. en

Pozměňovací návrh 177
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. V době 
zdravotní krize a pandemie, ale také v 
případě opakujících se nedostatků, by měl 
program podporovat akce, které podněcují 
výrobu, nákup a řízení příslušných 
produktů a zároveň zajišťují doplňkovost 
s jinými nástroji Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Aby bylo možné bojovat proti 
závažným hrozbám pro zdraví evropských 
občanů, musíme zavést regulaci v oblasti 
přenosných onemocnění. Přenosné 
nemoci se volně pohybují v rámci celé 
EU. Ve složitějším a globalizovaném světě 
vyžaduje schopnost reagovat na výzvy 
zcela zřejmě společnou regulaci s cílem 
čelit na úrovni EU onemocněním 
přesahujícím hranice a řešit je. Jednotlivé 
členské státy nemohou těmto globálním 
výzvám čelit samy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 179
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10 a) Vzhledem k dopadu krize COVID-
19 na přístup ke zdravotnickým službám, 
které nemusí přímo souviset s léčbou 
onemocnění infekcí COVID-19, ale jsou i 
nadále základními zdravotnickými 
službami, včetně služeb v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví, by 
měl program komplexně reagovat na 
zdravotní krize a podporovat opatření, 
jejichž cílem je zaručit přístup ke všem 
základním zdravotnickým službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jelikož v době naléhavé zdravotní 
krize mohou hodnocení zdravotnických 
technologií i klinická hodnocení přispět k 
rychlému rozvoji lékařských protiopatření, 
měl by program poskytovat podporu pro 
usnadnění takových akcí. Komise přijala 
návrh11týkající se hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT), aby 
podpořila spolupráci při hodnocení 
zdravotnických technologií na úrovni 
Unie.

(11) V době naléhavé zdravotní krize 
mohou klinická hodnocení a hodnocení 
zdravotnických technologií přispět k 
rychlému rozvoji, identifikaci a 
dostupnosti lékařských protiopatření. V 
lednu 2018 předložila Komise návrh 
nařízení na podporu spolupráce v oblasti 
hodnocení zdravotnických technologií na 
úrovni Unie. Evropský parlament již 
poskytl svůj postoj, v němž vyjádřil velkou 
podporu návrhu, který čeká na postoj a 
schválení Evropské rady. Spolupráce mezi 
členskými státy probíhá již déle než 20 let 
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na dobrovolném základě. Cílem návrhu 
Komise je zajistit, aby tato koordinace 
byla plně funkční a udržitelná v rámci 
rozpočtu EU. Návrh přibližuje vytvoření 
stálého sekretariátu (také známého jako 
koordinační skupina) na podporu 
spolupráce členských států při včasné 
identifikaci a hodnocení příslušných 
zdravotnických technologií, aby byla 
zajištěna nezbytná transparentnost a 
soudržnost lékařských a vědeckých 
informací, které mají být poskytnuty 
členským státům, s řádným zapojením 
odborníků a pacientů. Program by měl 
poskytovat podporu pro usnadnění 
takových akcí, včetně vytvoření vědeckého 
výboru, který bude poskytovat poradenství 
koordinační skupině členských států pro 
hodnocení zdravotnických technologií, 
pokud jde o technologie, které mají ze 
společného hodnocení co nejvíce těžit. 
Lékařské a vědecké důkazy musí 
převažovat nad politickými nebo 
průmyslovými zájmy vnitrostátních 
správních orgánů.

__________________ __________________
11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU (COM(2018) 51 final) ze dne 
31. ledna 2018.

11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU (COM(2018) 51 final) ze dne 
31. ledna 2018.

Or. en

Odůvodnění

Význam hodnocení zdravotnických technologií pro evropský integrovaný zdravotní systém nás 
zavazuje připomenout význam návrhu Komise, který schválil Parlament a zablokovala Rada. 
Tento pozměňovací návrh připomíná podmínky návrhu, včetně transparentnosti, medicíny 
založené na důkazech a zapojení pacientů, a vyzývá k podpoře z tohoto programu.

Pozměňovací návrh 181
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jelikož v době naléhavé zdravotní 
krize mohou hodnocení zdravotnických 
technologií i klinická hodnocení přispět k 
rychlému rozvoji lékařských protiopatření, 
měl by program poskytovat podporu pro 
usnadnění takových akcí. Komise přijala 
návrh11 týkající se hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT), aby 
podpořila spolupráci při hodnocení 
zdravotnických technologií na úrovni Unie.

(11) V kontextu veřejných zdravotních 
krizí mohou hodnocení zdravotnických 
technologií a klinická hodnocení přispět k 
rychlému rozvoji lékařských protiopatření 
a program by měl poskytovat podporu pro 
usnadnění takových akcí. Komise přijala 
návrh11 týkající se hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT), aby 
podpořila spolupráci při hodnocení 
zdravotnických technologií na úrovni Unie. 
Konstatuje však, že v Radě bylo dosaženo 
jen omezeného pokroku, neboť některé 
členské státy zpochybnily jeho slučitelnost 
se zásadou subsidiarity a vyslovily 
námitky proti povinnému využívání 
společných zpráv o hodnocení 
zdravotnických technologií;

__________________ __________________
11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU (COM(2018) 51 final) ze dne 
31. ledna 2018.

11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU (COM(2018) 51 final) ze dne 
31. ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jelikož v době naléhavé zdravotní 
krize mohou hodnocení zdravotnických 
technologií i klinická hodnocení přispět k 
rychlému rozvoji lékařských protiopatření, 
měl by program poskytovat podporu pro 
usnadnění takových akcí. Komise přijala 
návrh11 týkající se hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT), aby 
podpořila spolupráci při hodnocení 

(11) Jelikož v době naléhavé zdravotní 
krize mohou hodnocení zdravotnických 
technologií i klinická hodnocení přispět k 
rychlému rozvoji lékařských protiopatření, 
měl by program poskytovat podporu pro 
usnadnění takových akcí. Komise přijala 
návrh11 týkající se hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT), aby 
podpořila spolupráci při hodnocení 
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zdravotnických technologií na úrovni Unie. zdravotnických technologií na úrovni Unie. 
Dne 14. února 2019 přijal Evropský 
parlament rovněž své legislativní usnesení 
v prvním čtení.

__________________ __________________
11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU (COM(2018) 51 final) ze dne 
31. ledna 2018.

11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU (COM(2018) 51 final) ze dne 
31. ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jelikož v době naléhavé zdravotní 
krize mohou hodnocení zdravotnických 
technologií i klinická hodnocení přispět k 
rychlému rozvoji lékařských protiopatření, 
měl by program poskytovat podporu pro 
usnadnění takových akcí. Komise přijala 
návrh11 týkající se hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT), aby 
podpořila spolupráci při hodnocení 
zdravotnických technologií na úrovni Unie.

(11) Jelikož v době naléhavé zdravotní 
krize mohou hodnocení zdravotnických 
technologií i klinická hodnocení přispět k 
rychlému rozvoji lékařských protiopatření, 
měl by program poskytovat podporu pro 
usnadnění takových akcí. Komise přijala 
návrh11 týkající se hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT), aby 
podpořila spolupráci při hodnocení 
zdravotnických technologií na úrovni Unie. 
Rada by měla přijmout společný postoj a 
zahájit jednání s Parlamentem o tomto 
návrhu.

__________________ __________________
11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU (COM(2018) 51 final) ze dne 
31. ledna 2018.

11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o hodnocení zdravotnických 
technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU (COM(2018) 51 final) ze dne 
31. ledna 2018.

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami, osob, které žijí 
s přenosnými i nepřenosnými 
onemocněními a jsou jimi nejvíce 
zasaženy, a chronickými onemocněními, 
program by měl rovněž podporovat akce, 
které řeší vedlejší dopady zdravotní krize 
na osoby, které patří do těchto zranitelných 
skupin, včetně zlepšování zdravotní 
gramotnosti a podpory skupinám, které se 
zastávají pacientů. S cílem zaručit i 
nadále vysoké standardy základních 
zdravotnických služeb, včetně prevence, 
by program měl, zejména v dobách krize a 
pandemie, podporovat přechod k 
přístupné a cenově dostupné telemedicíně, 
podávání léčivých přípravků v domácnosti 
a provádění plánů prevence a péče o sebe, 
je-li to možné a vhodné, a současně 
zajistit, aby byl chronicky nemocným a 
rizikovým pacientům zajištěn přístup ke 
zdravotnickým a preventivním službám. 
Program by měl rovněž zajistit, aby byl 
přechod založen na důkazech a hodnocení 
osvědčených postupů, podporovaný 
vhodnými systémy informační a zdravotní 
gramotnosti, infrastrukturami a pečlivým 
plánováním, a to s přihlédnutím k 
otázkám, jako je přístup k digitálním 
řešením v odlehlých oblastech nebo pro 
konkrétní skupiny obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Kateřina Konečná
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami, nepřenosnými 
chorobami a chronickými onemocněními, 
program by měl rovněž podporovat akce, 
které řeší vedlejší dopady zdravotní krize 
na osoby, které patří do těchto zranitelných 
skupin. S cílem zaručit i nadále vysoké 
standardy základních zdravotnických 
služeb by program měl, zejména v dobách 
krize a pandemie, podporovat přechod k 
telemedicíně, podávání léčivých přípravků 
v domácnosti a provádění plánů prevence 
a péče o sebe, je-li to možné a vhodné, a 
současně zajistit, aby byl chronicky 
nemocným pacientům zajištěn přístup ke 
zdravotnickým službám. Program by měl 
rovněž zajistit, aby byl přechod založen na 
důkazech a hodnocení osvědčených 
postupů, podporovaný vhodnými systémy 
informační a zdravotní gramotnosti, 
infrastrukturami a pečlivým plánováním, 
a to s přihlédnutím k otázkám, jako je 
přístup k digitálním řešením v odlehlých 
oblastech nebo pro konkrétní skupiny 
obyvatelstva.

Or. en

Odůvodnění

Koronavirová krize znovu odhalila stávající nedostatky a nedostatky v našich zdravotních 
systémech a vyžádala si, alespoň v některých případech, přijetí inovativních řešení ke zlepšení 
péče o pacienty. Nyní však bude zásadní zaměřit pozornost na systematičtější posilování 
našich systémů zdravotní péče, přičemž se zohlední hodnocení osvědčených postupů – 
digitálních i organizačních – přijatých během krize, přístup založený na důkazech a 
důkladnější posouzení širších systémových otázek.

Pozměňovací návrh 186
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
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Hajšel, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, jako jsou starší 
osoby, děti, Romové, migranti a osoby 
žijící v sociálně nejisté situaci, včetně osob 
trpících nepřenosnými nemocemi, jako 
jsou kardiovaskulární onemocnění, 
rakovina, respirační onemocnění, diabetes 
a duševní onemocnění, měl by program 
rovněž podporovat akce, které řeší vedlejší 
dopady zdravotní krize na osoby, které 
patří do těchto zranitelných skupin. Krize 
ukázala, že elektronické zdravotnictví a 
telemedicína mohou účinnějším způsobem 
zvýšit a zlepšit zdravotní péči. Program by 
měl zvýšit dovednosti pacientů a 
zdravotnických pracovníků v oblasti 
elektronického zdravotnictví, zlepšit 
infrastrukturu a služby elektronického 
zdravotnictví a umožnit, aby byly 
pacientům svěřeny větší pravomoci, pokud 
jde o řízení jejich vlastního zdraví a léčby 
nemocí, snížit zátěž pro zdravotnické 
služby a zvýšit jejich účinnost a 
dostupnost při reakci na požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob se 
znevýhodněným socioekonomickým 
statusem, žen, obětí/přeživších sexuálního 
a genderového násilí, LGBTI osob, 
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zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

etnických menšin, Romů, migrujících 
osob, osob žijících se zdravotním 
postižením, osob trpících duševními 
chorobami a chronickými onemocněními a 
dalších skupin, které jsou 
marginalizované, diskriminované, 
zranitelné a nedostatečně zajištěné 
službami, měl by program rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin. Program by 
proto měl podporovat opatření, jejichž 
cílem je řešit všechny sociální faktory 
ovlivňující zdraví, včetně genderu, s 
průřezovým přístupem s cílem odstranit 
veškeré nerovnosti v oblasti zdraví, včetně 
nerovností na základě pohlaví, reagovat 
na specifické zdravotní potřeby lidí, včetně 
zdravotních potřeb žen, a usilovat o 
zajištění nepřetržitého přístupu ke všem 
službám zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin, a také různé 
dopady v souvislosti s genderem. S cílem 
zaručit i nadále vysoké standardy 



AM\1207705CS.docx 61/278 PE653.822v01-00

CS

základních zdravotnických služeb by 
program měl, zejména v dobách krize a 
pandemie, podporovat přechod k 
telemedicíně, s přihlédnutím k různé míře 
digitální gramotnosti, podávání léčivých 
přípravků v domácnosti, prosazování 
inovativních digitálních řešení pro zdraví 
a péči v součinnosti s programem 
Horizont Evropa a jeho příslušnými 
misemi a partnerstvími a provádění plánů 
prevence a péče o sebe, je-li to možné a 
vhodné, a současně zajistit, aby byl 
chronicky nemocným pacientům zajištěn 
přístup ke zdravotnickým službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami, nepřenosnými 
onemocněními a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin. S cílem zaručit 
i nadále vysoké standardy základních 
zdravotnických služeb by program měl, 
zejména v dobách krize a pandemie, 
podporovat přechod k telemedicíně, 
podávání léčivých přípravků v domácnosti 
a provádění plánů prevence a péče o sebe, 
je-li to možné a vhodné, a současně 
zajistit, aby byl chronicky nemocným 
pacientům zajištěn přístup ke 
zdravotnickým službám, s přihlédnutím k 
příslušné úrovni digitalizace členských 
států a k problémům s přístupem k 
digitálním řešením ve vzdálených 
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oblastech nebo u určitých skupin 
obyvatel.

Or. it

Pozměňovací návrh 190
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin. S cílem zaručit 
i nadále vysoké standardy základních 
zdravotnických služeb by program měl, 
zejména v dobách krize a pandemie, 
podporovat přechod k přístupné a cenově 
dostupné telemedicíně, podávání léčivých 
přípravků v domácnosti a provádění plánů 
prevence a péče o sebe, je-li to možné a 
vhodné, a současně zajistit, aby byl 
chronicky nemocným a rizikovým 
pacientům zajištěn přístup ke 
zdravotnickým a preventivním službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve (12) Aby byly chráněny osoby ve 
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zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

zranitelném postavení, včetně dětí, 
seniorů, sociálně znevýhodněných osob, 
žen, osob LGBTI, etnických menšin, osob 
s tělesným nebo duševním postižením 
a chronickými onemocněními, program by 
měl rovněž podporovat akce, které řeší 
vedlejší dopady zdravotní krize na osoby, 
které patří do těchto zranitelných skupin, s 
přihlédnutím k jejich specifickým 
zdravotním potřebám.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize na osoby, které patří do 
těchto zranitelných skupin.

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob trpících 
duševními chorobami a chronickými 
onemocněními, jako je obezita, rakovina, 
diabetes, kardiovaskulární onemocnění a 
neurologické poruchy, program by měl 
rovněž podporovat akce, které řeší vedlejší 
dopady zdravotní krize na osoby, které 
patří do těchto zranitelných skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně osob 

(12) Aby byly chráněny zranitelné 
osoby, včetně dětí, starších osob, 
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trpících duševními chorobami a 
chronickými onemocněními, program by 
měl rovněž podporovat akce, které řeší 
vedlejší dopady zdravotní krize na osoby, 
které patří do těchto zranitelných skupin.

těhotných žen, osob se zdravotním 
postižením, pacientů s chronickými 
onemocněními, program by měl rovněž 
podporovat akce, které řeší vedlejší dopady 
zdravotní krize a nedostatku léčivých 
přípravků na osoby, které patří do těchto 
zranitelných skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Článek 8 SFEU ukládá Unii 
povinnost odstranit nerovnosti a 
podporovat rovné zacházení pro muže a 
ženy ve všech svých činnostech. Zásada 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
by se měla uplatňovat na všechny činnosti 
prováděné prostřednictvím tohoto 
programu a tento program by měl přispět 
k dosažení společných cílů stanovených v 
závěrech Rady o zdraví žen ze dne 22. 
června 2006. Tento program by měl 
podporovat opatření, která prosazují 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do zdravotní péče, řeší specifické 
zdravotní potřeby žen, neboť některé 
zdravotní problémy postihují výhradně 
nebo neúměrně ženy, včetně sexuálního a 
genderového násilí, jakož i určité aspekty 
sexuálního a reprodukčního zdraví, 
zabývají se genderovými aspekty zdraví, 
včetně sexuálního a reprodukčního 
zdraví, a právy, která jsou stanovena ve 
strategii pro rovnost žen a mužů, mají za 
cíl snížit nerovnosti žen a mužů v oblasti 
zdraví, přičemž cílem je uznat rovnost žen 
a mužů za klíčový faktor zdraví, 
shromažďovat rozčleněné a genderově 
specifické údaje o stavu zdraví žen, aby 
bylo možné měřit neuspokojené léčebné 
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potřeby žen a poskytovat genderově citlivé 
informace o zdravotním stavu, vzdělávání 
a povýšení, preventivní opatření a léčbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Právo na tělesné a duševní zdraví 
je základním lidským právem. Každý má 
bez diskriminace právo na přístup k 
moderní a komplexní zdravotní péči. 
Program „EU pro zdraví“ by měl zaručit 
všeobecné zdravotní pokrytí v souladu s 
mezinárodními závazky přijatými 
prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje 
a politik WHO a zajistit, aby každý mohl 
využívat zdravotnické služby, které 
potřebuje, aniž by se dostal do finančních 
problémů. Aby mohla Komise i nadále 
zaujímat vedoucí postavení v oblasti 
zdraví a poskytovat v celé Unii vysokou 
úroveň zdravotní péče, měla by navrhnout 
směrnici o minimálních normách pro 
kvalitní zdravotní péči se spuborem 
kritérií, která by měla být oznamována 
členskými státy, jako je počet 
nemocničních lůžek na obyvatele, kritické 
kapacity v oblasti péče, počet lékařů a 
zdravotních sester na obyvatele, míra 
výdajů na zdravotní péči a přístup a 
dostupnost zdravotní péče pro všechny, a 
to i pro zranitelné osoby. To by zlepšilo 
bezpečnost pacientů a vedlo by to k lepším 
podmínkám v oblasti zdravotní péče pro 
pacienty a odborníky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Demografické změny a 
technologické inovace představují některé 
z nejdůležitějších výzev, jimž naše systémy 
zdravotní péče čelí. Stárnutí obyvatelstva 
je z velké části způsobeno úspěchem 
našich systémů zdravotní péče a současně 
je nutí ke strukturální transformaci: z 
modelu zdravotní péče zaměřeného 
především na akutní onemocnění je 
nezbytné přejít k modelu zdravotní péče, v 
němž mají větší váhu chronická 
onemocnění. Je důležité, aby se členské 
státy v tomto procesu transformace 
modelu zdravotní péče vzájemně 
doplňovaly, a proto je nezbytné posílit 
mechanismy výměny osvědčených 
postupů. Při vedení těchto výměn by měl 
hrát důležitou úlohu program „EU pro 
zdraví“.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Byl pozorován vzájemný vztah 
mezi zdravotními a/nebo ekonomickými 
krizemi a znepokojivým nárůstem 
depresivních trendů v důsledku dopadů 
snížené ekonomické dostupnosti, nejistoty 
ohledně budoucnosti a rostoucí 
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nezaměstnanosti. Program by proto měl 
podporovat vnitrostátní integrační kroky v 
oblasti duševního zdraví ve všech 
politikách a podporu duševního zdraví ve 
všech oblastech, včetně školního a 
pracovního prostředí, a preventivní 
opatření proti depresím a sebevraždám.

Or. it

Pozměňovací návrh 198
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek, řízení 
a distribuce produktů s významem pro 
krizi, aby se zajistila doplňkovost s 
ostatními nástroji Unie. Program by měl 
podporovat zavedení zvláštního 
společného opatření pro předcházení 
nedostatku dodávek zdravotnických 
prostředků, které umožní výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
a vypracování společných preventivních 
opatření. Komise by rovněž měla v rámci 
své farmaceutické strategie předložit 
zvláštní strategii pro řešení nedostatku 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků v Evropě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, včetně závislosti EU na 
třetích zemích, pokud jde o zajištění 
dodávek chemických surovin a výchozích 
materiálů, farmakologicky účinných 
látek, léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků i osobních ochranných 
prostředků, kterých je v Unii během 
pandemie zapotřebí. Program by proto měl 
poskytovat podporu akcím, které zvýší 
bezpečnost dodávek léčivých přípravků v 
EU a sníží závislost na třetích zemích, a to 
podporou diverzifikace dodavatelských 
řetězců, podporou výroby v EU, 
společného zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

(13) Krize COVID-19 poukázala na naši 
závislost na třetích zemích, pokud jde o 
zajištění dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl Komisi a členským státům 
umožnit přijmout všechna potřebná 
opatření k zajištění nezávislosti Evropy v 
oblasti zdraví, a to poskytnutím podpory 
akcím, které posilují výrobu, zadávání 
zakázek a řízení produktů s významem pro 
krizi, aby se zajistila doplňkovost s 
ostatními nástroji Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků, 
farmakologicky účinných látek i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie. Je třeba dosáhnout nastavitelné a 
rozšiřitelné výrobní kapacity léčivých 
přípravků v rámci Evropské unie, aby se 
zabránilo překážkám v oběhu léčivých 
přípravků a nedostatku dodávek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí, a poukázala 
zejména na její závislost na třetích 
zemích, pokud jde o výrobní kapacitu, 
dodávky farmakologicky aktivních látek a 
výchozích materiálů. Program by proto 
měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro zdravotnictví a 
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zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

péči, aby se zmírnilo riziko jejich 
nedostatku, zejména při zdravotních 
krizích a zajistila doplňkovost s ostatními 
nástroji Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek a řízení 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků i osobních 
ochranných prostředků, kterých je v Unii 
během pandemie zapotřebí. Program by 
proto měl poskytovat podporu akcím, které 
posilují výrobu, zadávání zakázek, řízení, 
přístupnost a cenovou dostupnost 
produktů s významem pro krizi, aby se 
zajistila doplňkovost s ostatními nástroji 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se minimalizovaly důsledky 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
pro veřejné zdraví, mělo by být možné, aby 
se akce podporované v rámci programu 
vztahovaly na koordinaci činností, které 

(14) Aby se minimalizovaly důsledky 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
pro veřejné zdraví, mělo by být možné, aby 
se akce podporované v rámci programu 
vztahovaly na koordinaci činností, které 
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posilují interoperabilitu a soudržnost 
zdravotnických systémů členských států, a 
to prostřednictvím referenčního 
srovnávání, spolupráce a výměny 
osvědčených postupů, a zajišťují schopnost 
těchto systémů reagovat na mimořádné 
situace v oblasti zdraví, což zahrnuje 
plánování pro nepředvídané události, 
cvičení připravenosti a zvyšování 
kvalifikace zdravotnického personálu a 
pracovníků v oblasti veřejného zdraví a 
zavedení mechanismů pro účinné 
monitorování a na potřebách založenou 
distribuci nebo přidělování zboží a služeb 
nezbytných v době krize.

posilují interoperabilitu a soudržnost 
zdravotnických systémů členských států, a 
to prostřednictvím referenčního 
srovnávání, spolupráce a výměny 
osvědčených postupů, a zajišťují schopnost 
těchto systémů reagovat na mimořádné 
situace v oblasti zdraví, což zahrnuje 
plánování pro nepředvídané události, 
cvičení připravenosti a zvyšování 
kvalifikace zdravotnického personálu a 
pracovníků v oblasti veřejného zdraví a 
zavedení mechanismů pro účinné 
monitorování a na potřebách založenou 
distribuci nebo přidělování zboží a služeb 
nezbytných v době krize. Srovnávání, 
spolupráce a výměna osvědčených 
postupů by měly být rovněž podporovány v 
obdobích, kdy žádné krize nejsou.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se minimalizovaly důsledky 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
pro veřejné zdraví, mělo by být možné, aby 
se akce podporované v rámci programu 
vztahovaly na koordinaci činností, které 
posilují interoperabilitu a soudržnost 
zdravotnických systémů členských států, a 
to prostřednictvím referenčního 
srovnávání, spolupráce a výměny 
osvědčených postupů, a zajišťují schopnost 
těchto systémů reagovat na mimořádné 
situace v oblasti zdraví, což zahrnuje 
plánování pro nepředvídané události, 
cvičení připravenosti a zvyšování 
kvalifikace zdravotnického personálu a 
pracovníků v oblasti veřejného zdraví a 
zavedení mechanismů pro účinné 
monitorování a na potřebách založenou 

(14) Aby se minimalizovaly důsledky 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
pro veřejné zdraví, mělo by být možné, aby 
se akce podporované v rámci programu 
vztahovaly na koordinaci činností, které 
posilují interoperabilitu a soudržnost 
zdravotnických systémů členských států, a 
to prostřednictvím referenčního 
srovnávání, spolupráce a výměny 
osvědčených postupů, a zajišťují schopnost 
těchto systémů reagovat na mimořádné 
situace v oblasti zdraví, což zahrnuje 
plánování pro nepředvídané události, 
cvičení připravenosti a zvyšování 
kvalifikace zdravotnického personálu a 
pracovníků v oblasti veřejného zdraví a 
zavedení mechanismů pro účinné 
monitorování a na potřebách založenou 
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distribuci nebo přidělování zboží a služeb 
nezbytných v době krize.

distribuci nebo přidělování zboží a služeb 
nezbytných v době krize, což by bylo 
zvlášť přínosné v přeshraničním 
kontextu.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se minimalizovaly důsledky 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
pro veřejné zdraví, mělo by být možné, aby 
se akce podporované v rámci programu 
vztahovaly na koordinaci činností, které 
posilují interoperabilitu a soudržnost 
zdravotnických systémů členských států, a 
to prostřednictvím referenčního 
srovnávání, spolupráce a výměny 
osvědčených postupů, a zajišťují schopnost 
těchto systémů reagovat na mimořádné 
situace v oblasti zdraví, což zahrnuje 
plánování pro nepředvídané události, 
cvičení připravenosti a zvyšování 
kvalifikace zdravotnického personálu a 
pracovníků v oblasti veřejného zdraví a 
zavedení mechanismů pro účinné 
monitorování a na potřebách založenou 
distribuci nebo přidělování zboží a služeb 
nezbytných v době krize.

(14) Aby se minimalizovaly důsledky 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
pro veřejné zdraví, mělo by být možné, aby 
se akce podporované v rámci programu 
vztahovaly na koordinaci činností, které 
posilují interoperabilitu a soudržnost 
zdravotnických systémů členských států, a 
to prostřednictvím referenčního 
srovnávání, spolupráce a výměny 
osvědčených postupů pomocí většího 
počtu společných akcí, a zajišťují 
schopnost těchto systémů reagovat na 
mimořádné situace v oblasti zdraví, což 
zahrnuje plánování pro nepředvídané 
události, cvičení připravenosti a zvyšování 
kvalifikace zdravotnického personálu a 
pracovníků v oblasti veřejného zdraví a 
zavedení mechanismů pro účinné 
monitorování a na potřebách založenou 
distribuci nebo přidělování zboží a služeb 
nezbytných v době krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Joanna Kopcińska
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Hodnocení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/24/EU1a 
provedené Komisí ukázalo, že ne všechny 
členské státy směrnici plně provedly. 
Překážky a omezení uplatňování 
směrnice, jako jsou nepřiměřeně 
zatěžující požadavky na povolení nebo 
omezení úhrady, omezují přístup ke 
zdravotní péči pro občany, jejichž 
zdravotní potřeby mohou být někdy lépe 
uspokojeny v jiném členském státě než v 
jejich vlastním. Ne všechny členské státy 
jsou navíc schopny poskytovat údaje nebo 
informace o pacientech, kteří cestují do 
zahraničí, vzhledem k tomu, že sběr údajů 
není vždy v jednotlivých členských státech 
srovnatelný. Program by proto měl 
podpořit plné provedení směrnice 
2011/24/EU, což zaručí vysokou úroveň 
ochrany veřejného zdraví a současně i 
dodržování zásady volného pohybu osob v 
rámci vnitřního trhu.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Koronavirová krize ukázala, že je 
důležité, aby členské státy organizovaly 
zátěžové testy s cílem posoudit odolnost 
svých vnitrostátních systémů zdravotní 
péče vůči všem druhům krizí. Tyto testy 
musí být prováděny na základě přesných 
hodnotících kritérií stanovených 
Evropskou komisí. Výsledky těchto testů 
by mohly určit nedostatky vnitrostátních 
systémů zdravotní péče a oblasti, na něž se 
má vztahovat zvláštní finanční podpora.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Koordinace mezi vnitrostátními 
systémy zdravotní péče má zásadní 
význam pro zajištění solidarity v rámci 
Unie. Společné pořizování, koordinované 
předávání vybavení, rezerva a oběh 
krevních produktů a orgánů a přeprava 
pacientů za účelem přeshraniční péče by 
se měly odpovídajícím způsobem 
předvídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14c) Kromě navýšení rozpočtu by měl 
být posílen mechanismus civilní ochrany 
EU a jeho nástroj rescEU, aby byla 
zajištěna skutečně společná, 
koordinovaná a účinná reakce na úrovni 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14d) Unie by měla mít možnost spoléhat 
se na mobilizaci zdravotnických 
pracovníků prostřednictvím „Evropského 
zdravotnického sboru“, který by umožnil 
rychlou lékařskou pomoc a odborné 
znalosti v oblasti veřejného zdraví pro 
všechny členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14e) Evropské zdravotnické agentury, 
zejména ECDC a EMA, by měly získat 
posílené pravomoci, zdroje a 
zaměstnance, aby mohly efektivně plnit 
své úkoly ve prospěch evropských občanů. 
Aby bylo možné předvídat všechny druhy 
krizí, měla by Komise rovněž posoudit 
potřeby ostatních evropských 
zdravotnických agentur, jako jsou EFSA, 
ECHA a EU-OSHA. Komise by měla 
zaručit větší koordinaci mezi evropskými 
agenturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14f) Program by měl podporovat revizi 
mandátu ECDC s cílem rozšířit jeho 
pravomoci na chronická onemocnění, 
vypracovat povinné pokyny pro členské 
státy a koordinovat laboratorní výzkum v 
době zdravotních krizí.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14g) Program by měl rovněž podporovat 
revizi mandátu agentury EMA s cílem 
rozšířit její pravomoci v oblasti 
koordinace klinických hodnocení a řešení 
nedostatku léčivých přípravků. Agentura 
EMA by tak mohla čelit budoucím 
výzvám, jako je monitorování a reakce na 
nedostatky v koordinaci s členskými státy. 
Agentura EMA by měla mít z 
dlouhodobého hlediska možnost podmínit 
registraci zárukou dodávek a přístupnosti 
od výrobců. Posílení zaměstnanců EMA 
by mělo agentuře umožnit provádět 
inspekce výrobních míst se sídlem ve 
třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14h) S cílem usnadnit postupy 
společného zadávání veřejných zakázek 
EU by Komise mohla přijmout zvláštní 
právní předpisy na podporu jejich 
používání při nákupu očkovacích látek a 
léčiv, k zajištění účinnosti a 
transparentnosti procesu a zajištění 
rovného přístupu k lékům, zdravotnickým 
prostředkům, ochranným prostředkům a 
dalším příslušným zdravotnickým 
výrobkům. Část léčivých přípravků 
zakoupených v rámci společného 
zadávacího řízení EU by mohla 
představovat evropskou pohotovostní 
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rezervu léčivých přípravků, kterých bývá 
nedostatek.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14i) Zřízení komunikačního portálu 
pro veřejnost by Unii umožnilo sdílet 
ověřené informace, zasílat varování 
evropským občanům a bojovat proti 
dezinformacím. Mohl by zahrnovat 
širokou škálu informací, preventivních 
kampaní a vzdělávacích programů pro 
mladé lidi. Tento portál by mohl být 
rovněž použit na podporu silného pokrytí 
imunizací na evropské úrovni ve 
spolupráci s ECDC.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14j) Platforma pro digitální výměnu, 
jako je portál údajů o COVID-19, by 
mohla usnadnit výměnu 
epidemiologických údajů, vědecky 
podložených doporučení pro zdravotnické 
pracovníky a nemocnice a přesného stavu 
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mobilizovatelných kapacit a zásob 
léčivých přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost, udržitelnost a odolnost. V 
souvislosti s touto transformací a 
reformami by měl program v součinnosti s 
programem Digitální Evropa propagovat 
akce, jež urychlují digitální transformaci 
zdravotnických služeb a zvyšují jejich 
interoperabilitu, posilují kapacitu 
zdravotnických systémů pro lepší (prvotní, 
primární, sekundární, terciární 
a kvartérní) předcházení nemocím a 
propagaci zdraví, poskytování nových 
modelů péče založených na výsledcích a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí a za současného zlepšování 
úrovně zdravotní gramotnosti a 
gramotnosti v oblasti digitálního zdraví, a 
jež zajistí efektivní pracovní sílu ve 
veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností, které budou pravidelně 
aktualizovány s ohledem na vědecký a 
technologický pokrok, jak stanoví 
směrnice 2005/36 o uznávání odborných 
kvalifikací. Tato součinnost mezi 
Evropským programem zdraví a 
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uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 června 12 by měl program podporovat 
akce, jež zajistí univerzálnost a 
inkluzivnost zdravotní péče, což znamená, 
že nikomu není zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ochranu jejich 
údajů, budou náležitě respektována.

programem Digitální Evropa by měla 
přispět k provádění a rozšíření 
elektronického zdravotnictví, jako je 
telemedicína, k omezení zbytečného 
cestování a nenaplněných potřeb v oblasti 
zdravotní péče. Vytvoření evropského 
prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví 
a evropských elektronických zdravotních 
záznamů by systémům zdravotní péče, 
výzkumným pracovníkům a veřejným 
orgánům poskytlo prostředky ke zlepšení 
přístupnosti, cenové dostupnosti, 
dostupnosti a kvality zdravotní péče, 
zvýšení množství dat, která mají pacienti a 
zdravotničtí pracovníci k dispozici, čímž 
by se zlepšila kvalita zdravotní péče a 
volný pohyb pacientů v rámci Unie.  S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 by měl program podporovat akce, jež 
zajistí univerzálnost a inkluzivnost 
zdravotní péče, což znamená, že nikomu 
není zamezen přístup ke zdravotní péči, a 
akce zajišťující, že práva pacientů, včetně 
práva na ochranu jejich údajů, budou 
náležitě respektována. Program musí 
zaručit přístup k osobním údajům o 
zdravotním stavu a jejich sdílení a 
zároveň důsledně uplatňovat pravidla 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů a zvýšit digitální dovednosti 
pacientů.

__________________ __________________
12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
200612 by měl program podporovat akce, 
jež zajistí univerzálnost a inkluzivnost 
zdravotní péče, což znamená, že nikomu 
není zamezen přístup ke zdravotní péči, a 
akce zajišťující, že práva pacientů, včetně 
práva na ochranu jejich údajů, budou 
náležitě respektována.

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, prostřednictvím průřezového a 
genderově citlivého přístupu k řešení 
sociálních faktorů zdraví a různých 
zranitelností vedoucích k nerovným 
zdravotním výsledkům, a jež zajistí 
efektivní pracovní sílu ve veřejném 
zdravotnictví disponující správnými 
dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
200612 by měl program podporovat akce, 
jež zajistí univerzálnost a inkluzivnost 
zdravotní péče, což znamená, že nikomu 
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není zamezen přístup ke zdravotní péči, a 
to mimo jiné dosažením všeobecné 
zdravotní péče a také prostřednictvím 
solidarity a rovnosti s cílem zajistit 
dostupnost pro všechny a rovný přístup 
podle potřeby bez ohledu na etnický či 
rasový původ, pohlaví, věk, sociální 
postavení nebo schopnost zaplatit 
a snižovat nerovnosti v oblasti zdraví. 
Program by měl podporovat opatření, 
jejichž cílem je zajistit respektování práv 
pacientů, včetně práva na slušnou a 
důstojnou péči, bez jakýchkoli forem 
diskriminace, špatného zacházení nebo 
násilí, práva na ochranu soukromí 
pacientů včetně ochrany jejich údajů, 
práva na přesné a objektivní informace a 
informace o všech aspektech jejich zdraví, 
včetně sexuálního a reprodukčního 
zdraví, a práva na informovaný souhlas.

__________________ __________________
12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie Loiseau, Bernard 
Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Susana Solís Pérez, 
Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
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Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského 
prostoru pro data z oblasti veřejného 
zdraví by systémům zdravotní péče, 
výzkumným pracovníkům a veřejným 
orgánům poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 června 12 by měl program podporovat 
akce, jež zajistí univerzálnost a 
inkluzivnost zdravotní péče, což znamená, 
že nikomu není zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ochranu jejich 
údajů, budou náležitě respektována.

Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Program by měl usnadnit 
shromažďování rozsáhlých klinických a 
biologických databází s cílem lépe 
porozumět novým hrozbám, vzácným 
onemocněním a onemocněním s nízkým 
výskytem. Data z oblasti veřejného zdraví 
a způsob, jakým je lze bezpečně sdílet při 
plném dodržování požadavků obecného 
nařízení o ochraně údajů, budou mít 
zásadní význam pro boj proti všem 
druhům zdravotních krizí a pro zlepšení 
zvládání přenosných i nepřenosných 
nemocí. V tomto ohledu bude rozvoj 
budoucího evropského prostoru pro data 
z oblasti veřejného zdraví zásadním 
krokem, který podpoří přímo pacienty a 
jejich poskytovatele zdravotní péče, zajistí, 
aby občané měli kontrolu nad svými 
osobními údaji, usnadní výzkum a 
podpoří rozvoj diagnostiky, léčebných 
postupů a služeb. Evropský prostor pro 
data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům poskytl 
prostředky ke zlepšení dostupnosti a 
kvality zdravotní péče. S ohledem na 
základní právo na přístup k preventivní 
zdravotní péči a lékařské péči, které je 
zakotveno v článku 35 Listiny základních 
práv Evropské unie, a s ohledem na 
společné hodnoty a zásady ve zdravotních 
systémech Evropské unie uvedené v 
závěrech Rady ze dne 2. června 2006 by 
měl program podporovat akce, jež zajistí 
univerzálnost a inkluzivnost zdravotní 
péče, což znamená, že nikomu není 
zamezen přístup ke zdravotní péči, a akce 
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zajišťující, že práva pacientů, včetně práva 
na ochranu jejich údajů, budou náležitě 
respektována. Čím více se Unie bude 
opírat o sdílené údaje s cílem zlepšit 
evropskou zdravotní péči, tím více EU 
zvýší svou nezávislost na GAFAM 
a rozšíří své dovednosti v oblasti 
kybernetické bezpečnosti s cílem zaručit 
bezpečnost údajů a zabránit narušením 
bezpečnosti, která by odhalila osobní 
údaje pacientů.

__________________ __________________
12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a současně zlepšovat míru 
zdravotní gramotnosti občanů a 
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správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 června 12 by měl program podporovat 
akce, jež zajistí univerzálnost a 
inkluzivnost zdravotní péče, což znamená, 
že nikomu není zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ochranu jejich 
údajů, budou náležitě respektována.

gramotnosti v oblasti digitálního zdraví, a 
jež zajistí efektivní pracovní sílu ve 
veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví 
a evropských elektronických zdravotních 
záznamů by systémům zdravotní péče, 
výzkumným pracovníkům a veřejným 
orgánům poskytlo prostředky ke zlepšení 
přístupnosti, dostupnosti, cenové 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. 
Program musí při zřizování evropského 
prostoru pro data z oblasti veřejného 
zdraví zajistit odpovídající zdroje pro 
ECDC / vnitrostátní agentury pro 
shromažďování údajů o diagnóze, péči a 
výsledcích. Musí rovněž poskytovat zdroje 
a integrovat údaje shromážděné 
občanskou společností. S ohledem na 
základní právo na přístup k preventivní 
zdravotní péči a lékařské péči, které je 
zakotveno v článku 35 Listiny základních 
práv Evropské unie, a s ohledem na 
společné hodnoty a zásady ve zdravotních 
systémech Evropské unie uvedené v 
závěrech Rady ze dne 2. června 200612 by 
měl program podporovat akce, jež zajistí 
univerzálnost a inkluzivnost zdravotní 
péče, což znamená, že nikomu není 
zamezen přístup ke zdravotní péči, a akce 
zajišťující, že práva pacientů, včetně práva 
na ochranu jejich údajů, budou náležitě 
respektována, budou pro pacienty jasná, 
snadno srozumitelná a snadno použitelná 
a uzpůsobená inovacím a novým 
technologiím.

__________________ __________________
12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 by měl program podporovat akce, jež 
zajistí univerzálnost a inkluzivnost 
zdravotní péče, což znamená, že nikomu 
není zamezen přístup ke zdravotní péči, a 
akce zajišťující, že práva pacientů, včetně 
práva na ochranu jejich údajů, budou 
náležitě respektována.

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví 
a evropských elektronických zdravotních 
záznamů by systémům zdravotní péče, 
výzkumným pracovníkům a veřejným 
orgánům poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. Tyto 
evropské zdravotní záznamy by měly být 
standardizované, interoperabilní s jinými 
systémy zdravotních záznamů a přístupné 
pacientům ve všech členských státech při 
zajištění soukromí a informace by měly 
být zakódovány do evropského průkazu 
zdravotního pojištění. S ohledem na 
základní právo na přístup k preventivní 
zdravotní péči a lékařské péči, které je 
zakotveno v článku 35 Listiny základních 
práv Evropské unie, a s ohledem na 
společné hodnoty a zásady ve zdravotních 
systémech Evropské unie uvedené v 
závěrech Rady ze dne 2. června 200612 by 
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měl program podporovat akce, jež zajistí 
univerzálnost a inkluzivnost zdravotní 
péče, což znamená, že nikomu není 
zamezen přístup ke zdravotní péči, a akce 
zajišťující, že práva pacientů, včetně práva 
na ochranu jejich údajů, budou náležitě 
respektována.

__________________ __________________
12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Potřebujeme evropskou elektronickou evidenci zdraví se standardizovanými informacemi, 
které by byly v určené podobě přístupné pouze pohotovostním jednotkám. Personalizované 
údaje by měla vlastnit a mít k nim přístup pouze osoba s heslem srovnatelným s PIN kódem 
bankovních karet. Tento PIN kód by mohl být doplněn do evropského průkazu zdravotního 
pojištění (EHIC), kde by pacienti s PIN kódem mohli tyto zdravotní záznamy zrušit.

Pozměňovací návrh 224
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
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primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 června 12 by měl program podporovat 
akce, jež zajistí univerzálnost a 
inkluzivnost zdravotní péče, což znamená, 
že nikomu není zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ochranu jejich 
údajů, budou náležitě respektována.

primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a současně zlepšovat míru 
zdravotní gramotnosti občanů a 
gramotnosti v oblasti digitálního zdraví, a 
jež zajistí efektivní pracovní sílu ve 
veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví 
a evropských elektronických zdravotních 
záznamů by systémům zdravotní péče, 
výzkumným pracovníkům a veřejným 
orgánům poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
200612 by měl program podporovat akce, 
jež zajistí univerzálnost a inkluzivnost 
zdravotní péče, což znamená, že nikomu 
není zamezen přístup ke zdravotní péči, a 
akce zajišťující, že práva pacientů, včetně 
práva na ochranu jejich údajů, budou 
náležitě respektována, budou pro pacienty 
jasná, snadno srozumitelná a snadno 
použitelná a uzpůsobená inovacím a 
novým technologiím.

__________________ __________________
12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Práva pacientů v oblasti ochrany údajů musí být plně zajištěna, srozumitelná pro pacienty a 
přizpůsobena rychlému vývoji technologií v oblasti zdravotní péče.  Právní předpisy EU by 
kromě zajištění odpovídající ochrany a bezpečnosti měly být navrženy tak, aby zajistily, že 
výkon práv bude jednoduchý a nebude příliš zatěžující.
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Pozměňovací návrh 225
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 června 12 by měl program podporovat 
akce, jež zajistí univerzálnost a 
inkluzivnost zdravotní péče, což znamená, 
že nikomu není zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ochranu jejich 
údajů, budou náležitě respektována.

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče, 
pokroku v deinstitucionalizaci a posunu 
směrem ke komunitní péči i o starší osoby 
a poskytování integrovaných služeb, od 
komunitní a primární zdravotní péče až po 
vysoce specializované služby, a to na 
základě potřeb lidí, a jež zajistí efektivní 
pracovní sílu ve veřejném zdravotnictví 
disponující správnými dovednostmi, včetně 
digitálních dovedností. Vytvoření 
evropského prostoru pro data z oblasti 
veřejného zdraví by systémům zdravotní 
péče, výzkumným pracovníkům a 
veřejným orgánům poskytlo prostředky ke 
zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní 
péče. S ohledem na základní právo na 
přístup k preventivní zdravotní péči a 
lékařské péči, které je zakotveno v článku 
35 Listiny základních práv Evropské unie, 
a s ohledem na společné hodnoty a zásady 
ve zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 června 12 by měl program podporovat 
akce, jež zajistí univerzálnost a 
inkluzivnost zdravotní péče, což znamená, 
že nikomu není zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ochranu jejich 
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údajů, budou náležitě respektována.

__________________ __________________
12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb a zvyšují jejich interoperabilitu, 
posilují kapacitu zdravotnických systémů 
pro lepší předcházení nemocím a propagaci 
zdraví, poskytování nových modelů péče a 
integrovaných služeb, od komunitní a 
primární zdravotní péče až po vysoce 
specializované služby, a to na základě 
potřeb lidí, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví a 
evropských elektronických zdravotních 
záznamů by systémům zdravotní péče, 
výzkumným pracovníkům a veřejným 
orgánům poskytlo prostředky ke zlepšení 
přístupnosti, dostupnosti, cenové 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
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základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 června 12 by měl program podporovat 
akce, jež zajistí univerzálnost a 
inkluzivnost zdravotní péče, což znamená, 
že nikomu není zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ochranu jejich 
údajů, budou náležitě respektována.

preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
2006 června 12 by měl program podporovat 
akce, jež zajistí univerzálnost a 
inkluzivnost zdravotní péče, což znamená, 
že nikomu není zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ochranu jejich 
údajů, budou náležitě respektována.

__________________ __________________
12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

12 Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotních systémech 
Evropské unie (Úř. věst. C 146, 22.6.2006, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Situace v souvislosti s COVID-19 
nás naučila, jak je důležité zdraví jako 
veřejný statek, který je třeba chránit 
rozvíjením soudržných přístupů k řešení 
chronických onemocnění, ať už 
přenosných či nepřenosných, a 
využíváním synergií v přístupu k 
ohroženým osobám. Situace v souvislosti 
s COVID-19 rovněž zdůraznila nutnost 
vytvářet a sdílet spolehlivé údaje o 
diagnostice, léčbě a vyléčení 
prostřednictvím střediska ECDC v celé 
EU. Rovněž potvrdila, že je třeba 
uplatňovat inovativní řešení s cílem 
identifikovat osoby, jimž hrozí infekční 
onemocnění, aby mohly být testovány, 
spojená s péčí a přijímat předběžná 
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opatření s cílem zabránit dalšímu 
přenosu, což povede k eliminaci nákaz. 
Bez ohledu na rozdíly v přenosových 
trasách se tyto poznatky vztahují i na 
virovou hepatitidu, kde zpráva ECDC z 
května 2020, která sleduje pokrok směrem 
k odstranění hepatitidy B a C v EU/EHP, 
zdůrazňuje, že „úmrtnost související s 
hepatitidou je v tomto regionu vysoká a že 
existuje jen velmi málo důkazů o pokroku 
směrem k cíli vymýtit ji do roku 2030 a o 
65 % snížit úmrtnost oproti výchozímu 
stavu z roku 2015“. Zpráva ECDC tak 
potvrzuje, že pokud se EU nebude vyvíjet 
úsilí v souvislosti s předcházením, 
diagnostikou a propojením s péčí, Evropa 
nesplní cíl WHO pro vymýcení a nesplní 
svůj závazek k dosažení cílů udržitelného 
rozvoje OSN.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Hodnota údajů o zdravotním stavu 
má zásadní význam pro získání 
spolehlivějších informací pro zlepšení 
zdravotnických služeb a tvorbu zdravotní 
politiky a pro hodnocení provádění akcí a 
politik v naší společnosti. Evropský 
prostor pro data z oblasti veřejného zdraví 
bude představovat silný pilíř zdraví v Unii 
a měl by být vytvořen za účasti všech 
odvětví a zúčastněných stran s 
přihlédnutím k potřebám zdravotnických 
pracovníků a pacientů. Program by měl 
stanovit a rozšířit pravomoci střediska 
ECDC s cílem zlepšit kapacitu dohledu 
nad nepřenosnými nemocemi. Evropský 
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prostor pro data z oblasti veřejného zdraví 
by měl shromažďovat údaje o využívání 
zdravotní péče, chování v oblasti zdraví a 
zdravotních problémech, včetně informací 
o vzácných onemocněních, očkování, 
alergiích apod.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Účinné využívání systémů 
informačních technologií, včetně umělé 
inteligence, při plném respektování 
právního rámce EU v oblasti ochrany 
údajů a soukromí je klíčové pro zlepšení 
účinnosti regulace v celé Evropě. Je 
rovněž nezbytné optimalizovat evropský 
regulační rámec harmonizací projektů v 
oblasti telematických technologií se 
zaměřením na kvalitu údajů, 
interoperabilitu a vzájemnou závislost 
evropského regulačního rámce a zajistit 
vhodné regulační prostředí, které je 
klíčovým prvkem ochrany veřejného 
zdraví, poskytování přístupu k vysoce 
kvalitním léčivým přípravkům a přispění k 
předcházení nedostatku léčivých 
přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Je zapotřebí nařízení o právech 
pacientů, aby se zajistilo právo na 
přístupnou, cenově dostupnou a vysoce 
kvalitní zdravotní péči zaměřenou na 
pacienta, včetně relevantní, odpovídající a 
hodnotné lékařské péče, práva na cenově 
dostupnou, účinnou léčbu, rehabilitaci a 
podporu péče. Mělo by být zaručeno právo 
na přeshraniční zdravotní péči a 
odpovídající podpůrné služby. Rovněž by 
mělo být zajištěno právo pacientů na 
druhé lékařské stanovisko.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Program by měl podporovat 
inovace v oblasti digitalizace, které by 
mohly přinést konkrétní výhody 
pacientům a zdravotnickým pracovníkům, 
poskytovat nákladově efektivní vysoce 
kvalitní zdravotní péči a zároveň snižovat 
nerovnosti. V oblasti digitálních 
dovedností by mohly být podniknuty 
důležité kroky pro školení zdravotnických 
pracovníků i pacientů, zejména ve 
venkovských a řídce osídlených oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Cristian-Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Vytváření a sdílení spolehlivých 
údajů v systémech zdravotní péče o 
zvládání přenosných nemocí je zásadní 
pro sledování dosaženého pokroku a 
koordinované přizpůsobení vnitrostátních 
a místních systémů v celé Evropě. 
Program by proto měl podporovat 
rozšíření pravomocí a zdrojů střediska 
ECDC, pokud jde o monitorování reakcí 
systémů zdravotní péče na přenosná 
onemocnění, včetně HIV, TBC a virové 
hepatitidy. Zejména by měly být vyčleněny 
dodatečné zdroje na podporu vytváření 
celounijních databází s cílem poskytnout 
přehled o stávajících nedostatcích 
v kontinuitě péče. Sdílení údajů v rámci 
celé EU by mělo rovněž přispět k 
monitorování zvládání těchto onemocnění 
z dlouhodobého a celostního hlediska, 
včetně zvládání příslušných komorbidit a 
celkového pokroku systému při zlepšování 
kvality života pacientů v souvislosti se 
zdravím. 

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Je důležité zaručit pacientům v 
různých členských státech rovný přístup k 
účinné terapii a léčbě a zabránit tomu, 
aby jednotlivým jednotkám zdravotní péče 
při léčbě vzácných onemocnění vznikaly 
nadměrné a nepřiměřené náklady. Komise 
by proto měla prozkoumat možnost zřízení 
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evropského fondu spolufinancovaného 
členskými státy pro vyjednávání a nákup 
léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění a dalších nových, 
individualizovaných a experimentálních 
léčivých přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Program by měl usnadnit posílení 
elektronického a mobilního zdravotnictví, 
jakož i využívání telemedicíny a dálkového 
sledování pacientů, zejména v době 
zdravotních krizí.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) Zajištění vhodného regulačního 
prostředí pro daný účel je klíčovým 
prvkem ochrany veřejného zdraví, 
poskytování přístupu k vysoce kvalitním 
léčivým přípravkům a přispění k 
předcházení nedostatku léčivých 
přípravků. Účinné využívání systémů 
informačních technologií zlepší účinnost 
regulace v celé Evropě. Je proto důležité 
optimalizovat evropský regulační rámec 
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harmonizací regulačních projektů v 
oblasti telematických technologií se 
zaměřením na kvalitu údajů, 
interoperabilitu a vzájemnou závislost 
evropského regulačního rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Traian Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pokud budou lidé déle zdraví a 
aktivní a bude jim umožněno převzít 
aktivní úlohu při péči o své zdraví, bude to 
mít kladné účinky na zdraví, nerovnosti v 
oblasti zdraví, kvalitu života, produktivitu, 
konkurenceschopnost a inkluzivnost a 
zároveň se sníží tlak na rozpočty členských 
států. Komise se zavázala, že členským 
státům pomůže dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje stanovených v „Agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030“, zejména cíle 
udržitelného rozvoje č. 3 „Zajistit zdravý 
život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 
jakémkoli věku“13.  Program by proto měl 
přispívat k akcím směřujícím k dosažení 
těchto cílů.

(16) Pokud budou lidé déle zdraví a 
aktivní a bude jim umožněno převzít 
aktivní úlohu při péči o své zdraví, bude to 
mít kladné účinky na zdraví, nerovnosti v 
oblasti zdraví, kvalitu života, produktivitu, 
konkurenceschopnost a inkluzivnost a 
zároveň se sníží tlak na rozpočty členských 
států. Aby byla zajištěna optimální 
účinnost programu, musí být státní 
paternalismus doprovázen koncepcí zdraví 
jakožto vzájemnou odpovědností občanů i 
státních orgánů, neboť zdraví je 
partnerstvím, které ukládá povinnosti a 
přiznává práva. Při rozvoji osvěty o zdraví 
bude program ještě úspěšnější, pokud 
dokáže zlepšit schopnost občanů hrát 
aktivní úlohu při řízení svého vlastního 
zdraví. Je nezbytné posílit lékařskou 
autonomii, aby bylo možné lépe zvládat 
péči o sebe sama. Všechny zúčastněné 
strany mají stejnou odpovědnost, včetně 
široké veřejnosti, pacientů, 
zdravotnických pracovníků, školitelů, 
administrátorů, výzkumných pracovníků, 
vlád, včetně legislativních a regulačních 
orgánů, profesních sdružení a 
certifikačních orgánů. Komise se 
zavázala, že členským státům pomůže 
dosáhnout cílů udržitelného rozvoje 
stanovených v „Agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030“, zejména cíle 
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udržitelného rozvoje č. 3 „Zajistit zdravý 
život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 
jakémkoli věku“13.  Program by proto měl 
přispívat k akcím směřujícím k dosažení 
těchto cílů.

__________________ __________________
13 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Další kroky k 
udržitelné evropské budoucnosti. Evropské 
úsilí v oblasti udržitelnosti“ (COM(2016) 
739 final) ze dne 22. listopadu 2016.

13 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Další kroky k 
udržitelné evropské budoucnosti. Evropské 
úsilí v oblasti udržitelnosti“ (COM(2016) 
739 final) ze dne 22. listopadu 2016.

Or. ro

Pozměňovací návrh 237
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pokud budou lidé déle zdraví a 
aktivní a bude jim umožněno převzít 
aktivní úlohu při péči o své zdraví, bude to 
mít kladné účinky na zdraví, nerovnosti v 
oblasti zdraví, kvalitu života, produktivitu, 
konkurenceschopnost a inkluzivnost a 
zároveň se sníží tlak na rozpočty členských 
států. Komise se zavázala, že členským 
státům pomůže dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje stanovených v „Agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030“, zejména cíle 
udržitelného rozvoje č. 3 „Zajistit zdravý 
život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 
jakémkoli věku“13. Program by proto měl 
přispívat k akcím směřujícím k dosažení 
těchto cílů.

(16) Pokud budou lidé déle zdraví a 
aktivní a bude jim umožněno převzít 
aktivní úlohu při péči o své zdraví, bude to 
mít kladné účinky na zdraví, nerovnosti v 
oblasti zdraví, kvalitu života, produktivitu, 
konkurenceschopnost a inkluzivnost a 
zároveň se sníží tlak na rozpočty členských 
států. Uznání inovací, které mají silný 
dopad na výsledky a náklady v oblasti 
zdraví, rovněž slouží k řešení výzev 
spojených s dosažením udržitelnosti ve 
zdravotnictví a dopadu demografických 
změn. Pro dosažení „růstu podporujícího 
začlenění“ jsou navíc důležitá i opatření 
ke snížení nerovností v oblasti 
zdravotnictví ve venkovských a odlehlých 
oblastech. Komise se zavázala, že 
členským státům pomůže dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje stanovených v 
„Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030“, 
zejména cíle udržitelného rozvoje č. 3 
„Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho 
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kvalitu pro všechny v jakémkoli věku“13. 
Program by proto měl přispívat k akcím 
směřujícím k dosažení těchto cílů.

__________________ __________________
13 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Další kroky k 
udržitelné evropské budoucnosti. Evropské 
úsilí v oblasti udržitelnosti“ (COM(2016) 
739 final) ze dne 22. listopadu 2016.

13 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Další kroky k 
udržitelné evropské budoucnosti. Evropské 
úsilí v oblasti udržitelnosti“ (COM(2016) 
739 final) ze dne 22. listopadu 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pokud budou lidé déle zdraví a 
aktivní a bude jim umožněno převzít 
aktivní úlohu při péči o své zdraví, bude to 
mít kladné účinky na zdraví, nerovnosti v 
oblasti zdraví, kvalitu života, produktivitu, 
konkurenceschopnost a inkluzivnost a 
zároveň se sníží tlak na rozpočty členských 
států. Komise se zavázala, že členským 
státům pomůže dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje stanovených v „Agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030“, zejména cíle 
udržitelného rozvoje č. 3 „Zajistit zdravý 
život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 
jakémkoli věku“13. Program by proto měl 
přispívat k akcím směřujícím k dosažení 
těchto cílů.

(16) Zdraví je investice a tento koncept 
by měl být ústředním prvkem programu. 
Pokud budou lidé déle zdraví a aktivní a 
bude jim umožněno převzít aktivní úlohu 
při péči o své zdraví díky zdravotní 
gramotnosti, aby mohli činit dobře 
informovaná rozhodnutí, bude to mít 
kladné účinky na zdraví, nerovnosti 
a nespravedlnosti v oblasti zdraví, kvalitu 
života, produktivitu, konkurenceschopnost 
a inkluzivnost a zároveň se sníží tlak na 
zdravotnické systémy a rozpočty členských 
států. Komise se zavázala, že členským 
státům pomůže dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje stanovených v „Agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030“, zejména cíle 
udržitelného rozvoje č. 3 „Zajistit zdravý 
život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 
jakémkoli věku“. Program by proto měl 
přispívat k akcím směřujícím k dosažení 
cílů udržitelného rozvoje, čímž se zlepší 
sociální faktory zdraví a posílí zdraví 
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v Unii.
__________________ __________________
13 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Další kroky k 
udržitelné evropské budoucnosti. Evropské 
úsilí v oblasti udržitelnosti“ (COM(2016) 
739 final) ze dne 22. listopadu 2016.

13 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Další kroky k 
udržitelné evropské budoucnosti. Evropské 
úsilí v oblasti udržitelnosti“ (COM(2016) 
739 final) ze dne 22. listopadu 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pokud budou lidé déle zdraví a 
aktivní a bude jim umožněno převzít 
aktivní úlohu při péči o své zdraví, bude to 
mít kladné účinky na zdraví, nerovnosti v 
oblasti zdraví, kvalitu života, produktivitu, 
konkurenceschopnost a inkluzivnost a 
zároveň se sníží tlak na rozpočty členských 
států. Komise se zavázala, že členským 
státům pomůže dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje stanovených v „Agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030“, zejména cíle 
udržitelného rozvoje č. 3 „Zajistit zdravý 
život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 
jakémkoli věku“13. Program by proto měl 
přispívat k akcím směřujícím k dosažení 
těchto cílů.

(16) Pokud budou lidé déle zdraví a 
aktivní a bude jim umožněno převzít 
aktivní úlohu při péči o své zdraví a zvýší 
se jejich zdravotní gramotnost, bude to mít 
kladné účinky na zdraví, nerovnosti v 
oblasti zdraví, kvalitu života, produktivitu, 
konkurenceschopnost a inkluzivnost a 
zároveň se sníží tlak na rozpočty členských 
států. Komise se zavázala, že členským 
státům pomůže dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje stanovených v „Agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030“, zejména cíle 
udržitelného rozvoje č. 3 „Zajistit zdravý 
život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 
jakémkoli věku“13. Program by proto měl 
přispívat k akcím směřujícím k dosažení 
těchto cílů, napříkladuznáním strategické 
úlohy zdravotní gramotnosti při řízení 
osobního zdraví.

__________________ __________________
13 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Další kroky k 
udržitelné evropské budoucnosti. Evropské 

13 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Další kroky k 
udržitelné evropské budoucnosti. Evropské 
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úsilí v oblasti udržitelnosti“ (COM(2016) 
739 final) ze dne 22. listopadu 2016.

úsilí v oblasti udržitelnosti“ (COM(2016) 
739 final) ze dne 22. listopadu 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Nyní víme, že sociální a 
ekonomické faktory jsou trvalým zdrojem 
nerovností v oblasti zdraví. Jedním z 
prioritních cílů systémů veřejného 
zdravotnictví členských států by měl být 
boj proti těmto nerovnostem. Pandemie 
onemocnění COVID-19 ohrozila 
evropskou populaci jako celek, ale opět 
byla nejvíce postižena ekonomicky 
nejohroženější část obyvatelstva. Je 
nezbytné, aby projekty programu „EU pro 
zdraví“ byly řízeny v souladu s obecným a 
průřezovým cílem snižování nerovností v 
oblasti zdraví. Stejně tak by projekty 
programu „EU pro zdraví“ měly pomáhat 
členským státům při restrukturalizaci 
rozpočtů jejich systémů zdravotní péče, 
aby byly jasněji rozděleny podle kritérií 
nerovnosti v oblasti zdraví obyvatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Program by měl zajistit rovný 
přístup ke zdravotní péči. „Socio-
ekonomickými nerovnostmi v oblasti 
zdraví“ se rozumí situace sahající od 
nerovného přístupu k léčbě či 
roztříštěného přístupu mezi regiony přes 
rozdíly ve zdravotním stavu na základě 
ekonomických podmínek až po rozložení 
zdravotních faktorů mezi různými 
demografickými skupinami. Je na 
členských státech, aby individuálně 
vytvořily sociální a zdravotní politiky, 
které budou řešit vnitrostátní problémy 
související s nerovnostmi v oblasti zdraví.

Or. it

Pozměňovací návrh 242
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Program by měl zajistit rovný 
a spravedlivý přístup ke zdravotní péči. 
„Nerovnostmi v oblasti zdraví“ se rozumí 
situace sahající od nerovného přístupu k 
léčbě či roztříštěného přístupu mezi 
regiony přes rozdíly ve zdravotním stavu 
až po rozdělení zdravotních faktorů mezi 
různé skupiny obyvatelstva. Nerovnostem 
a nespravedlnostem v oblasti zdraví lze 
zabránit přiměřenými prostředky, a tudíž 
je možné jim předcházet, a program by 
měl zlepšit znalosti o nerovnostech 
a nespravedlnostech v oblasti zdraví 
s cílem řešit je.

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Program by měl zajistit rovný 
přístup ke zdravotní péči. „Nerovnostmi v 
oblasti zdraví“ se rozumí situace sahající 
od nerovného přístupu k prevenci, léčbě či 
roztříštěného přístupu mezi regiony přes 
rozdíly ve zdravotním stavu až po 
rozdělení zdravotních faktorů mezi různé 
skupiny obyvatelstva. Nerovnostem v 
oblasti zdraví se lze přiměřeným způsobem 
vyhnout, a tudíž je možné jim předcházet.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako pozměňovací návrh 13 zpravodaje byl doplněn o odkaz na „prevenci“.

Pozměňovací návrh 244
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Při vzdělávání zdravotnických 
pracovníků, výzkumu, diagnostice, léčbě a 
dopadu léčivých přípravků a léčebných 
postupů je třeba zlepšit citlivost a znalosti 
ohledně pohlaví, aby bylo možné lépe 
porozumět oběma pohlavím a léčit je.

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Je třeba zajistit odbornou přípravu 
zdravotnických pracovníků a 
specializovaných zdravotnických zařízení, 
aby bylo možné uspokojit potřeby skupin, 
jako jsou osoby LGBTIQ, Romové a další 
skupiny se zvláštními potřebami.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) Program by měl zajistit snadný 
přístup k základní zdravotní péči pro 
všechny. Všem občanům by měly být 
dostupné pokyny, poradenství a přístup k 
preventivní zdravotní péči. Je třeba 
podporovat systém rodinných lékařů pro 
nezbytné zdravotní prohlídky za účelem 
poskytování preventivní zdravotní péče. 
Přiměřenost této kapacity by měla být 
sledována v rámci evropského semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
komerčních zdravotních faktorů, 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění, 
cukrovka a duševní onemocnění jsou v 
Unii hlavními příčinami zdravotního 
postižení, špatného zdravotního stavu, 
odchodu do důchodu ze zdravotních 
důvodů a předčasných úmrtí, přičemž 
nepřenosné nemoci byly v EU v roce 2017 
odpovědné za 87 % celkového zatížení 
nemocemi (měřeno v DALY – disability-
adjusted life years = roky života ovlivněné 
zdravotním postižením), a způsobují 
značné sociální a hospodářské dopady. 
Aby se snížil dopad nepřenosných nemocí 
na jednotlivce a společnost v Unii a bylo 
dosaženo cíle udržitelného rozvoje č. 3 
(zejména, ale ne výlučně dílčího cíle 3.4), 
tj. snížit do roku 2030 počet předčasných 
úmrtí v důsledku nepřenosných nemocí o 
jednu třetinu, je nutné zajistit integrovanou 
reakci zaměřenou na prevenci napříč 
odvětvími, odbornostmi a oblastmi 
politiky, s přihlédnutím k provázané 
povaze většiny nepřenosných nemocí, a 
kombinovat ji s úsilím o posílení systémů 
zdravotní péče a společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
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environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

environmentálních a behaviorálních 
rizikových faktorů. Nepřenosné nemoci 
jako kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče. Cíl 
udržitelného rozvoje č. 3a týkající se 
posílení provádění Rámcové úmluvy 
Světové zdravotnické organizace o 
kontrole tabáku má zásadní význam pro 
dosažení účinného a udržitelného 
omezení nepřenosných nemocí, kterým lze 
předcházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
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způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné mít dostatečné finanční zdroje, řídit 
se přístupem „zdraví ve všech politikách“, 
zajistit integrovanou reakci zaměřenou na 
prosazování zdraví a primární prevenci 
napříč odvětvími a oblastmi politiky a 
kombinovat ji s úsilím o posílení systémů 
zdravotní péče, které bude mít přímý 
dopad na dlouhodobou politiku všech 
členských států v oblasti veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů a komerčních zdravotních faktorů. 
Nepřenosné nemoci jako kardiovaskulární 
choroby, rakovina, chronická respirační 
onemocnění či cukrovka jsou v Unii 
hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu, odchodu do 
důchodu ze zdravotních důvodů a 
předčasných úmrtí a způsobují značné 
sociální a hospodářské dopady. Aby se 
snížil dopad nepřenosných nemocí na 
jednotlivce a společnost v Unii a bylo 
dosaženo cíle udržitelného rozvoje č. 3 
(dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 2030 
počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
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posílení systémů zdravotní péče. oblastmi politiky a na prosazování 
zdravého životního stylu a kombinovat ji s 
úsilím o posílení systémů zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění, vzácná 
onemocnění či cukrovka jsou v Unii 
hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu, odchodu do 
důchodu ze zdravotních důvodů a 
předčasných úmrtí a způsobují značné 
sociální a hospodářské dopady. Aby se 
snížil dopad nepřenosných nemocí na 
jednotlivce a společnost v Unii a bylo 
dosaženo cíle udržitelného rozvoje č. 3 
(dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 2030 
počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče 
a s dostupností vhodných léčivých 
přípravků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 252
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
obezita, chronická respirační onemocnění, 
cukrovka a neurologické poruchy jsou v 
Unii hlavními příčinami zdravotního 
postižení, špatného zdravotního stavu, 
odchodu do důchodu ze zdravotních 
důvodů a předčasných úmrtí a způsobují 
značné sociální a hospodářské dopady. 
Aby se snížil dopad nepřenosných nemocí 
na jednotlivce a společnost v Unii a bylo 
dosaženo cíle udržitelného rozvoje č. 3 
(dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 2030 
počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
neurologické poruchy, chronická 
respirační onemocnění či cukrovka jsou v 
Unii hlavními příčinami zdravotního 
postižení, špatného zdravotního stavu, 
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zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

odchodu do důchodu ze zdravotních 
důvodů a předčasných úmrtí a způsobují 
značné sociální a hospodářské dopady. 
Aby se snížil dopad nepřenosných nemocí 
na jednotlivce a společnost v Unii a bylo 
dosaženo cíle udržitelného rozvoje č. 3 
(dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 2030 
počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

Or. pl

Pozměňovací návrh 254
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění, 
cukrovka a duševní onemocnění jsou v 
Unii hlavními příčinami zdravotního 
postižení, špatného zdravotního stavu, 
odchodu do důchodu ze zdravotních 
důvodů a předčasných úmrtí a způsobují 
značné sociální a hospodářské dopady. 
Aby se snížil dopad nepřenosných nemocí 
na jednotlivce a společnost v Unii a bylo 
dosaženo cíle udržitelného rozvoje č. 3 
(dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 2030 
počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.
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Or. en

Pozměňovací návrh 255
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
neurologická onemocnění, chronická 
respirační onemocnění či cukrovka jsou v 
Unii hlavními příčinami zdravotního 
postižení, špatného zdravotního stavu, 
odchodu do důchodu ze zdravotních 
důvodů a předčasných úmrtí a způsobují 
značné sociální a hospodářské dopady. 
Aby se snížil dopad nepřenosných nemocí 
na jednotlivce a společnost v Unii a bylo 
dosaženo cíle udržitelného rozvoje č. 3 
(dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 2030 
počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem (17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
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kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
neurologické poruchy, chronická 
respirační onemocnění či cukrovka jsou v 
Unii hlavními příčinami zdravotního 
postižení, špatného zdravotního stavu, 
odchodu do důchodu ze zdravotních 
důvodů a předčasných úmrtí a způsobují 
značné sociální a hospodářské dopady. 
Aby se snížil dopad nepřenosných nemocí 
na jednotlivce a společnost v Unii a bylo 
dosaženo cíle udržitelného rozvoje č. 3 
(dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 2030 
počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Neurologické poruchy by se měly stát jednou z priorit programu „EU pro zdraví“ vzhledem k 
jejich výjimečné zátěži v souvislosti s nákazami a zvýšeným celosvětovým stanovováním 
priorit.

Pozměňovací návrh 257
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 

(17) Nepřenosné nemoci jsou výsledkem 
kombinace genetických, fyziologických, 
environmentálních a behaviorálních 
faktorů. Nepřenosné nemoci jako 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
chronická respirační onemocnění či 
cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami 
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zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné sociální a hospodářské 
dopady. Aby se snížil dopad nepřenosných 
nemocí na jednotlivce a společnost v Unii a 
bylo dosaženo cíle udržitelného rozvoje 
č. 3 (dílčího cíle 3.4), tj. snížit do roku 
2030 počet předčasných úmrtí v důsledku 
nepřenosných nemocí o jednu třetinu, je 
nutné zajistit integrovanou reakci 
zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče.

zdravotního postižení, špatného 
zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů a předčasných úmrtí a 
způsobují značné emoční, sociální a 
hospodářské dopady. Aby se snížil dopad 
nepřenosných nemocí na jednotlivce a 
společnost v Unii a bylo dosaženo cíle 
udržitelného rozvoje č. 3 (dílčího cíle 3.4), 
tj. snížit do roku 2030 počet předčasných 
úmrtí v důsledku nepřenosných nemocí o 
jednu třetinu, je nutné zajistit integrovanou 
reakci zaměřenou na prevenci napříč 
odvětvími a oblastmi politiky a 
kombinovat ji s úsilím o posílení systémů 
zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Mick Wallace

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Chronická onemocnění se vyvíjejí 
pomalu, jsou dlouhodobá a často 
nevyléčitelná. Pacienti s chronickými 
onemocněními často žijí s několika 
komorbiditami, a proto je obtížné je léčit a 
zvládat je. Unie a členské státy mohou 
značně snížit zátěž členských států 
prostřednictvím spolupráce za účelem 
dosažení lepšího a účinnějšího řízení 
nákaz a program by měl podporovat 
opatření v této oblasti. Program by měl 
podpořit vypracování specifických 
evropských pokynů pro řízení nemocí, 
jako jsou kardiovaskulární choroby, 
neurodegenerativní onemocnění, 
respirační onemocnění a diabetes. 
Značnému podílu chronických 
onemocnění je navíc možné předejít tím, 
že se budeme zabývat významnými 
rizikovými faktory, jako je užívání tabáku, 
nezdravá strava, fyzická nečinnost a 
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kvalita ovzduší. Chronická onemocnění se 
vyvíjejí pomalu, jsou dlouhodobá a často 
nevyléčitelná. Pacienti s chronickými 
onemocněními často žijí s několika 
komorbiditami, a proto je obtížné je léčit a 
zvládat je. Unie a členské státy mohou 
značně snížit zátěž členských států 
prostřednictvím spolupráce za účelem 
dosažení lepšího a účinnějšího řízení 
nákaz a program by měl podporovat 
opatření v této oblasti. Program by měl 
podpořit vypracování specifických 
evropských pokynů pro řízení nemocí, 
jako jsou kardiovaskulární choroby, 
neurodegenerativní onemocnění, 
respirační onemocnění a diabetes. 
Značnému podílu chronických 
onemocnění je navíc možné předejít tím, 
že se budeme zabývat významnými 
rizikovými faktory, jako je užívání tabáku, 
nezdravá strava, fyzická nečinnost a 
kvalita ovzduší.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu omezení zátěže způsobené chronickými onemocněními je nezbytné investovat do 
primární prevence v populaci a kontroly pacientů a jejich řízení.

Pozměňovací návrh 259
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Prevence a podpora zdraví jsou 
klíčem k dosažení udržitelných systémů 
zdravotní péče, neboť zajistí, aby občané 
žili dlouhodobě bez onemocnění, a tím se 
sníží tlak vytvářený onemocněními, jimž 
lze předcházet, zejména těmi 
nepřenosnými, na systémy zdravotní péče. 
V zájmu zlepšení zdravotního stavu a 
kvality života občanů Unie by měli být do 
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zvyšování povědomí o veřejném zdraví 
zapojeni zdravotničtí pracovníci 
poskytující primární péči, včetně 
komunitních lékárníků a komunitních 
skupin, kteří se podílejí na prevenci a 
tlumení nákaz. Program by měl 
prosazovat opatření Unie a podporovat 
členské státy při vytváření a provádění 
strategií prevence a podpory zdraví, 
včasné diagnostiky a screeningových 
strategií. To zahrnuje politiky veřejného 
zdraví, činnost komunit v oblasti zdraví, 
podpůrné prostředí a služby pro 
přeorientování služeb preventivní péče 
jako součást primárních zdravotních 
služeb na podporu zdraví. Screeningové 
programy musí být založeny na důkazech 
a musí zabránit nepříznivým dopadům a 
zbytečné zátěži pro zdravotnické služby.

Or. en

Odůvodnění

Strategie Ottawské charty WHO o podpoře zdraví – zdravé veřejné politiky, podpůrné 
prostředí, činnost komunit v oblasti zdraví a zdravého životního stylu a přeorientování 
zdravotnických služeb – by měly být rámcem pro veřejné zdraví. Zdravotní péče se musí 
přeorientovat na integrovanější celostní model, který zahrnuje zdravotní výchovu a 
propagaci.

Pozměňovací návrh 260
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Chronická onemocnění se vyvíjejí 
pomalu, jsou dlouhodobá a často 
nevyléčitelná. Pacienti s chronickými 
onemocněními často žijí s několika 
komorbiditami, a proto je obtížné je léčit a 
zvládat je. Unie a členské státy proto 
mohou značně snížit zátěž členských států 
prostřednictvím spolupráce za účelem 
dosažení lepšího a účinnějšího řízení 
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nákaz a program by měl podporovat 
opatření v této oblasti. Program by měl 
podpořit vypracování specifických 
evropských pokynů pro řízení nemocí, 
jako jsou kardiovaskulární onemocnění, 
neurodegenerativní onemocnění, 
respirační onemocnění, obezita a diabetes. 
Při vytváření těchto pokynů je třeba 
věnovat zvláštní pozornost významným 
rizikovým faktorům, jako je užívání 
tabáku, konzumace alkoholu, nezdravá 
strava, fyzická nečinnost a kvalita ovzduší.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Přenosná onemocnění, jako je 
HIV/AIDS, tuberkulóza a virové 
hepatitidy, mají sociální rozměr, který je 
třeba řešit multidisciplinárně. Je třeba 
proti nim bojovat nejen pomocí antivirotik 
a očkovacích látek, ale také pomocí 
vhodného vzdělávání, informací a 
sociálních a psychologických intervencí. 
Totéž platí pro problémy, jako je závislost 
na drogách nebo alkoholu. Investice do 
inovativních, komunitně založených 
přístupů k boji proti přenosným 
onemocněním a strategie pro prevenci 
sexuálně přenosných infekcí jsou proto 
zásadní.

Or. es

Pozměňovací návrh 262
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Úloha primární prevence a 
podpory zdraví je klíčová pro řešení 
dlouhodobých, společných evropských 
výzev, jako jsou nepřenosná a přenosná 
onemocnění, stárnutí a přeshraniční 
zdravotní hrozby, například budoucí 
pandemie, antimikrobiální rezistence. 
Unie může přinést dodatečnou přidanou 
hodnotu a nabídnout celkovou strategii v 
oblasti veřejného zdraví na základě 
zjištěných osvědčených postupů a 
evropského rozměru zjištěných 
zdravotních problémů v oblasti přístupu 
ke zdravotní péči, prevence a podpory 
zdraví s cílem snížit nerovnosti v oblasti 
zdraví a rozdíly v oblasti zdraví v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
César Luena

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Včasné zjištění a odhalení 
(screening) nepřenosných onemocnění, 
jako jsou onemocnění srdce, hrají zásadní 
úlohu ve všech strategiích léčby a 
prevence. Program by měl prosazovat 
opatření Unie a podporovat členské státy 
při vytváření a provádění strategií 
prevence, včasné diagnostiky a 
screeningových strategií. Důrazně se 
podporují společné akce a podobné 
iniciativy s cílem zlepšit včasnou detekci, 
zejména nepřenosných nemocí, jako je 
strukturální onemocnění srdce. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Mentální a duševní pohoda má 
zásadní význam pro dobré duševní zdraví. 
Program by se měl zaměřit na zlepšení 
duševního zdraví jednotlivců a 
společnosti, včetně podpory duševní 
pohody, prevence duševních poruch, 
ochrany lidských práv a péče o osoby 
postižené duševními poruchami a 
neurologickými onemocněními.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Při provádění těchto strategií 
prevence, očkování, včasné diagnostiky a 
screeningu je nezbytné, aby program 
využíval součinnosti s ESF+ a dalšími 
programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Včasné zjištění a odhalení 
(screening) hrají zásadní úlohu ve všech 
strategiích léčby a prevence. Prevence je 
klíčem k dosažení udržitelných systémů 
zdravotní péče, neboť zajistí, aby občané 
žili déle bez onemocnění, a tím se sníží 
tlak vytvářený onemocněními, jimž lze 
předcházet, zejména těmi nepřenosnými, 
na systémy zdravotní péče. V zájmu 
zlepšení zdravotního stavu a kvality života 
občanů Unie by měli být do zvyšování 
povědomí o veřejném zdraví zapojeni 
zdravotničtí pracovníci poskytující 
primární péči, včetně komunitních 
lékárníků, kteří se podílejí na prevenci a 
tlumení nákaz. Program by měl 
prosazovat opatření Unie a podporovat 
členské státy při vytváření a provádění 
strategií prevence, včasné diagnostiky a 
screeningových strategií. To zahrnuje 
služby v oblasti prevence onemocnění jako 
součást primárních zdravotnických služeb 
a provádění politik na úrovni populace s 
cílem řešit sociální, environmentální a 
behaviorální rizikové faktory.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako pozměňovací návrh 16 zpravodaje s doplněním politik na úrovni populace.

Pozměňovací návrh 267
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Včasné zjištění a odhalení 
(screening) hrají zásadní úlohu ve všech 
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strategiích prevence a pro včasnou léčbu 
a zdravotní výsledky. Prevence je klíčem k 
dosažení udržitelných systémů zdravotní 
péče, neboť zajistí, aby občané žili déle 
bez onemocnění, a tím se sníží tlak 
vytvářený onemocněními, jimž lze 
předcházet, zejména těmi nepřenosnými, 
na systémy zdravotní péče. V zájmu 
zlepšení zdravotního stavu, pohody a 
kvality života občanů Unie by měli být do 
zvyšování povědomí o veřejném zdraví 
zapojeni zdravotničtí pracovníci 
poskytující primární péči, včetně 
komunitních lékárníků, místních orgánů 
a občanů, kteří se podílejí na prevenci a 
tlumení nákaz. Program by měl 
prosazovat opatření Unie a podporovat 
členské státy při vytváření a provádění 
strategií prevence, včasné diagnostiky a 
screeningových strategií. To zahrnuje 
služby prevence onemocnění jako součást 
primárních zdravotnických služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Úloha primární prevence a 
podpory zdraví je klíčová pro řešení 
dlouhodobých, společných evropských 
výzev, jako jsou nepřenosná i přenosná 
onemocnění, stárnutí a přeshraniční 
zdravotní hrozby, jako budoucí pandemie 
nebo zdravotní krize a antimikrobiální 
rezistence. Unie může přinést dodatečnou 
přidanou hodnotu a nabídnout celkovou 
strategii v oblasti veřejného zdraví na 
základě zjištěných osvědčených postupů a 
evropského rozměru zjištěných 
zdravotních problémů v oblasti přístupu 
ke zdravotní péči, prevence a podpory 
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zdraví s cílem snížit nerovnosti v oblasti 
zdraví a rozdíly v oblasti zdraví v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Sexuálně přenosné infekce s 
dodatečnými riziky, jako je rakovina a 
vícenásobná rezistence, stále více zatěžují 
systémy zdravotní péče.

Or. es

Pozměňovací návrh 270
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Aby bylo dosaženo všeobecné 
zdravotní péče, jak je zdůrazněno v 
politickém prohlášení o všeobecné 
zdravotní péči přijaté Organizací 
spojených národů v září 2019, budou EU 
a její členské státy usilovat o dosažení 
všech dílčích cílů v rámci cíle 
udržitelného rozvoje č. 3. Kromě cíle 
udržitelného rozvoje č. 3.4 bude nezbytné 
dosáhnout cíle udržitelného rozvoje č. 3.7 
týkajícího se sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv, neboť se jedná o klíčovou 
složku všeobecné zdravotní péče. Tento 
program by proto měl přispět k 
všeobecnému přístupu k sexuálnímu a 
reprodukčnímu zdraví a právům a k jejich 
plnému respektování na úrovni Unie a na 
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mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

(18) Program by proto měl mít ucelený 
přístup ke zdraví jednotlivců a být 
propojen se všemi zdravotními faktory: 
sociálně-ekonomickými, 
environmentálními, zdravotnickými, 
komerčními a individuálními faktory 
ovlivňující zdraví. Aby bylo dosaženo co 
nejlepšího zdravotního stavu, měl by se 
program zabývat všemi těmito faktory. 
Prosazování a ochrana zdraví a prevence 
nemocí po celou dobu života jednotlivce by 
měly být jádrem programu, a to tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví a 
duševní zdraví, jako je užívání tabáku a 
souvisejících výrobků a expozice jejich 
emisím, škodlivé požívání alkoholu a 
konzumace škodlivých drog a jiná 
návyková chování. Program by měl rovněž 
přispívat k omezování škodlivých účinků 
drog na zdraví, nezdravých stravovacích 
návyků, nedostatku fyzické aktivity, které 
mohou vést k nadváze a obezitě 
jednotlivce, a expozice znečištění životního 
prostředí a podporovat prostředí příznivé 
pro zdravý životní styl, aby doplňoval akce 
členských států v těchto oblastech. 
Program by proto měl přispět k vysoké 
úrovni ochrany a prosazování lidského 
zdraví po celou dobu života jednotlivce, 
mimo jiné podporou tělesné aktivity, péčí 
v oblasti výživy a podporou vzdělávání 
a gramotnosti v oblasti zdraví. Program by 
měl rovněž posílit a podporovat přístup 
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„zdraví ve všech politikách“ a podporovat 
provádění posuzování aspektu zdraví 
v politikách EU. Program by měl rovněž 
přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu, 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti 
a tyto politiky by měly být zohledněny v 
jeho cílech.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Biljana Borzan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit komerční faktory pro zdraví, 
jako je užívání tabáku a souvisejících 
výrobků a expozice jejich emisím, požívání 
alkoholu, nezdravé stravovací prostředí a 
konzumace nedovolených drog 
a psychoaktivních látek. Program by měl 
rovněž přispívat k omezování škodlivých 
účinků drog na zdraví, obezity 
a nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdraví, aby 
doplňoval akce členských států v těchto 
oblastech. Program by proto měl přispět k 
vysoké úrovni ochrany lidského zdraví a 
prevence po celou dobu života jednotlivce, 
mimo jiné podporou tělesné aktivity, 
nutriční péčí a podporou vzdělávání v 
oblasti zdraví. Měl by také posílit a 
podpořit právní předpisy EU týkající se 
zdraví, a to i v oblasti životního prostředí, 
a posílit faktor zdraví ve všech politikách. 
Program by měl rovněž přispět k cílům 
Zelené dohody pro Evropu, strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v 
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oblasti biologické rozmanitosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit faktory pro zdraví, jako je 
užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace drog 
a psychoaktivních látek. Program by měl 
rovněž přispívat k omezování škodlivých 
účinků drog na zdraví, obezity 
a nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí podporující zdraví příznivé pro 
zdravý životní styl, aby doplňoval akce 
členských států v těchto oblastech. 
Program by proto měl přispět k vysoké 
úrovni ochrany lidského zdraví a prevence 
po celou dobu života jednotlivce, mimo 
jiné podporou tělesné aktivity, péčí v 
oblasti výživy a podporou vzdělávání v 
oblasti zdraví. Program by měl rovněž 
posílit a podpořit právní předpisy EU 
týkající se zdraví, a to i v oblasti životního 
prostředí, a posílit faktor zdraví ve všech 
politikách. Program by měl rovněž přispět 
k cílům Zelené dohody pro Evropu, 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en



PE653.822v01-00 126/278 AM\1207705CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 274
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a 
podporovat prostředí příznivé pro zdravý 
životní styl, aby doplňoval akce členských 
států v těchto oblastech. Program by měl 
proto rovněž přispět k cílům Zelené 
dohody pro Evropu, strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti.

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl přispívat k omezování 
škodlivých účinků drog na zdraví, 
nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity. Program by se 
měl rovněž zabývat environmentálními 
rizikovými faktory, minimalizovat expozici 
znečištění ovzduší, kontaminaci vody nebo 
půdy a fyzikálním, chemickým nebo 
biologickým rizikům a omezit dopad 
narušení klimatu na zdraví lidí a zvířat. 
Program by měl podporovat prostředí 
příznivé pro zdravý životní styl, aby 
doplňoval akce členských států v těchto 
oblastech. Program by měl proto rovněž 
přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu, 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
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jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, nadměrná 
konzumace alkoholu a konzumace 
nedovolených drog. Program by měl 
rovněž přispívat k omezování škodlivých 
účinků drog na zdraví, nezdravých 
stravovacích návyků přijetím povinného 
harmonizovaného nutričního označení, 
jako je například Nutri-Score, nedostatku 
fyzické aktivity a expozice znečištění 
životního prostředí a podporovat prostředí 
příznivé pro zdravý životní styl, aby 
doplňoval akce členských států v těchto 
oblastech. Program by měl proto rovněž 
přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu, 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti 
a strategie udržitelnosti pro chemické 
látky.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a obezity a 
expozice znečištění životního prostředí a 
vnitřního prostředí a podporovat prostředí 
příznivé pro zdravý životní styl, aby 
doplňoval akce členských států v těchto 
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rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

oblastech. Program by měl proto rovněž 
přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu, 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti 
a strategie udržitelnosti pro chemické 
látky.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, obezity, nezdravých stravovacích 
návyků, nedostatku fyzické aktivity a 
expozice znečištění životního prostředí a 
podporovat prostředí příznivé pro zdravý 
životní styl, aby doplňoval akce členských 
států v těchto oblastech. Program by měl 
proto rovněž přispět k cílům Zelené 
dohody pro Evropu, strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“, strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti a strategie 
udržitelnosti pro chemické látky.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nevyvážené stravy a obezity, 
nedostatku fyzické aktivity, duševního 
zdraví a expozice znečištění životního 
prostředí a podporovat prostředí příznivé 
pro zdravý životní styl, aby doplňoval akce 
členských států v těchto oblastech. 
Program by měl proto rovněž přispět k 
cílům Zelené dohody pro Evropu, strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí v souvislosti 
s ambicí nulového znečištění a 
netoxického životního prostředí a 
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těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

podporovat prostředí příznivé pro zdravý 
životní styl, aby doplňoval akce členských 
států v těchto oblastech. Program by měl 
proto rovněž přispět k cílům Zelené 
dohody pro Evropu, strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Jytte Guteland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Jelikož se zoonózy 
pravidelně objevují v důsledku častých a 
užších interakcí mezi zvířaty, lidmi a 
ekosystémy v důsledku ztráty stanovišť 
pro zemědělské účely, zejména pro 
intenzifikaci chovu zvířat, a využívání 
volně žijících živočichů, měl by program 
rovněž přispívat k cílům Zelené dohody 
pro Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

(18) Propagace zdraví a zdravotní 
prevence jsou výrazně nákladově 
efektivnější než léčba, a to pokud jde o 
peníze i o roky života ovlivněné kvalitou, 
a program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Rob Rooken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
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expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti.

expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech.

Or. nl

Pozměňovací návrh 283
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti.

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech.

Or. es
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Pozměňovací návrh 284
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 
Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, obezity, nezdravých stravovacích 
návyků, nedostatku fyzické aktivity a 
expozice znečištění životního prostředí a 
podporovat prostředí příznivé pro zdravý 
životní styl, aby doplňoval akce členských 
států v těchto oblastech. Program by měl 
proto rovněž přispět k cílům Zelené 
dohody pro Evropu, strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Mick Wallace

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako 
je užívání tabáku a souvisejících výrobků a 
expozice jejich emisím, škodlivé požívání 
alkoholu a konzumace nedovolených drog. 

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 
bude řešit rizikové faktory, jako je užívání 
tabáku a souvisejících výrobků a expozice 
jejich emisím, škodlivé požívání alkoholu a 
konzumace nedovolených drog. Program 
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Program by měl rovněž přispívat k 
omezování škodlivých účinků drog na 
zdraví, nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

by měl rovněž přispívat k omezování 
škodlivých účinků drog na zdraví, 
nezdravých stravovacích návyků, 
nedostatku fyzické aktivity a expozice 
znečištění životního prostředí a podporovat 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl, 
aby doplňoval akce členských států v 
těchto oblastech. Program by měl proto 
rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Unie je stále značně zatížena 
chronickými onemocněními. Chronická 
onemocnění se vyvíjejí pomalu, jsou 
dlouhodobá a často nevyléčitelná. 
Chronická onemocnění jsou v mnoha 
případech spojena s několikanásobnou 
komorbiditou, což ještě ztěžuje jejich 
léčbu a zvládání. Způsobují lidem velké 
utrpení a představují obrovskou zátěž i 
pro systémy zdravotní péče. Mnoha 
chronickým onemocněním, jako jsou 
kardiovaskulární onemocnění a diabetes 
typu 2, by však bylo možné předcházet 
prostřednictvím zdravého životního stylu 
díky dobře podloženým opatřením pro 
řešení rizikových faktorů, zatímco k jiným 
nemocem, například neurologickým 
onemocněním, lze přistupovat tak, aby 
došlo ke zpomalení jejich průběhu, pokud 
jsou zjištěny včas, nebo pomáhat 
pacientům cítit se co nejlépe a zůstat déle 
aktivní. Unie a členské státy proto mohou 
značně snížit zátěž členských států 
prostřednictvím spolupráce za účelem 
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dosažení lepší a účinnější prevence a 
řízení nákaz a program by měl podporovat 
opatření v této oblasti. Program by měl 
podpořit vypracování specifických 
evropských pokynů pro prevenci a řízení 
nemocí v oblasti přenosných i 
nepřenosných onemocnění, jako jsou 
kardiovaskulární choroby, 
neurodegenerativní onemocnění, 
respirační onemocnění a diabetes. 
Program by měl rovněž podporovat 
opatření na vnitrostátní a místní úrovni 
na podporu provádění opatření Světové 
zdravotnické organizace „Best Buys for 
addressing NCDs 1a“.
__________________
1a 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259
232

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako pozměňovací návrh 18 zpravodaje, ale odkazuje na řešení rizikových faktorů spíše 
než na zdravé volby životního stylu. Doplnění „prevence“ do pokynů a doplnění odkazu na 
doporučení WHO o nepřenosných onemocněních.

Pozměňovací návrh 287
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) S ohledem na rostoucí výskyt 
chronických onemocnění ve stárnoucí 
populaci EU je nezbytný ucelený 
dlouhodobý přístup ke zdravotní péči. 
Vzhledem k tomu, že řada dříve 
smrtelných onemocnění, jako je HIV, se 
díky inovativní léčbě stále více stává 
chronickým a zvládnutelným 
onemocněním, musí se systémy zdravotní 
péče přizpůsobit a poskytovat komplexní 
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model péče, který zohledňuje specifické 
potřeby lidí postižených chronickými 
onemocněními, čímž se zlepší jejich 
kvalita života související se zdravím. 
Program by měl podporovat rozvoj 
integrovaných systémů péče, které umožní 
multidisciplinární průřezovou spolupráci 
mezi zdravotnickými pracovníky s cílem 
zajistit, aby osobám žijícím s chronickými 
onemocněními byla poskytnuta 
odpovídající podpora, včetně zvládání 
komorbidit a dalších otázek souvisejících 
se zdravím, jako jsou například duševní 
onemocnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vzhledem k tomu, že zdravotní 
potřeby se v průběhu života člověka liší, 
měl by program rovněž podporovat 
členské státy při vytváření a provádění 
zdravotních programů, které jsou v 
souladu s potřebami obyvatelstva, a měl 
by usilovat o dosažení minimálního 
standardu v programech zdravotnictví, 
které se zabývají konkrétními skupinami 
obyvatel, jako je například zdraví dětí, 
zdraví matek a zdraví související se 
stárnutím, stejně jako programy, které 
jsou po celý život horizontální jako 
duševní zdraví a reprodukční a sexuální 
zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V dnešní době není dostatečné 
povědomí o chronických onemocněních, 
a to navzdory jejich psychologickému a 
socio-ekonomickému dopadu. Je důležité 
dbát o to, aby byly tyto neurologické 
poruchy, včetně migrény, řádně 
zohledněny v evropských politikách. EU a 
členské státy by měly migrénu a další 
chronická onemocnění zařadit mezi své 
priority v oblasti zdraví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Program by měl i nadále 
podporovat opatření v oblasti zmírňování 
škod souvisejících s alkoholem a 
předcházení těmto škodám s ohledem na 
revidovanou strategii EU v oblasti 
alkoholu. Jednou z priorit programu by 
měla být ochrana dětí před obchodními 
sděleními o alkoholu, jakož i před 
umisťováním produktů a sponzorstvím 
alkoholických značek, zejména v on-line 
prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 291
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Cílem programu by mělo být 
snižování nerovností v oblasti zdraví, 
včetně nerovného přístupu k léčbě a 
lékům ve všech členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Unie je stále značně zatížena 
chronickými onemocněními. Chronická 
onemocnění se vyvíjejí pomalu, jsou 
dlouhodobá a často nevyléčitelná. 
Chronická onemocnění jsou v mnoha 
případech spojena s několikanásobnou 
komorbiditou, což ještě ztěžuje jejich 
léčbu a zvládání. Způsobují lidem velké 
utrpení a představují obrovskou zátěž i 
pro systémy zdravotní péče. Mnoha 
chronickým onemocněním, jako jsou 
kardiovaskulární onemocnění, rakovina a 
diabetes typu 2, by však bylo možné 
předcházet prostřednictvím přístupu ke 
službám prevence, cenově dostupné 
zdravé výživy a zdravého životního stylu, 
zatímco k jiným nemocem, například 
neurologickým onemocněním, lze 
přistupovat tak, aby došlo ke zpomalení 
jejich průběhu, pokud jsou zjištěny včas, 
nebo pomáhat pacientům cítit se co 
nejlépe a zůstat déle aktivní. Unie a 
členské státy proto mohou značně snížit 
zátěž členských států prostřednictvím 
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spolupráce za účelem dosažení lepšího a 
účinnějšího řízení nákaz včetně prevence 
a program by měl podporovat opatření v 
této oblasti. Program by měl podpořit 
vypracování specifických evropských 
pokynů pro řízení nemocí v oblasti 
přenosných i nepřenosných onemocnění, 
jako jsou kardiovaskulární choroby, 
neurodegenerativní onemocnění, 
rakovina, respirační onemocnění a 
diabetes.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Unie je stále značně zatížena 
chronickými onemocněními. Chronická 
onemocnění se vyvíjejí pomalu, jsou 
dlouhodobá a často nevyléčitelná. 
Chronická onemocnění jsou v mnoha 
případech spojena s několikanásobnou 
komorbiditou, což ještě ztěžuje jejich 
léčbu a zvládání. Způsobují lidem velké 
utrpení a představují obrovskou zátěž i 
pro systémy zdravotní péče. Mnoha 
chronickým onemocněním, jako jsou 
kardiovaskulární onemocnění, rakovina a 
diabetes typu 2, by však bylo možné 
předcházet prostřednictvím přístupu ke 
službám prevence, cenově dostupné 
zdravé výživy a zdravého životního stylu, 
zatímco k jiným nemocem, například 
neurologickým onemocněním, lze 
přistupovat tak, aby došlo ke zpomalení 
jejich průběhu, pokud jsou zjištěny včas, 
nebo pomáhat pacientům cítit se co 
nejlépe a zůstat déle aktivní. Unie a 
členské státy proto mohou značně snížit 
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zátěž členských států prostřednictvím 
spolupráce za účelem dosažení lepšího a 
účinnějšího řízení nákaz a program by 
měl podporovat opatření v této oblasti. 
Program by měl podpořit vypracování 
specifických evropských pokynů pro řízení 
nemocí v oblasti přenosných i 
nepřenosných onemocnění, jako jsou 
kardiovaskulární choroby, 
neurodegenerativní onemocnění, 
rakovina, respirační onemocnění a 
diabetes.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Očkování zabrání každoročně 
přibližně 25 milionům úmrtí na celém 
světě a snižuje náklady na léčbu 
konkrétních onemocnění. Zavedení 
rozsáhlých ochranných očkování v 
Evropě významně přispělo k vymýcení 
nebo poklesu mnoha infekčních 
onemocnění. Program by však měl řešit 
znepokojivý jev váhavosti vůči očkování a 
dezinformace o očkování s cílem uklidnit 
evropské občany.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny (IARC) zařadila výfukové plyny 
vznětových motorů mezi lidské 
karcinogeny. Program by měl zajistit, aby 
dopady na zdraví a náklady znečištění 
ovzduší byly začleněny do opatření Unie 
proti rakovině a zároveň aby byl zajištěn 
plný soulad s evropskou strategií nulových 
emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. 
Opatření by měla být podporována z 
programu a z tzv. mise proti rakovině v 
rámci programu Horizont Evropa.

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. 
Rakovinu způsobuje mnoho faktorů v 
různých fázích, a proto vyžaduje nový 
model prevence, který se bude zabývat 
jednotlivými zdravotními činiteli 
(genetické, životní styl) a širšími 
(populačními) činiteli souvisejícími s 
faktory expozice při práci, životním 
prostředím a sociální expozicí. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory s jinými 
nemocemi a jejichž prevence a kontrola by 
prospěly většině občanů. Nedostatečná 
výživa, fyzická neaktivita, obezita, tabák a 
alkohol jsou rizikové faktory, které jsou 
společné dalším chronickým 
onemocněním, jako jsou kardiovaskulární 
onemocnění, diabetes typu 2 a respirační 
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nemocnění, a proto by programy prevence 
rakoviny měly být prováděny v rámci 
integrovaného programu prevence 
chronických onemocnění. V roce 2020 
oznámila Komise „evropský plán boje proti 
rakovině“, který by se vztahoval na každou 
klíčovou fázi této nemoci: na prevenci, 
diagnostiku, léčbu, život člověka, který 
tuto nemoc překonal, a na opětovné 
začlenění a paliativní péči. Program by 
měl podporovat opatření ke zlepšení práv 
pacientů s rakovinou, včetně návratu do 
práce se zdravotním postižením, práva být 
zapomenut, přístupu k zachování 
plodnosti a poskytnutí optimální úlevy 
během konce života. Opatření by měla být 
podporována z programu a z tzv. mise proti 
rakovině v rámci programu Horizont 
Evropa, které budou úzce spolupracovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je 
také jednou z nepřenosných nemocí, které 
mají společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa.

(19) Kardiovaskulární onemocnění 
jsou hlavní příčinou úmrtí v členských 
státech (36 % všech úmrtí v EU), a po 
nich následuje rakovina jako druhá 
nejčastější příčina úmrtí v členských 
státech (26 % všech úmrtí v EU). Patří 
také mezi nepřenosné nemoci, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
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Horizont Evropa. Program by měl zajistit, 
aby pacienti, kteří žijí s jinými 
významnými chronickými onemocněními, 
jako jsou kardiovaskulární onemocnění, 
chronická respirační onemocnění, 
diabetes a duševní zdraví, z něj měli 
přiměřený prospěch.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa.

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V současné době neexistují žádné 
široce přijímané nástroje, jako je 
například „přehled ukazatelů“, které by 
mohly sloužit k měření pokroku (např. 
cíle EU v oblasti boje proti rakovině) a k 
řešení nerovností (např. ve střední a 
jihovýchodní Evropě ve srovnání se 
zbytkem Evropy). V roce 2020 oznámila 
Komise „evropský plán boje proti 
rakovině“, který by se vztahoval na celý 
cyklus této nemoci, počínaje prevencí a 
včasnou diagnostikou až po léčbu a kvalitu 
života pacientů a osob, které tuto nemoc 
překonaly. Opatření by měla být 
podporována z programu a z tzv. mise proti 
rakovině v rámci programu Horizont 
Evropa, zejména prostřednictvím iniciativ, 
které podporují střednědobé a dlouhodobé 
cíle plánu. Opatření týkající se rakoviny 
by se měla rovněž zabývat jejími 
společnými a sdílenými rizikovými faktory 
a součinností s dalšími závažnými 
nepřenosnými nemocemi, jako jsou 
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neurologické poruchy, jakož i zvážit 
vypracování vzoru pro další oblasti 
závažných nemocí na základě 
„evropského plánu boje proti rakovině“.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa.

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa. Akce týkající se rakoviny 
by se měly stejně zaměřit na společné 
rizikové faktory a synergie s jinými 
důležitými nepřenosnými nemocemi, jako 
jsou neurologická onemocnění, a je třeba 
se zamyslet nad vývojem modelu pro další 
důležité oblasti nemoci na základě 
„evropského plánu boje proti rakovině“.

Or. it

Pozměňovací návrh 300
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa.

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z několika nepřenosných nemocí, 
které mají společné rizikové faktory. 
Koordinované řešení prevence rakoviny 
spolu vedle dalších nepřenosných nemocí 
a jejich prevence a kontrola by prospěly 
většině občanů. V roce 2020 oznámila 
Komise „evropský plán boje proti 
rakovině“, který by se vztahoval na celý 
cyklus této nemoci, počínaje prevencí a 
včasnou diagnostikou až po léčbu a kvalitu 
života pacientů a osob, které tuto nemoc 
překonaly, a také zlepšování paliativní 
péče a zvládání bolesti. Opatření by měla 
být podporována z programu a z tzv. mise 
proti rakovině v rámci programu Horizont 
Evropa a měla by usilovat o to, aby byla 
rakovina zahrnuta do širšího rámce 
nepřenosných nemocí s cílem upustit od 
přístupu zaměřeného na onemocnění a 
směřovat k přístupu zaměřenému na 
pacienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
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občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa.

občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa. Opatření týkající se 
rakoviny by se měla rovněž zabývat jejími 
společnými a sdílenými rizikovými faktory 
a součinností s dalšími závažnými 
nepřenosnými nemocemi, jako jsou 
neurologické poruchy, jakož i zvážit 
vypracování vzoru pro další oblasti 
závažných nemocí na základě 
„evropského plánu boje proti rakovině“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa.

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa. Opatření týkající se 
rakoviny by se měla rovněž zabývat jejími 
společnými, sdílenými rizikovými faktory 
a součinností s dalšími závažnými 
nepřenosnými nemocemi, jako jsou 
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neurologické poruchy, a zvážit 
vypracování vzoru pro další oblasti 
závažných onemocnění.

Or. pl

Pozměňovací návrh 303
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa.

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly, a také 
zlepšení paliativní péče a zvládání bolesti. 
Opatření by měla být podporována z 
programu a z tzv. mise proti rakovině v 
rámci programu Horizont Evropa. EU by 
mohla zaujmout vedoucí postavení při 
humánním doprovodu pacienta v 
konečném stádiu nemoci, přičemž by 
rozvíjela a prováděla paliativní péči.

Or. es

Pozměňovací návrh 304
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19



PE653.822v01-00 148/278 AM\1207705CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a 
osob, které tuto nemoc překonaly. Opatření 
by měla být podporována z programu a z 
tzv. mise proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa.

(19) Rakovina způsobuje 26 % všech 
úmrtí v EU, a je tak v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních, která 
představují 36 % všech úmrtí v EU. Je 
také jednou z nepřenosných nemocí, které 
mají společné rizikové faktory, jako 
například obezita u 20 % případů 
rakoviny, a jejichž prevence a kontrola by 
prospěly většině občanů. V roce 2020 
oznámila Komise „evropský plán boje proti 
rakovině“, který by se vztahoval na celý 
cyklus této nemoci, počínaje prevencí a 
včasnou diagnostikou až po léčbu a kvalitu 
života pacientů a osob, které tuto nemoc 
překonaly. Opatření by měla být 
podporována z programu a z tzv. mise proti 
rakovině v rámci programu Horizont 
Evropa.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Je všeobecně uznáváno, že 
rakovina je často diagnostikována pozdě, 
což znamená, že pro osoby v pokročilé fázi 
onemocnění je k dispozici méně možností 
léčby. Pokud by více pacientů bylo 
diagnostikováno dříve, mohlo by to vést k 
mnohem účinnějším výsledkům léčby, k 
lepší kvalitě života a ke zvýšení celkové 
míry zotavení se z nemoci. Dřívější 
diagnóza také znamená snížení zátěže v 
oblasti zdravotní péče. V porovnání s 
včasnou diagnostikou je screening 
rakoviny samostatnou a složitější strategií 
v oblasti veřejného zdraví, která vyžaduje 
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dodatečné zdroje, infrastrukturu a 
koordinaci. Při účinném a náležitě 
financovaném a prováděném plánu může 
screening snížit počet úmrtí na rakovinu a 
v případě některých typů rakoviny může 
rovněž snížit i riziko vzniku rakoviny. 
Program by proto měl přispívat k 
investicím do včasné diagnostiky a 
screeningu a k podpoře a zvyšování 
povědomí o přínosech této včasné 
diagnostiky a screeningu. EU by měla mít 
rozsáhlá doporučení pro screening 
rakoviny a pokyny pro všechny hlavní 
typy rakoviny, které budou provedeny ve 
všech členských státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Je všeobecně uznáváno, že 
rakovina je často diagnostikována pozdě, 
což znamená, že pro osoby v pokročilé fázi 
onemocnění je k dispozici méně možností 
léčby. Pokud by více pacientů bylo 
diagnostikováno dříve, mohlo by to vést k 
mnohem účinnějším výsledkům léčby, k 
lepší kvalitě života a ke zvýšení celkové 
míry zotavení se z nemoci. Dřívější 
diagnóza také znamená snížení zátěže v 
oblasti zdravotní péče. V porovnání s 
včasnou diagnostikou je screening 
rakoviny samostatnou a složitější strategií 
v oblasti veřejného zdraví, která vyžaduje 
dodatečné zdroje, infrastrukturu a 
koordinaci. Při účinném a náležitě 
financovaném a prováděném plánu, a je-li 
založen na důkazech, může screening 
snížit počet úmrtí na rakovinu a v případě 
některých typů rakoviny může rovněž 
snížit i riziko vzniku rakoviny. Program by 
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proto měl přispívat k investicím do včasné 
diagnostiky a screeningu založeného na 
důkazech a k podpoře a zvyšování 
povědomí o přínosech a negativních 
dopadech této včasné diagnostiky a 
screeningu.

Or. en

Odůvodnění

Ne každý screening je přínosný. Švédsko zastavilo screening rakoviny prostaty u mužů 
starších 50 let, protože je to považováno za neetické. Zdravotní vyšetření by mělo být etické a 
založené na důkazech.

Pozměňovací návrh 307
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Podle článku 153 SFEU má Unie 
podporovat a doplňovat činnosti 
členských států týkající se zlepšování 
pracovního prostředí a ochrany zdraví, 
bezpečnosti a pracovních podmínek 
pracovníků. Vzhledem k velkému 
množství času, který zaměstnanci stráví 
na svých pracovištích, a možnému riziku, 
jako je expozice látkám a karcinogenům 
ohrožujícím zdraví a opakovaným 
pohybům, což vede k vysokému zatížení 
pracovní neschopností a počtu ztracených 
pracovních dnů, což má zase důsledky pro 
jednotlivce, rodinu a společnost. Program 
by měl rovněž odrážet význam ochrany 
zdraví při práci a její dopad na zdraví 
pracovníků a společností. Komise by měla 
spolupracovat s členskými státy na 
vytváření nových právních předpisů, 
jejichž cílem je zlepšit zdravotní podmínky 
pracovníků, zlepšit jejich pracovní 
podmínky, rovnováhu pracovního a 
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soukromého života, podporovat dobré 
životní podmínky a lepší duševní zdraví, 
předcházet předčasnému odchodu do 
důchodu v důsledku špatného zdravotního 
stavu a špatné zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Mick Wallace

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Ačkoli se Unie v současné době 
výrazně zaměřuje na rakovinu, jak je 
vyjádřeno v „evropském plánu boje proti 
rakovině“ a v misi programu Horizont 
Evropa v oblasti rakoviny, program musí 
zajistit, aby z něj měli přiměřený prospěch 
pacienti, kteří žijí s dalšími významnými 
chronickými onemocněními, jako jsou 
kardiovaskulární onemocnění, chronická 
respirační onemocnění, diabetes a duševní 
zdraví. V Evropě jsou chronické nemoci 
odpovědné za 77 % celkového zatížení 
nemocemi (měřeno v DALY (disability-
adjusted life years) = roky života 
ovlivněné zdravotním postižením). Z nich 
tvoří 23 % kardiovaskulární onemocnění, 
neuropsychiatrická onemocnění 20 % a 
rakovina 11 %. Program by měl zajistit, 
aby opatření, která podporuje, byla 
prospěšná spravedlivě pro všechny 
pacienty s chronickými onemocněními. V 
této souvislosti je třeba uznat, že program 
překračuje stávající mandát EU 
a zasahuje do příštího EU, neboť má být 
dokončen v roce 2027.

Or. en

Odůvodnění

V Evropě jsou chronické nemoci odpovědné za 77 % celkového zatížení nemocemi (měřeno v 
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DALY (disability-adjusted life years) = roky života ovlivněné zdravotním postižením). Z nich 
tvoří 23 % kardiovaskulární onemocnění, neuropsychiatrické onemocnění 20 % a rakovina 
11 %. Program by měl zajistit, aby opatření, která podporuje, byla přínosem pro všechny 
pacienty s chronickými onemocněními. V této souvislosti je třeba uznat, že program 
překračuje stávající mandát EU a zasahuje do příštího mandátu EU, neboť má být ukončen v 
roce 2027.

Pozměňovací návrh 309
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Nedávná studie autorů z IARC, 
která byla zveřejněna ve vydání Lancet 
Global Health Journal z února 2020, 
zdůrazňuje zásadní potřebu zdrojů 
směřovaných do programů prevence 
rakoviny, které se zaměřují na infekce, 
konkrétně helicobacter pylori, lidský 
papilomavirus, virus Hepatitis B a 
Hepatitis C, zejména ve vysoce rizikových 
populacích. Tyto zásahy mohou výrazně 
snížit rostoucí zátěž způsobenou 
rakovinou a související úmrtnost. 
Program by měl pouze zajistit, aby byla 
podporována opatření pro boj proti 
infekčním onemocněním, která by 
pomohla jejich prevenci prostřednictvím 
očkování, je-li k dispozici, zvyšování 
povědomí, včasné diagnózy / screeningu a 
propojení s péčí, s cílem podpořit prevenci 
rakoviny jakožto klíčový cíl Evropské 
komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Existuje mnoho vědeckých 
důkazů, které ukazují, že prevence a 
podpora zdraví (politika v oblasti 
veřejného zdraví) mají zásadní význam 
pro zajištění práva občanů na zdraví a že 
tyto politiky jsou rovněž nejúčinnější z 
hlediska nákladové efektivnosti. I dnes 
však většina rozpočtů systémů zdravotní 
péče většiny členských států má jen velmi 
malý prostor pro politiky v oblasti 
prevence a podpory zdraví. Pandemie 
COVID-19 jasně potvrdila význam politik 
v oblasti veřejného zdraví pro naše 
společnosti. Proto je nezbytné, aby 
projekty programu „EU pro zdraví“ 
doprovázely členské státy, aby 
přepracovaly rozpočty svých systémů 
zdravotnictví s cílem dosáhnout větší 
finanční síly pro tyto politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Program by se mohl podílet na 
zřízení Evropského institutu pro rakovinu 
(ECI), který by poskytoval platformu pro 
provádění norem praxe prostřednictvím 
evropských referenčních sítí pro rakovinu, 
shromažďování klinických údajů mezi 
centry ze všech zúčastněných zemí v celé 
Evropě i mimo ni a upřednostnění 
programů excelence v akademickém a 
klinickém výzkumu. Program by mohl 
podpořit rozvoj vnitrostátních registrů 
rakoviny ve všech členských státech, které 
mají zásadní význam pro poskytování 
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srovnatelných údajů o rakovině.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Srdeční infarkty a mozkové 
příhody se často vyskytují u lidí, u nichž 
dříve nebyla diagnostikována 
kardiovaskulární onemocnění. Mnoho z 
nich je způsobeno nezjištěnými 
genetickými příčinami, jako je familiární 
hypercholesterolemie, arytmie, vrozené 
srdeční vady a kardiomyopatie a stavy, 
jako je hypertenze. Tento program by měl 
podpořit rozvoj politik a intervencí k 
identifikaci a vedení osob s vysokým 
rizikem vzniku kardiovaskulárních 
chorob, aby se zabránilo propuknutí 
nemoci a snížila úmrtnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 313
César Luena

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Pozdě diagnostikovaná rakovina 
a strukturální onemocnění znamenají 
méně možností léčby pro osoby v 
pokročilé fázi onemocnění. Včasná 
diagnóza má zásadní význam pro účinné 
výsledky léčby, lepší kvalitu života a 
snížení zdravotní zátěže. Program by proto 
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měl přispívat k investicím do včasné 
diagnostiky a screeningu a k podpoře a 
zvyšování povědomí o přínosech této 
včasné diagnostiky a screeningu rakoviny 
a strukturálních onemocnění srdce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Pernille Weiss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Obezita je čtvrtou hlavní přímou 
příčinou předčasné úmrtnosti v EU. V této 
souvislosti obezita funguje jako brána 
chronické nemoci u 80 % případů diabetu 
typu 2 a 20 % rakoviny. Obezita byla 
uznána jako jedno z vysoce rizikových 
chronických onemocnění v EU a musí se 
jí zabývat tvorba politiky založené na 
důkazech, která by měla být sladěna s 
mezinárodními normami a trendy v 
oblasti provádění v jednotlivých členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Program by měl zajistit, aby 
pacienti, kteří žijí s jakýmikoli 
chronickými onemocněními, a trpí jimi, 
jako jsou kardiovaskulární onemocnění, 
rakovina, obezita, chronická respirační 
onemocnění, neurologická porucha, 
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cukrovka nebo duševní poruchy, z něj 
měli přiměřený prospěch.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny (IARC) uvádí, že rakovina je 
diagnostikována u více než 35 000 dětí a 
mladých lidí a že v Evropě na rakovinu 
každoročně umírá více než 6 000 mladých 
pacientů. Dětská rakovina představuje 
kategorii vzácných onemocnění, která 
jsou věkově a biologicky specifická, nelze 
je náležitě řešit extrapolací přístupů k 
rakovině dospělých a vyžadují zvláštní 
úsilí v rámci celého výzkumu a péče. U 
léčby dětské rakoviny chybí inovativní 
terapie. Dokonce i u starších nepatentních 
léčivých přípravků používaných mimo 
určené použití u dětí stále existují značné 
problémy týkající se přístupu, včetně 
jejich nedostatku v celé Unii a 
rozpočtových omezení v některých 
členských státech, jakož i velké rozdíly v 
dostupnosti přípravků na zmírňování 
bolesti u dětí, které podstupují léčbu 
rakoviny. Proto je naléhavě nutné 
odpovídajícím způsobem revidovat 
regulační prostředí, aby byly uspokojeny 
potřeby dětí a dospívajících. Program by 
proto měl stanovit opatření v tomto 
ohledu, zejména s cílem posílit nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1901/2006 a podpořit přeshraniční 
spolupráci v oblasti výzkumu poskytnutím 
odpovídajících přídělů a upravit článek 10 
směrnice 2001/83/ES tak, aby zahrnoval 
odstavec o podpoře inovací do 
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nepatentovaných léčivých přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Pracovníci ve zdravotnictví hrají 
zásadní úlohu při budování odolných 
systémů zdravotní péče a při dosahování 
nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví. 
Program by proto měl podporovat práci 
Komise na účinných, dostupných a 
odolných systémech zdravotní péče a 
zdravotnictví a podporovat vypracování a 
provádění strategie pro pracovníky ve 
zdravotnictví. V součinnosti s ESF+, 
zejména s programem EaSI, by měl 
program v rámci strategie poskytnout 
prostředky na harmonizovanou odbornou 
přípravu a vzdělávání s cílem zlepšit 
učební osnovy zdravotnických 
pracovníků, zejména v souvislosti 
s propagací zdraví a prevencí nemocí, 
a rovněž jejich digitální dovednosti, aby 
bylo možné dosáhnout přístupu 
zaměřeného na pacienty a na výsledky. 
Program by měl rovněž prostřednictvím 
své strategie podporovat členské státy, aby 
řešily odliv mozků a migraci 
zdravotnických pracovníků z méně 
rozvinutých zemí a prováděly opatření s 
cílem si takovéto pracovníky udržet. 
Schopnost poskytovat vysoce kvalitní, 
personalizovanou, cílenou a integrovanou 
péči a zlepšit pokrytí zdravotnickými 
službami závisí na dostupnosti, 
přístupnosti, přijatelnosti, přizpůsobivosti 
a kvalitě zdravotnických pracovníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Stejně tak je naprosto nezbytné mít 
na paměti, že se tyto strategie prevence a 
propagace týkají všech odvětvových 
politik: fiskální, obchodní, hospodářské, 
vzdělávací, politiky v oblasti bydlení, 
kulturní politiky, sociální pomoci atd. 
Zásada „zdraví ve všech politikách“ by 
měla být nezpochybnitelnou zásadou 
všech veřejných politik. Nástroj, který již 
byl použit na vnitrostátní úrovni, je tzv. 
testem zdraví, jehož cílem je posoudit 
dopad různých odvětvových politik na 
zdraví. Je nezbytné zavést metodiku 
zdravotních zkoušek u všech programů 
řízených Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Mick Wallace

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Srdeční příhody a mrtvice se často 
vyskytují u lidí, kterým nebylo v minulosti 
diagnostikováno kardiovaskulární 
onemocnění. Mnohé z nich jsou 
způsobeny nezjištěnými genetickými 
onemocněními, jako jsou dědičná 
hypercholesterolemie, arytmie, vrozená 
srdeční onemocnění a kardiomyopatie a 
onemocnění, jako je hypertenze. Program 
by měl podporovat rozvoj politik a 
opatření za účelem oslovení jednotlivců, 
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jimž hrozí vysoké riziko rozvoje 
kardiovaskulárních onemocnění, a jejich 
řízení, aby se zabránilo vzniku 
onemocnění a snížila se úmrtnost.

Or. en

Odůvodnění

Značnému počtu předčasných úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění a také v 
důsledku rakoviny a jiných chronických onemocnění lze zabránit kontrolou hlavních 
rizikových faktorů: je zapotřebí, aby tabák, nezdravá strava a fyzická neaktivita byly 
komplexně řešeny v rámci primární i sekundární prevence.

Pozměňovací návrh 320
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Ačkoli se Unie v současné době 
výrazně zaměřuje na rakovinu, jak je 
vyjádřeno v „evropském plánu boje proti 
rakovině“ a v misi programu Horizont 
Evropa v oblasti rakoviny, program by 
měl zajistit, aby z něj měli přiměřený 
prospěch pacienti, kteří žijí s dalšími 
významnými chronickými onemocněními, 
jako jsou kardiovaskulární onemocnění, 
chronická respirační onemocnění, 
diabetes a duševní zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Mick Wallace

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Klíčovou součástí léčby 
kardiovaskulárních onemocnění je 
rehabilitace po události, včetně 
poradenství, lékařské péče, cvičení a 
psychologické podpory. Tyto programy 
pomáhají předcházet opětovnému výskytu, 
optimalizovat kvalitu života, opětovně 
začlenit pacienty na trh práce a snižovat 
zátěž zdravotnických služeb snížením 
počtu případů opětovné hospitalizace. 
Přestože výhody rehabilitace po srdeční a 
cévní mozkové příhodě jsou značné pro 
pacienty i pro širší společnost a dobře 
zdokumentovány, je přístup ke kvalitním 
rehabilitacím ve většině členských států 
Unie nerovnoměrný a považuje se za 
nevyužitý zdroj. Program by měl 
podporovat větší využívání rehabilitace a 
sekundární prevence.

Or. en

Odůvodnění

Přínosy rehabilitace pro pacienty i širší společnosti jsou značné. Kardiovaskulární 
rehabilitace musí být nedílnou součástí plánu léčby pacienta a musí být přístupná všem 
způsobilým pacientům v celé Unii. Kardiovaskulární rehabilitace zvyšuje šanci pacientů vrátit 
se do práce a může snížit dávky v invaliditě.

Pozměňovací návrh 322
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Klíčovou součástí léčby 
onemocnění je rehabilitace, včetně 
poradenství, lékařské péče, cvičení a 
psychologické podpory. Tyto programy 
pomáhají předcházet opětovnému výskytu, 
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optimalizovat kvalitu života, opětovně 
začlenit pacienty na trh práce a snižovat 
zátěž zdravotnických služeb snížením 
počtu případů opětovné hospitalizace. 
Ačkoli to má pro pacienty i širší 
společnost značné přínosy, přístup ke 
kvalitní rehabilitaci a zájem o ni je ve 
většině členských států velmi nestejnorodý 
a je považována za nedostatečně 
využívaný zdroj. Program by měl 
podporovat větší využívání rehabilitace a 
sekundární prevence pro snížení zátěže 
způsobené chorobami.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Je všeobecně uznáváno, že 
rakovina je často diagnostikována pozdě, 
což znamená, že pro osoby v pokročilé fázi 
onemocnění je k dispozici méně možností 
léčby. Program by proto měl přispívat k 
investicím do včasné diagnostiky a 
screeningu a k podpoře a zvyšování 
povědomí o přínosech včasné diagnostiky 
a screeningu v souladu s doporučeními 
WHO, OSN a EU nebo nad rámec těchto 
doporučení a v součinnosti s programem 
Horizont Evropa, jeho misí v oblasti 
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rakoviny a příslušnými partnerstvími.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19d) Dětská rakovina představuje 
kategorii vzácných onemocnění, která 
jsou věkově a biologicky specifická, nelze 
je náležitě řešit extrapolací přístupů k 
rakovině dospělých a vyžadují zvláštní 
úsilí v rámci celého výzkumu a péče. 
Program by měl stanovit opatření 
zaměřená na dětskou rakovinu, zejména s 
cílem řešit omezení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1901/20061a 
v souvislosti s tímto onemocněním a 
podpořit přeshraniční spolupráci v oblasti 
výzkumu přidělováním odpovídajících 
přídělů v součinnosti s programem 
Horizont Evropa, jeho misí proti rakovině 
a příslušnými partnerstvími.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. 
prosince 2006 o léčivých přípravcích pro 
pediatrické použití a o změně nařízení 
(EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, 
směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 
726/2004 (text s významem pro EHP) (Úř. 
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věst. L 378, 27.12.2006, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Program bude fungovat v 
součinnosti a doplňkovosti s ostatními 
politikami, programy a fondy EU, jako 
jsou akce prováděné v rámci programu 
Digitální Evropa, programu Horizont 
Evropa, rezervy rescEU v rámci 
mechanismu civilní ochrany Unie, nástroje 
pro mimořádnou podporu, Evropského 
sociálního fondu+ (ESF+), mimo jiné 
pokud jde o součinnost za účelem lepší 
ochrany zdraví a bezpečnosti milionů 
pracovníků v EU) včetně složky 
Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 
Fondu InvestEU, programu pro jednotný 
trh, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), facility na podporu oživení 
a odolnosti včetně nástroje pro provádění 
reforem, programu Erasmus, Evropského 
sboru solidarity, podpory na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE) a nástrojů pro vnější činnost EU, 
jako je nástroj pro sousedství a rozvojovou 
a mezinárodní spolupráci a nástroj 
předvstupní pomoci III. V příslušných 
případech budou stanovena společná 
pravidla s cílem zajistit soudržnost a 
doplňkovost mezi fondy a zároveň zajistit, 
aby byly respektovány specifické prvky 
těchto politik a aby byl zajištěn soulad se 
strategickými požadavky těchto politik, 
programů a fondů, jako jsou základní 
podmínky EFRR a ESF+.

(20) Program bude fungovat v 
součinnosti a doplňkovosti s ostatními 
politikami, programy a fondy EU, jako 
jsou akce prováděné v rámci programu 
Digitální Evropa, programu Horizont 
Evropa, rezervy rescEU v rámci 
mechanismu civilní ochrany Unie, nástroje 
pro mimořádnou podporu, Evropského 
sociálního fondu+ (ESF+), mimo jiné 
pokud jde o součinnost za účelem lepší 
ochrany zdraví a bezpečnosti milionů 
pracovníků v EU) včetně složky 
Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 
Fondu InvestEU, programu pro jednotný 
trh, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), facility na podporu oživení 
a odolnosti včetně nástroje pro provádění 
reforem, programu Erasmus, Evropského 
sboru solidarity, podpory na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE) a nástrojů pro vnější činnost EU, 
jako je nástroj pro sousedství a rozvojovou 
a mezinárodní spolupráci a nástroj 
předvstupní pomoci III. V příslušných 
případech budou stanovena společná 
pravidla s cílem zajistit soudržnost a 
doplňkovost mezi fondy a zároveň 
zabránit překrývaní nebo zdvojování 
financování a zároveň zajistit, aby byly 
respektovány specifické prvky těchto 
politik a aby byl zajištěn soulad se 
strategickými požadavky těchto politik, 
programů a fondů, jako jsou základní 
podmínky EFRR a ESF+.
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Or. en

Pozměňovací návrh 326
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Program bude fungovat v 
součinnosti a doplňkovosti s ostatními 
politikami, programy a fondy EU, jako 
jsou akce prováděné v rámci programu 
Digitální Evropa, programu Horizont 
Evropa, rezervy rescEU v rámci 
mechanismu civilní ochrany Unie, nástroje 
pro mimořádnou podporu, Evropského 
sociálního fondu+ (ESF+), mimo jiné 
pokud jde o součinnost za účelem lepší 
ochrany zdraví a bezpečnosti milionů 
pracovníků v EU) včetně složky 
Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 
Fondu InvestEU, programu pro jednotný 
trh, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), facility na podporu oživení 
a odolnosti včetně nástroje pro provádění 
reforem, programu Erasmus, Evropského 
sboru solidarity, podpory na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE) a nástrojů pro vnější činnost EU, 
jako je nástroj pro sousedství a rozvojovou 
a mezinárodní spolupráci a nástroj 
předvstupní pomoci III. V příslušných 
případech budou stanovena společná 
pravidla s cílem zajistit soudržnost a 
doplňkovost mezi fondy a zároveň zajistit, 
aby byly respektovány specifické prvky 
těchto politik a aby byl zajištěn soulad se 
strategickými požadavky těchto politik, 
programů a fondů, jako jsou základní 
podmínky EFRR a ESF+.

(20) Program bude fungovat v 
součinnosti a doplňkovosti s ostatními 
politikami, programy a fondy EU, jako 
jsou akce prováděné v rámci programu 
Digitální Evropa, programu Horizont 
Evropa, rezervy rescEU v rámci 
mechanismu civilní ochrany Unie, nástroje 
pro mimořádnou podporu, Evropského 
sociálního fondu+ (ESF+), mimo jiné 
pokud jde o součinnost za účelem lepší 
ochrany zdraví a bezpečnosti milionů 
pracovníků v EU) včetně složky 
Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 
Fondu InvestEU, programu pro jednotný 
trh, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), včetně Interreg, facility na 
podporu oživení a odolnosti včetně nástroje 
pro provádění reforem, programu Erasmus, 
Evropského sboru solidarity, podpory na 
zmírnění rizik nezaměstnanosti v 
mimořádné situaci (SURE) a nástrojů pro 
vnější činnost EU, jako je nástroj pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci a nástroj předvstupní pomoci 
III. V příslušných případech budou 
stanovena společná pravidla s cílem zajistit 
soudržnost a doplňkovost mezi fondy a 
zároveň zajistit, aby byly respektovány 
specifické prvky těchto politik a aby byl 
zajištěn soulad se strategickými požadavky 
těchto politik, programů a fondů, jako jsou 
základní podmínky EFRR a ESF+.

Or. en
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Pozměňovací návrh 327
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Zdravotničtí pracovníci hrají 
zásadní úlohu při budování odolných 
zdravotních systémů a při dosahování 
nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví. 
Program by proto měl podporovat práci 
Komise na účinných, dostupných a 
odolných systémech zdravotní péče a 
zdravotnictví a podporovat vypracování a 
provádění strategie pro pracovníky ve 
zdravotnictví. V součinnosti s Evropským 
sociálním fondem plus (ESF+), zejména s 
programem Evropské unie pro 
zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 
by měl program v rámci strategie 
poskytnout prostředky na 
harmonizovanou odbornou přípravu a 
vzdělávání s cílem zlepšit učební osnovy 
zdravotnických pracovníků a jejich 
digitální dovednosti, aby bylo možné 
dosáhnout přístupu zaměřeného na 
pacienty a na výsledky. Program by měl 
rovněž prostřednictvím své strategie 
podporovat členské státy, aby řešily odliv 
mozků a migraci zdravotnických 
pracovníků z členských států na východě 
Evropské unie a prováděly opatření s 
cílem si takovéto pracovníky udržet. 
Schopnost poskytovat vysoce kvalitní, 
standardizovanou, cílenou a integrovanou 
péči a zlepšit pokrytí zdravotnickými 
službami závisí na dostupnosti, 
přístupnosti, přijatelnosti, přizpůsobivosti 
a kvalitě zdravotnických pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
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Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Program by měl při svém 
provádění a hodnocení zahrnovat přístup 
„zdraví ve všech politikách“ a „zdraví ve 
všech oblastech financování“. V rámci 
programu by Komise měla přistoupit k 
systematickému posuzování dopadů všech 
politik a finančních prostředků EU na 
zdraví, které by se opíralo o meziodvětvové 
ukazatele, aby posoudila jejich dopad na 
zlepšování zdraví a dobrých životních 
podmínek našich občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Program by měl podporovat 
zranitelné skupiny obyvatelstva, které mají 
vzhledem ke svým socioekonomickým 
nebo zeměpisným charakteristikám větší 
obtíže v přístupu ke zdravotní péči. 
Součinnost mezi programem a ESF+ a 
EFRR má zásadní význam a Komise by 
měla zohlednit zvláštnosti odlehlých 
oblastí a konkrétněji nejvzdálenějších 
regionů na základě článku 349 Smlouvy o 
fungování EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 330
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Program by měl zaručit silné 
zapojení občanské společnosti (zejména 
sdružení pacientů) a akademických 
pracovníků (zejména zdravotnických 
pracovníků) s cílem zajistit vyvážené 
zastoupení a účast na dosahování cílů v 
oblasti veřejného zdraví. Evropské 
zdravotnické organizace by měly přispívat 
k provádění a hodnocení programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20c) Hodnocení minulých a současných 
programů by měla být zohledněna v rámci 
konference o budoucnosti Evropy, která 
by mohla předložit jasné návrhy na 
posílení evropské zdravotní politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V souladu s článkem 114 SFEU je 
třeba v právních předpisech Unie, jejichž 
účelem je vytvoření a fungování vnitřního 
trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví. Na základě článku 114 SFEU a 
čl. 168 odst. 4 písm. c) SFEU byl vytvořen 
rozsáhlý soubor acquis Unie, který 
zaručuje vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků. Vzhledem k 
rostoucí poptávce po zdravotní péči se 
zdravotnické systémy členských států 
potýkají s problémy, pokud jde o 
přístupnost a cenovou dostupnost léčiv a 
zdravotnických prostředků. Aby se zajistila 
lepší ochrana veřejného zdraví i bezpečnost 
a lepší postavení pacientů v Unii, je 
nezbytné, aby pacienti a zdravotnické 
systémy měli přístup k vysoce kvalitním 
zdravotnickým výrobkům a mohli je plně 
využívat.

(21) V souladu s článkem 114 SFEU je 
třeba v právních předpisech Unie, jejichž 
účelem je vytvoření a fungování vnitřního 
trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví. Na základě článku 114 SFEU a 
čl. 168 odst. 4 písm. c) SFEU byl vytvořen 
rozsáhlý soubor acquis Unie, který 
zaručuje vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků. Vzhledem k 
rostoucí poptávce po zdravotní péči se 
zdravotnické systémy členských států 
potýkají s problémy, pokud jde o 
přístupnost, dostupnost a cenovou 
dostupnost léčiv a zdravotnických 
prostředků. Aby se zajistila lepší ochrana 
veřejného zdraví i bezpečnost a lepší 
postavení pacientů v Unii, je nezbytné, aby 
pacienti a zdravotnické systémy měli 
přístup k vysoce kvalitním zdravotnickým 
výrobkům a mohli je plně využívat. Tento 
přístup by mohl být podpořen lepší 
koordinací mezi členskými státy a 
zachováním otevřeného a dobře 
fungujícího vnitřního trhu za všech 
okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V souladu s článkem 114 SFEU je 
třeba v právních předpisech Unie, jejichž 
účelem je vytvoření a fungování vnitřního 
trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví. Na základě článku 114 SFEU a 
čl. 168 odst. 4 písm. c) SFEU byl vytvořen 
rozsáhlý soubor acquis Unie, který 

(21) V souladu s článkem 114 SFEU je 
třeba v právních předpisech Unie, jejichž 
účelem je vytvoření a fungování vnitřního 
trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví. Na základě článku 114 SFEU a 
čl. 168 odst. 4 písm. c) SFEU byl vytvořen 
rozsáhlý soubor acquis Unie, který 
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zaručuje vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků. Vzhledem k 
rostoucí poptávce po zdravotní péči se 
zdravotnické systémy členských států 
potýkají s problémy, pokud jde o 
přístupnost a cenovou dostupnost léčiv a 
zdravotnických prostředků. Aby se zajistila 
lepší ochrana veřejného zdraví i bezpečnost 
a lepší postavení pacientů v Unii, je 
nezbytné, aby pacienti a zdravotnické 
systémy měli přístup k vysoce kvalitním 
zdravotnickým výrobkům a mohli je plně 
využívat.

zaručuje vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků. Vzhledem k 
rostoucí poptávce po zdravotní péči se 
zdravotnické systémy členských států 
potýkají s problémy, pokud jde o 
přístupnost a cenovou dostupnost léčiv a 
zdravotnických prostředků. Aby se zajistila 
lepší ochrana veřejného zdraví i bezpečnost 
a lepší postavení pacientů v Unii, je 
nezbytné, aby pacienti a zdravotnické 
systémy měli přístup k vysoce kvalitním 
zdravotnickým službám a výrobkům, a to i 
v přeshraničním kontextu, a mohli je plně 
využívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V souladu s článkem 114 SFEU je 
třeba v právních předpisech Unie, jejichž 
účelem je vytvoření a fungování vnitřního 
trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví. Na základě článku 114 SFEU a 
čl. 168 odst. 4 písm. c) SFEU byl vytvořen 
rozsáhlý soubor acquis Unie, který 
zaručuje vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků. Vzhledem k 
rostoucí poptávce po zdravotní péči se 
zdravotnické systémy členských států 
potýkají s problémy, pokud jde o 
přístupnost a cenovou dostupnost léčiv a 
zdravotnických prostředků. Aby se zajistila 
lepší ochrana veřejného zdraví i bezpečnost 
a lepší postavení pacientů v Unii, je 
nezbytné, aby pacienti a zdravotnické 
systémy měli přístup k vysoce kvalitním 

(21) V souladu s článkem 114 SFEU je 
třeba v právních předpisech Unie, jejichž 
účelem je vytvoření a fungování vnitřního 
trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví. Na základě článku 114 SFEU a 
čl. 168 odst. 4 písm. c) SFEU byl vytvořen 
rozsáhlý soubor acquis Unie, který 
zaručuje vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků. Vzhledem k 
rostoucí poptávce po zdravotní péči se 
zdravotnické systémy členských států 
potýkají s problémy, pokud jde o 
přístupnost a cenovou dostupnost léčiv a 
zdravotnických prostředků. Aby se zajistila 
lepší ochrana veřejného zdraví i bezpečnost 
a lepší postavení pacientů v Unii, je 
nezbytné, aby pacienti a zdravotnické 
systémy měli přístup k udržitelným, 
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zdravotnickým výrobkům a mohli je plně 
využívat.

účinným, spravedlivým a vysoce kvalitním 
zdravotnickým výrobkům a mohli je plně 
využívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V souladu s článkem 114 SFEU je 
třeba v právních předpisech Unie, jejichž 
účelem je vytvoření a fungování vnitřního 
trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví. Na základě článku 114 SFEU a 
čl. 168 odst. 4 písm. c) SFEU byl vytvořen 
rozsáhlý soubor acquis Unie, který 
zaručuje vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků. Vzhledem k 
rostoucí poptávce po zdravotní péči se 
zdravotnické systémy členských států 
potýkají s problémy, pokud jde o 
přístupnost a cenovou dostupnost léčiv a 
zdravotnických prostředků. Aby se zajistila 
lepší ochrana veřejného zdraví i bezpečnost 
a lepší postavení pacientů v Unii, je 
nezbytné, aby pacienti a zdravotnické 
systémy měli přístup k vysoce kvalitním 
zdravotnickým výrobkům a mohli je plně 
využívat.

(21) V souladu s článkem 114 SFEU je 
třeba v právních předpisech Unie, jejichž 
účelem je vytvoření a fungování vnitřního 
trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví. Na základě článku 114 SFEU a 
čl. 168 odst. 4 písm. c) SFEU byl vytvořen 
rozsáhlý soubor acquis Unie, který 
zaručuje vysoké standardy kvality a 
bezpečnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků. Vzhledem k 
rostoucí poptávce po zdravotní péči se 
zdravotnické systémy členských států 
potýkají s problémy, pokud jde o 
přístupnost a cenovou dostupnost léčiv a 
zdravotnických prostředků. Aby se zajistila 
lepší ochrana veřejného zdraví i bezpečnost 
a lepší postavení pacientů v Unii, je 
nezbytné, aby pacienti a zdravotnické 
systémy měli přístup k cenově dostupným 
vysoce kvalitním zdravotnickým výrobkům 
a mohli je plně využívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Program by měl přispět k posílení 
evropského trhu s léčivými přípravky s 
cílem urychlit rovný přístup k lékům, 
učinit péči dostupnější, maximalizovat 
úspory ve vnitrostátních rozpočtech na 
zdravotnictví a vyhnout se překážkám v 
používání generických a biologicky 
podobných léčivých přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování 
a zmírňování nedostatku léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších zdravotnických výrobků a na 
zajištění větší přístupnosti a cenové 
dostupnosti uvedených výrobků a zároveň 
na omezení závislosti dodavatelských 
řetězců těchto výrobků na třetích zemích. 
Zejména v zájmu řešení nenaplněných 
léčebných potřeb by měl program 
poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv a léčby, 
jejich povolování a přístup k nim, 
podpořily se pobídky ke zvýšení výrobní 
kapacity pro antimikrobiální látky, 
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výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

personalizovaný přístup a očkování a 
napomohlo se digitální transformaci 
zdravotnických výrobků a platforem pro 
monitorování a shromažďování informací o 
léčivých přípravcích. Program by měl 
rovněž posílit rozhodování o léčivých 
přípravcích tím, že regulačním orgánům a 
subjektům zabývajícím se hodnocením 
zdravotnických technologií umožní 
přístup ke skutečným údajům o zdravotní 
péči a analýzu těchto údajů. Tento 
program by měl také pomoci zajistit co 
nejlepší využití výsledků výzkumu a 
usnadnit zavádění, šíření a aplikaci 
zdravotnických inovací, včetně inovací v 
oblasti vzácných onemocnění, v systémech 
zdravotní péče a v klinické praxi. V roce 
2020 Komise oznámila „farmaceutickou 
strategii pro Evropu“ s celkovým cílem 
pomoci zajistit dodávky bezpečných a 
cenově dostupných léčivých přípravků v 
Unii, aby mohla uspokojit potřeby 
pacientů a podpořit inovační úsilí 
evropského farmaceutického průmyslu v 
Unii i ve světě. Program by měl 
podporovat provádění farmaceutické 
strategie pro Evropu s cílem podpořit 
konkurenceschopný farmaceutický 
průmysl s přihlédnutím k tomu, že EU 
zůstává zdaleka předním světovým 
regionem výroby účinných složek pro 
patentová léčiva. 

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 



AM\1207705CS.docx 173/278 PE653.822v01-00

CS

výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních, celostních a účinných léčiv a 
léčby, jejich povolování a přístup k nim, 
podpořily se pobídky ke zvýšení výrobní 
kapacity pro antimikrobiální látky, 
personalizovaný přístup a očkování a 
napomohlo se digitální transformaci 
zdravotnických výrobků a platforem pro 
monitorování a shromažďování informací o 
léčivých přípravcích. Program by měl 
rovněž posílit rozhodování o léčivých 
přípravcích tím, že regulačním orgánům a 
subjektům zabývajícím se hodnocením 
zdravotnických technologií umožní 
přístup ke skutečným údajům o zdravotní 
péči a analýzu těchto údajů. Program by 
měl rovněž pomoci zajistit co nejlepší 
využití výsledků výzkumu a usnadnit 
zavádění, rozšiřování a zavádění inovací v 
oblasti zdraví do systémů zdravotní péče a 
klinických postupů. V roce 2020 Komise 
oznámila „farmaceutickou strategii pro 
Evropu“ s celkovým cílem pomoci zajistit 
dodávky bezpečných a cenově dostupných 
léčivých přípravků v Unii, aby mohla 
uspokojit potřeby pacientů a podpořit 
inovační úsilí evropského 
farmaceutického průmyslu v Unii i ve 
světě. Program by měl podporovat 
provádění farmaceutické strategie pro 
Evropu a snižování zátěže související s 
léčivy.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv a léčby, 
jejich povolování a přístup k nim, 
podpořily se pobídky ke zvýšení výrobní 
kapacity pro antimikrobiální látky, 
personalizované léčivé přípravky a péče, 
přístup a očkování a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích. Program by měl rovněž posílit 
rozhodování o léčivých přípravcích tím, že 
regulačním orgánům a subjektům 
zabývajícím se hodnocením 
zdravotnických technologií umožní 
přístup ke skutečným údajům o zdravotní 
péči a analýzu těchto údajů. Program 
„EU pro zdraví“ pomůže zajistit co 
nejlepší využití výsledků výzkumu a 
usnadní zavádění, šíření a aplikaci 
zdravotnických inovací v systémech 
zdravotní péče a v klinické praxi. V roce 
2020 Komise oznámila „farmaceutickou 
strategii pro Evropu“ s celkovým cílem 
pomoci zajistit dodávky bezpečných a 
cenově dostupných léčivých přípravků v 
Unii, aby mohla uspokojit potřeby 
pacientů a podpořit inovační úsilí 
evropského farmaceutického průmyslu v 
Unii i ve světě. Program by měl 
podporovat provádění lékové strategie pro 
Evropu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 340
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování, 
předcházení a zvládání nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv a léčby, 
jejich povolování a přístup k nim, 
podpořily se pobídky ke zvýšení výrobní 
kapacity pro antimikrobiální látky, 
personalizovaný přístup a očkování a 
napomohlo se digitální transformaci 
zdravotnických výrobků a platforem pro 
monitorování a shromažďování informací o 
léčivých přípravcích. Program by měl 
rovněž pomoci zajistit co nejlepší využití 
výsledků výzkumu a usnadnit jejich 
zavádění, šíření a aplikaci v klinické 
praxi. V roce 2020 Komise oznámila 
„farmaceutickou strategii pro Evropu“ s 
celkovým cílem pomoci zajistit dodávky 
bezpečných a cenově dostupných léčivých 
přípravků v Unii, aby mohla uspokojit 
potřeby pacientů a podpořit inovační úsilí 
evropského farmaceutického průmyslu v 
Unii i ve světě. Program by poskytnout 
určitou podporu provádění farmaceutické 
strategie pro Evropu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo 
se digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv a 
zdravotnických prostředků, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
výzkum a vývoj nových léčivých přípravků 
se zvláštním zaměřením na 
antimikrobiální látky a očkovací látky s 
cílem bojovat proti antimikrobiální 
rezistenci a onemocněním, jimž lze 
předcházet očkováním, podpořit výrobu 
základních léčivých přípravků a 
farmakologicky účinných látek, rozvoj 
léčivých přípravků jako transformaci 
zdravotnických výrobků a platforem pro 
monitorování a shromažďování informací o 
zdraví pacientů, zvýšení řízení vlastního 
zdraví pacientů a informace o využívání 
zdravotnických služeb, léčivých přípravků 
a zdravotnických prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování 
nedostatku léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
zdravotnických výrobků a na zajištění větší 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
klinickým hodnocením, aby se urychlil 
vývoj inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo 
se digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by měl vytvořit jednotný 
celoevropský systém monitorování, 
podávání zpráv a oznámení o nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků s cílem zabránit roztříštěnosti 
jednotného trhu a na zajištění větší 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
vzniku klinických důkazů a důkazů z 
reálného světa, aby se umožnil vývoj a 
hodnocení nových účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim. Program by 
měl podpořit digitální transformaci 
zdravotnických výrobků a platforem pro 
jednotné celoevropské monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích. Program by měl podporovat 
provádění nové farmaceutické strategie 
pro Evropu a práci agentury EMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Edina Tóth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
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nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích. Program by měl podporovat 
opatření proti šíření padělaných léčivých 
přípravků od nepovolených internetových 
prodejců, které v současnosti vyvolávají 
obavy; tato praxe může způsobit vážnou 
újmu a může vést k vážným zdravotním 
problémům nebo ke zhoršení zdravotního 
stavu občanů; koordinace EU při 
mapování a boji proti padělaným léčivým 
přípravkům má zásadní význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků, očkovacích látek a 
diagnostických nástrojů a reakci na tento 
nedostatek a na zajištění větší přístupnosti 
a cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
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pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích. Úplné a rychlé uplatňování 
nařízení (EU) č. 536/2014 o klinických 
hodnoceních humánních léčivých 
přípravků by mělo usnadnit zahájení 
rozsáhlých klinických hodnocení 
prováděných harmonizovaným a 
koordinovaným způsobem na evropské 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích, zejména akce, pokud je to 
nutné, tak i v součinnosti s jinými 
programy, na podporu místní produkce 
léčivých rostlin v členských státech a 
pobídky a podporu výroby účinných látek 
a generických léčiv v Evropské unii. 
Zejména v zájmu řešení nenaplněných 
léčebných potřeb by měl program 
poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
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přípravcích. pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. it

Pozměňovací návrh 346
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování, 
předcházení a řízení nedostatku léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších zdravotnických výrobků a na 
zajištění větší přístupnosti a cenové 
dostupnosti uvedených výrobků a zároveň 
na omezení závislosti dodavatelských 
řetězců těchto výrobků na třetích zemích. 
Zejména v zájmu řešení nenaplněných 
léčebných potřeb by měl program 
poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích. Program by měl podporovat 
provádění nové farmaceutické strategie 
pro Evropu a práci agentury EMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Maria Spyraki
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na zřízení a podporu 
vytvoření mechanismu centrálního 
monitorování a včasného varování 
o nedostatku léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
zdravotnických výrobků a na zajištění větší 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích a zabránění 
roztříštěnosti vnitřního trhu. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
klinickým hodnocením, aby se urychlil 
vývoj inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na vytvoření jednotného 
celoevropského systému monitorování, 
podávání zpráv a oznámení o nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků s cílem zabránit roztříštěnosti 
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dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

jednotného trhu a na zajištění větší 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
klinickým hodnocením, aby se urychlil 
vývoj inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro jednotné 
celoevropské monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na vytvoření jednotného 
celoevropského systému monitorování, 
podávání zpráv a oznámení o nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků s cílem zabránit roztříštěnosti 
jednotného trhu a na zajištění větší 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
klinickým hodnocením, aby se urychlil 
vývoj inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
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přípravcích. digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce usilující o rozvoj celoevropského 
sledování, tedy systému podávání zpráv a 
oznamování zaměřeného na monitorování 
nedostatku léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
zdravotnických výrobků s cílem posílit 
jednotný trh a na zajištění větší 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
klinickým hodnocením, aby se urychlil 
vývoj inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 351
César Luena
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na vytvoření evropského 
systému monitorování, podávání zpráv a 
oznámení o nedostatku léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
zdravotnických výrobků s cílem zabránit 
fragmentaci jednotného trhu a na zajištění 
větší přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
klinickým hodnocením, aby se urychlil 
vývoj inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší dostupnosti, 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na malém počtu výrobců a na 
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nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

posouzení závislosti Unie na třetích 
zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování 
nedostatku léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
zdravotnických výrobků a na zajištění větší 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
klinickým hodnocením, aby se urychlil 
vývoj inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na řešení hlavních příčin 
nedostatku léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
zdravotnických výrobků, na monitorování 
nedostatku v členských státech a na 
úrovni Unie a na zajištění větší 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
uvedených výrobků a zároveň na omezení 
závislosti dodavatelských řetězců těchto 
výrobků na třetích zemích. Zejména v 
zájmu řešení nenaplněných léčebných 
potřeb by měl program poskytovat podporu 
klinickým hodnocením, aby se urychlil 
vývoj inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.
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Or. en

Pozměňovací návrh 354
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování a 
předcházení nedostatku léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších zdravotnických výrobků a na 
zajištění větší přístupnosti a cenové 
dostupnosti uvedených výrobků a zároveň 
na omezení závislosti dodavatelských 
řetězců těchto výrobků na jediném zdroji. 
Zejména v zájmu řešení nenaplněných 
léčebných potřeb by měl program 
poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování a 
předcházení nedostatku léčivých 



AM\1207705CS.docx 187/278 PE653.822v01-00

CS

prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků a na zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších zdravotnických výrobků a na 
zajištění větší přístupnosti a cenové 
dostupnosti uvedených výrobků a zároveň 
na omezení závislosti dodavatelských 
řetězců těchto výrobků na třetích zemích. 
Zejména v zájmu řešení nenaplněných 
léčebných potřeb by měl program 
poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv, jejich 
povolování a přístup k nim, podpořily se 
pobídky k rozvoji léčivých přípravků, jako 
jsou antimikrobiální látky, a napomohlo se 
digitální transformaci zdravotnických 
výrobků a platforem pro monitorování a 
shromažďování informací o léčivých 
přípravcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Rezoluce WHA 67.18 Světového 
zdravotnického shromáždění naléhavě 
vyzývá smluvní strany, aby 1) v případě 
potřeby upravily, přijaly a prováděly 
strategii WHO pro tradiční léčivé 
přípravky na období 2014-2023 jako 
základ pro národní tradiční a doplňkové 
léčebné programy nebo pracovní plány; a 
2) vypracovaly a prováděly pracovní plány 
pro začlenění tradičního a doplňkového 
lékařství do zdravotnických služeb, 
zejména služeb primární zdravotní péče. 
Cílem strategie WHO pro tradiční léčivé 
přípravky na období 2014-2023 je 
podpořit členské státy při vypracovávání 
politik a provádění akčních plánů na 
podporu zdraví za podpory tradičního, 
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doplňkového a integrovaného lékařství.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Je třeba zavést podpůrná opatření 
k zajištění provádění průřezových 
politických iniciativ EU zaměřených na 
budování udržitelné Evropy s vysokou 
úrovní ochrany lidského zdraví, jako je 
Zelená dohoda pro Evropu a její dílčí 
strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Komise by do své farmaceutické 
strategie měla začlenit revizi právních 
předpisů o vzácných a pediatrických 
onemocněních a revizi směrnice 
2001/83/ES, kterou se zavádí kodex 
Společenství týkající se humánních 
léčivých přípravků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 359
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Za účelem rozšíření přístupu ke 
zdravotnickým technologiím by měl 
program podporovat opatření, která 
přispívají k provádění usnesení Světového 
zdravotnického shromáždění z roku 2019 
o zlepšení transparentnosti trhů s léčivými 
přípravky, očkovacími látkami a dalšími 
zdravotnickými produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) V zájmu zajištění účinných kontrol 
a plné transparentnosti postupů 
používaných ke stanovení cen léčivých 
přípravků by Komise měla navrhnout 
revizi směrnice 89/105/EHS o 
průhlednosti opatření upravujících tvorbu 
cen u léčivých přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) V zájmu snížení své závislosti na 
třetích zemích u určitých biologických a 
léčivých přípravků, jako jsou léčivé 
přípravky získávané z krve a plazmy, by 
Unie měla zvýšit svou schopnost získávat 
a skladovat krev a plazmu. Aby se 
předešlo riziku nedostatku těchto 
produktů, měla by Unie urychleně 
revidovat právní předpisy o krvi, tkáních a 
buňkách, tedy směrnici 2002/98/ES a 
směrnici 2004/23/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na zkušenosti 
se sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin v rámci integrované politiky v 
oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 
lékařských pochybení.

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na to, že 
infekce způsobené bakteriemi 
rezistentními vůči antibiotikům měly na 
svědomí 33 110 úmrtí v Evropské unii a 
Evropském hospodářském prostoru v roce 
2015 podle údajů Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí a také na 
zkušenosti se sekundárními bakteriálními 
infekcemi v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 je nezbytné, aby program 
podporoval akce zaměřené na uvážlivé 
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používání antimikrobiálních látek u lidí, 
zvířat a plodin v rámci integrované politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 
lékařských pochybení. Dále konstatuje, že 
šíření antimikrobiální rezistence bude 
v programu vyžadovat větší důraz na 
prevenci infekcí způsobených 
gramnegativními bakteriemi, protože pro 
ně existuje relativně málo možností léčby 
a jen omezený počet nových antibiotik je 
ve vývoji.

__________________ __________________
14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
final) ze dne 29. června 2017.

14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
final) ze dne 29. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na zkušenosti 
se sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin v rámci integrované politiky v 

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci, který byl přijat v 
červnu 2017 na základě žádosti členských 
států, a s ohledem na zkušenosti se 
sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin v rámci integrované politiky v 
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oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 
lékařských pochybení.

oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 
lékařských pochybení. Program by měl 
podporovat programy střediska ECDC pro 
monitorování a sledování používání 
antimikrobiálních látek a antimikrobiální 
rezistence a podporu provádění místních, 
regionálních a vnitrostátních plánů boje 
proti antimikrobiální rezistenci, které se 
budou opírat o strategie založené na 
důkazech a o sdílení osvědčených postupů 
v rámci Unie.

__________________ __________________
14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
final) ze dne 29. června 2017.

14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
final) ze dne 29. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na zkušenosti 
se sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin v rámci integrované politiky v 
oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na zkušenosti 
se sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin v rámci integrované politiky v 
oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 
lékařských pochybení. Nařízení (EU) 
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lékařských pochybení. 2019/6 o veterinárních léčivých 
přípravcích by mělo být v tomto ohledu 
přezkoumáno, pokud jde o používání 
antibiotik a jiných léčivých přípravků 
pouze pro léčbu onemocnění 
předepsaného veterinárním lékařem na 
omezenou dobu, a nikoli k preventivnímu 
použití.

__________________ __________________
14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
final) ze dne 29. června 2017.

14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
final) ze dne 29. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na zkušenosti 
se sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin v rámci integrované politiky v 
oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 
lékařských pochybení.

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na zkušenosti 
se sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin v rámci integrované politiky v 
oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 
lékařských pochybení. Financování 
programu „EU pro zdraví“ by mělo být 
založeno na opatřeních, která jsou 
vysledovatelná, na stanovení celounijního 
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cíle snižování používání antibiotik a 
léčivých přípravků a na podpoře výzkumu 
a vývoje nových antibiotik.

__________________ __________________
14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
final) ze dne 29. června 2017.

14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
final) ze dne 29. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na zkušenosti 
se sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin v rámci integrované politiky v 
oblasti bezpečnosti pacientů a prevence 
lékařských pochybení.

(23) Jelikož optimální používání 
léčivých přípravků a zejména 
antimikrobiálních látek je přínosem pro 
jednotlivce i zdravotnické systémy, měl by 
program propagovat jejich uvážlivé a 
účinné používání. V souladu s evropským 
akčním plánem „jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci14, který byl přijat 
v červnu 2017 na základě žádosti 
členských států, a s ohledem na zkušenosti 
se sekundárními bakteriálními infekcemi v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 je 
nezbytné, aby program podporoval akce 
zaměřené na uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a 
plodin a akce zahrnující použití jiných než 
antibiotických integračních léčebných 
postupů v rámci integrované a integrační 
politiky v oblasti bezpečnosti pacientů a 
prevence lékařských pochybení.

__________________ __________________
14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 

14 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR)“ (COM(2017) 0339 
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final) ze dne 29. června 2017. final) ze dne 29. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Infekce spojené se zdravotní péčí 
(HAI) jsou infekce, jimiž pacienti 
onemocní, když je jim poskytována 
zdravotní péče v souvislosti s jiným 
onemocněním. Středisko ECDC odhaduje, 
že v průměru se infekce spojené se 
zdravotní péčí vyskytují u každého 
dvacátého hospitalizovaného pacienta, tj. 
u 4,1 milionu pacientů ročně v Unii, a že v 
důsledku těchto infekcí může každý rok 
dojít k 37 000 úmrtí. Nedostatečná 
bezpečnost pacientů představuje jednak 
závažný problém pro veřejné zdraví a také 
vysokou hospodářskou zátěž pro již 
omezené zdroje ve zdravotnictví. K 
infekcím spojeným se zdravotní péčí může 
dojít v jakémkoli zdravotnickém zařízení, 
včetně nemocnic, ambulantních 
chirurgických středisek, zařízení pro 
konečné stádium onemocnění ledvin a 
zařízení dlouhodobé péče. Je proto 
důležité, aby Komise v rámci programu 
vypracovala pokyny pro předcházení 
infekcím spojených se zdravotní péčí a 
aby program podporoval investice do 
modernizace systémů zdravotní péče s 
cílem překonat a omezit výskyt těchto 
infekcí a podporovat intervence zaměřené 
na zlepšení bezpečnosti pacientů, včetně 
provádění doporučení Rady ze dne 9. 
června 2009 o bezpečnosti pacientů, 
včetně prevence a kontroly infekcí 
spojených se zdravotní péčí. Spolupráce a 
koordinace v oblasti bezpečnosti pacientů 
na evropské úrovni by měla být posílena 



PE653.822v01-00 196/278 AM\1207705CS.docx

CS

vytvořením evropské sítě pro bezpečnost 
pacientů podporované programem v 
oblasti zdraví a s přímým zapojením 
organizací pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Infekce spojené se zdravotní péčí 
(HAI) jsou infekce, jimiž pacienti 
onemocní, když je jim poskytována 
zdravotní péče v souvislosti s jiným 
onemocněním. Středisko ECDC odhaduje, 
že v průměru se infekce spojené se 
zdravotní péčí vyskytují u každého 
dvacátého hospitalizovaného pacienta, tj. 
u 4,1 milionu pacientů ročně v Unii, a že v 
důsledku těchto infekcí každým rokem 
zemře 37 000 osob. Nedostatečná 
bezpečnost pacientů představuje jednak 
závažný problém pro veřejné zdraví a také 
vysokou hospodářskou zátěž pro již 
omezené zdroje ve zdravotnictví. K 
infekcím spojeným se zdravotní péčí může 
dojít v jakémkoli zdravotnickém zařízení, 
včetně nemocnic, ambulantních 
chirurgických středisek, zařízení pro 
konečné stádium onemocnění ledvin a 
zařízení dlouhodobé péče. Je proto 
důležité, aby Komise v rámci programu 
vypracovala pokyny pro předcházení 
infekcím spojených se zdravotní péčí a 
aby program podporoval investice do 
modernizace systémů zdravotní péče s 
cílem překonat a omezit výskyt těchto 
infekcí a podporovat intervence zaměřené 
na zlepšení bezpečnosti pacientů, včetně 
provádění doporučení Rady ze dne 9. 
června 2009 o bezpečnosti pacientů, 
včetně prevence a kontroly infekcí 
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spojených se zdravotní péčí. Spolupráce a 
koordinace v oblasti bezpečnosti pacientů 
na evropské úrovni by měla být posílena 
vytvořením evropské sítě pro bezpečnost 
pacientů podporované programem v 
oblasti zdraví a s přímým zapojením 
organizací pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Infekce spojené se zdravotní péčí 
(HAI) jsou infekce, jimiž pacienti 
onemocní, když je jim poskytována 
zdravotní péče v souvislosti s jiným 
onemocněním, nebo infekce, jimiž trpí 
obyvatelé zařízení pro dlouhodobou péči. 
Středisko ECDC odhaduje, že v průměru 
se infekce spojené se zdravotní péčí 
vyskytují u každého dvacátého 
hospitalizovaného pacienta, tj. u 
4,1 milionu pacientů ročně v Unii, a že v 
důsledku těchto infekcí každým rokem 
zemře 37 000 osob. Nedostatečná 
bezpečnost pacientů představuje jednak 
závažný problém pro veřejné zdraví a také 
vysokou hospodářskou zátěž pro již 
omezené zdroje ve zdravotnictví. K 
infekcím spojeným se zdravotní péčí může 
dojít v jakémkoli zdravotnickém zařízení, 
včetně nemocnic, ambulantních 
chirurgických středisek, zařízení pro 
konečné stádium onemocnění ledvin a 
zařízení dlouhodobé péče. Je proto 
důležité, aby Komise v rámci programu 
vypracovala pokyny pro předcházení 
infekcím spojených se zdravotní péčí a 
aby program podporoval investice do 
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modernizace systémů zdravotní péče s 
cílem překonat a omezit výskyt těchto 
infekcí a podporovat intervence zaměřené 
na zlepšení bezpečnosti pacientů, včetně 
provádění doporučení Rady ze dne 9. 
června 2009 o bezpečnosti pacientů, 
včetně prevence a kontroly infekcí 
spojených se zdravotní péčí 1a.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Účinná mezinárodní spolupráce je 
klíčem ke kontrole infekcí spojených se 
zdravotní péčí a antimikrobiální 
rezistence a EU hraje důležitou úlohu při 
podpoře členských států v této oblasti, 
například prostřednictvím výzkumných 
programů, systémů dohledu 
provozovaných střediskem ECDC a 
vypracování celounijního průzkumu 
výskytu.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Podle WHO zemřelo v roce 2012 
12,6 milionu lidí v důsledku života nebo 
práce v nezdravém prostředí, což je téměř 



AM\1207705CS.docx 199/278 PE653.822v01-00

CS

každé čtvrté úmrtí na světě. K více než 
stovce nemocí a úrazů přispívají faktory 
znečištění životního prostředí, jako je 
znečištění ovzduší, vody a půdy, chemické 
expozice, změna klimatu a ultrafialové 
záření.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Program by měl prostřednictvím 
svých činností podporovat a zaručit 
environmentální zdraví evropských 
občanů v rámci Zelené dohody pro 
Evropu. Unie by měla přijmout definici 
WHO, která popisuje environmentální 
zdraví jako zahrnutí „hledisku lidského 
zdraví, jako je kvalita života, které jsou 
určovány fyzikálními, chemickými, 
biologickými, sociálními, 
psychosociálními a estetickými faktory 
našeho životního prostředí. Týká se 
rovněž politiky a postupů prevence, řízení 
a kontroly environmentálních faktorů, 
které mohou mít vliv na zdraví 
současných i budoucích generací."

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k tomu, že znečištění 
životního prostředí způsobené humánními 
a veterinárními farmaceutickými látkami 
představuje nový environmentální 
problém, který může mít dopad na veřejné 
zdraví, měl by program podpořit opatření 
pro důkladnější posuzování a vhodné řízení 
environmentálních rizik spojených s 
výrobou, používáním a likvidací léčivých 
přípravků v souladu se strategickým 
přístupem Evropské unie k léčivým 
přípravkům v životním prostředí15.

(24) Vzhledem k tomu, že znečištění 
životního prostředí způsobené humánními 
a veterinárními farmaceutickými látkami 
představuje nový environmentální 
problém, který může mít dopad na veřejné 
zdraví, měl by program podpořit opatření 
pro důkladnější posuzování a vhodné řízení 
environmentálních rizik spojených s 
výrobou, používáním a likvidací léčivých 
přípravků v souladu se strategickým 
přístupem Evropské unie k léčivým 
přípravkům v životním prostředí. Program 
posílí potřebu posouzení dopadů na zdraví 
v politikách EU a měl by prosazovat 
podporu a ochranu zdraví ve všech 
politikách EU, přičemž zohlední Zelenou 
dohodu pro Evropu, strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“, strategii pro 
biologickou rozmanitost a farmaceutickou 
strategii pro Evropu a další.

__________________ __________________
15 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru s 
názvem „Strategický přístup Evropské unie 
k léčivým přípravkům v životním 
prostředí“ (COM(2019) 128 final) ze dne 
11. března 2019.

15 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru s 
názvem „Strategický přístup Evropské unie 
k léčivým přípravkům v životním 
prostředí“ (COM(2019) 128 final) ze dne 
11. března 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k tomu, že znečištění 
životního prostředí způsobené humánními 

(24) Vzhledem k tomu, že znečištění 
způsobené humánními a veterinárními 
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a veterinárními farmaceutickými látkami 
představuje nový environmentální 
problém, který může mít dopad na veřejné 
zdraví, měl by program podpořit opatření 
pro důkladnější posuzování a vhodné řízení 
environmentálních rizik spojených s 
výrobou, používáním a likvidací léčivých 
přípravků v souladu se strategickým 
přístupem Evropské unie k léčivým 
přípravkům v životním prostředí15.

farmaceutickými látkami představuje nový 
environmentální problém, který může mít 
dopad na veřejné zdraví, měl by program 
podpořit opatření pro důkladnější 
posuzování a vhodné řízení 
environmentálních rizik spojených s 
výrobou, používáním a likvidací léčivých 
přípravků v souladu se strategickým 
přístupem Evropské unie k léčivým 
přípravkům v životním prostředí15.

__________________ __________________
15 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru s 
názvem „Strategický přístup Evropské unie 
k léčivým přípravkům v životním 
prostředí“ (COM(2019) 128 final) ze dne 
11. března 2019.

15 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru s 
názvem „Strategický přístup Evropské unie 
k léčivým přípravkům v životním 
prostředí“ (COM(2019) 128 final) ze dne 
11. března 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a poskytovat 

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro uznávání odborných kvalifikací, 
zdravotnické výrobky a technologie (léčivé 
přípravky, zdravotnické prostředky a látky 
lidského původu), jakož i pro právní 
předpisy týkající se tabáku, práv pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči a vážných 
přeshraničních zdravotních hrozeb má 
zásadní význam pro ochranu zdraví v Unii. 
Program by proto měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
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vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé 
údaje na podporu tvorby politik a 
monitorování.

Unie v oblasti zdraví a poskytovat vysoce 
kvalitní, objektivní, srovnatelné a 
spolehlivé údaje na podporu tvorby politik 
a monitorování. Právní předpisy Unie v 
oblasti zdraví musí vycházet ze stávajících 
vědeckých důkazů, které by měly být 
prostřednictvím dobře definované 
homogenní metodiky shromažďovány lna 
místní úrovni v celé Evropě. Právní 
předpisy a jejich provádění a důsledky by 
měly být hodnoceny a měly by o nich být 
podávány zprávy, což povede ke 
zlepšování kvality zdraví v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a poskytovat 
vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé 
údaje na podporu tvorby politik a 
monitorování.

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a ve 
spolupráci s klíčovými partnery, jako je 
agentura EMA a středisko ECDC, 
poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelné a 
spolehlivé údaje na podporu tvorby politik 
a monitorování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 377
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a poskytovat 
vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé 
údaje na podporu tvorby politik a 
monitorování.

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a poskytovat 
vysoce kvalitní, objektivní, srovnatelné a 
spolehlivé údaje, včetně údajů z reálného 
světa o zdravotní péči, na podporu tvorby 
politik a monitorování, stanovování cílů a 
vytváření nástrojů pro měření pokroku 
(např. přehled ukazatelů v oblasti 
rakoviny).

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a poskytovat 
vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé 
údaje na podporu tvorby politik a 
monitorování.

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a poskytovat 
vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé 
údaje, včetně údajů z reálného světa o 
zdravotní péči, které přispějí k vytvoření 
evropského prostoru pro data z oblasti 
veřejného zdraví, na podporu tvorby 
politik a monitorování.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví a bezpečnost, životy občanů, 
účinnost a odolnost zdravotnických 
systémů a na řádné fungování vnitřního 
trhu. Regulační rámec pro zdravotnické 
výrobky a technologie (léčivé přípravky, 
zdravotnické prostředky a látky lidského 
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právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a poskytovat 
vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé 
údaje na podporu tvorby politik a 
monitorování.

původu), jakož i pro právní předpisy 
týkající se tabáku, práv pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči a vážných 
přeshraničních zdravotních hrozeb má 
zásadní význam pro ochranu zdraví v Unii. 
Program by proto měl podporovat tvorbu, 
provádění, prosazování a zlepšování 
právních předpisů Unie v oblasti zdraví, 
přijmout včasná a dlouhodobá kritéria 
hodnocení s cílem posoudit provádění 
programu a poskytovat vysoce kvalitní, 
srovnatelné a spolehlivé údaje na podporu 
tvorby politik a monitorování.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti zdraví a poskytovat 
vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé 
údaje na podporu tvorby politik a 
monitorování.

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 
zdravotnických systémů a na řádné 
fungování vnitřního trhu. Regulační rámec 
pro zdravotnické výrobky a technologie 
(léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 
a látky lidského původu), jakož i pro 
právní předpisy týkající se tabáku, práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
má zásadní význam pro ochranu zdraví v 
Unii. Program by proto měl podporovat 
vypracování, provádění a prosazování 
právních předpisů Unie v oblasti zdraví a 
poskytovat vysoce kvalitní, objektivní, 
srovnatelné a spolehlivé údaje, včetně 
údajů z reálného světa o zdravotní péči, na 
podporu tvorby politik a monitorování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 381
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Koronavirová krize potvrdila 
perspektivu, podle níž je vhodné posílit 
účast veřejného sektoru na strategiích 
výzkumu v oblasti zdraví, aby se zabránilo 
tomu, že budou omezeny přísně 
obchodními kritérii. V souladu s 
programem Horizont Evropa musí 
program „EU pro zdraví“ pomoci posílit 
nezbytné zdroje, aby mohl být proveden 
veškerý strategický výzkum v oblasti 
zdraví, který nelze provést bez veřejné 
podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Právní předpisy Unie v oblasti 
životního prostředí mají nepřímý, i když 
významný dopad na veřejné zdraví a 
odolnost vnitrostátních systémů zdravotní 
péče. Silný a dobře fungující regulační 
rámec EU v oblasti životního prostředí je 
nezbytný pro ochranu zdraví. Program by 
proto měl podporovat vypracování, 
provádění a prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti životního prostředí 
směrem k netoxickému prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 383
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Přeshraniční spolupráce při 
poskytování zdravotní péče pacientům, 
kteří se pohybují mezi členskými státy, 
spolupráce v oblasti hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT) a 
evropských referenčních sítí jsou 
příkladem oblastí, kde integrovaná 
spolupráce mezi členskými státy vykazuje 
vysokou přidanou hodnotu a velký 
potenciál pro zvýšení účinnosti 
zdravotnických systémů, a tedy pro 
zlepšení zdraví obecně. Program by proto 
měl podporovat činnosti, které takovou 
integrovanou a koordinovanou spolupráci 
umožní a rovněž poslouží k podpoře 
provádění postupů s vysokým dopadem, 
jejichž cílem je co nejúčinněji šířit 
dostupné zdroje pro dotčené obyvatelstvo a 
oblasti, aby se maximalizoval jejich dopad.

(26) Přeshraniční spolupráce při 
poskytování zdravotní péče pacientům, 
kteří se pohybují mezi členskými státy, 
spolupráce v oblasti hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT) a 
evropských referenčních sítí jsou 
příkladem oblastí, kde integrovaná 
spolupráce mezi členskými státy vykazuje 
vysokou přidanou hodnotu a velký 
potenciál pro zvýšení účinnosti 
zdravotnických systémů, a tedy pro 
zlepšení zdraví obecně. Jedná se o 
příklady oblastí, v nichž již bylo 
prokázáno, že integrovaná spolupráce 
mezi členskými státy má velkou přidanou 
hodnotu a velký potenciál ke zvýšení 
účinnosti systémů zdravotní péče, a tím i 
zdraví obecně. Tyto oblasti však ještě 
nejsou rozvinuty, a to z hlediska právních 
předpisů Unie, ani svého provádění nebo 
zdrojů. Program by se proto měl zaměřit 
na zajištění toho, aby tato integrovaná a 
koordinovaná spolupráce byla rozvíjena a 
prováděna v plném rozsahu v oblastech, 
jako je hodnocení zdravotnických 
technologií a evropské referenční sítě. 
Tato práce by přispěla k podpoře 
provádění postupů s vysokým dopadem, 
jejichž cílem je co nejúčinněji šířit 
dostupné zdroje mezi příslušné skupiny 
obyvatelstva a oblasti, aby se 
maximalizoval jejich dopad, snižovat 
nerovnosti zohlednění pohlaví, genderu a 
věku a zřízením referenční sítě pro 
bezpečné používání léčivých přípravků v 
těhotenství a při kojení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 384
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Přeshraniční spolupráce při 
poskytování zdravotní péče pacientům, 
kteří se pohybují mezi členskými státy, 
spolupráce v oblasti hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT) a 
evropských referenčních sítí jsou 
příkladem oblastí, kde integrovaná 
spolupráce mezi členskými státy vykazuje 
vysokou přidanou hodnotu a velký 
potenciál pro zvýšení účinnosti 
zdravotnických systémů, a tedy pro 
zlepšení zdraví obecně. Program by proto 
měl podporovat činnosti, které takovou 
integrovanou a koordinovanou spolupráci 
umožní a rovněž poslouží k podpoře 
provádění postupů s vysokým dopadem, 
jejichž cílem je co nejúčinněji šířit 
dostupné zdroje pro dotčené obyvatelstvo a 
oblasti, aby se maximalizoval jejich dopad.

(26) Přeshraniční spolupráce při 
poskytování zdravotní péče pacientům, 
kteří se pohybují mezi členskými státy 
nebo žijí v příhraničních regionech, 
spolupráce v oblasti hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT) a 
evropských referenčních sítí jsou 
příkladem oblastí, kde integrovaná 
spolupráce mezi členskými státy vykazuje 
vysokou přidanou hodnotu a velký 
potenciál pro zvýšení účinnosti 
zdravotnických systémů, a tedy pro 
zlepšení zdraví obecně. Program by proto 
měl podporovat činnosti, které takovou 
integrovanou a koordinovanou spolupráci 
umožní a rovněž poslouží k podpoře 
provádění postupů s vysokým dopadem, 
jejichž cílem je co nejúčinněji šířit 
dostupné zdroje pro dotčené obyvatelstvo a 
oblasti, aby se maximalizoval jejich dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Přeshraniční spolupráce při 
poskytování zdravotní péče pacientům 
pohybujícím se mezi členskými státy, jak 
je stanoveno ve směrnici 2011/24/EU, 
zahrnuje evropské referenční sítě (ERN). 
Jedná se o příklad, kdy se ukázalo, že 
integrovaná spolupráce mezi členskými 
státy vykazuje vysokou přidanou hodnotu 
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a velký potenciál pro zvýšení účinnosti 
zdravotnických systémů, a tedy pro 
zlepšení zdraví obecně. Je však třeba jej 
ještě plně rozpracovat, pokud jde o právní 
předpisy, provádění a zdroje Unie. 
Program by se proto měl zaměřit na 
zajištění toho, aby tato integrovaná a 
koordinovaná práce byla rozvíjena a 
prováděna v plném rozsahu v oblastech, 
jako jsou evropské referenční sítě. Tato 
práce by přispěla k podpoře provádění 
postupů s vysokým dopadem, jejichž cílem 
je co nejúčinnější rozdělování dostupných 
zdrojů mezi příslušné skupiny 
obyvatelstva s cílem maximalizovat jejich 
dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Solidarita a jednotnost jsou 
zásadami Unie a program by měl zajistit, 
aby Unie zaujala ucelený přístup k boji 
proti přeshraničním zdravotním hrozbám. 
Podle článku 168 SFEU by měl program 
podporovat vytvoření evropského 
mechanismu reakce v oblasti zdraví, který 
by byl připraven reagovat na hrozby pro 
veřejné zdraví a který by koordinovalo 
středisko ECDC a vedl jej komisař pro 
zdraví a komisař pro řešení krizí v plné 
součinnosti s dalšími zdravotnickými 
agenturami EU. Tento mechanismus s 
vlastními zdravotnickými zdroji v rámci 
posíleného mechanismu civilní ochrany 
Unie bude mít připravený nouzový plán 
pro případ pandemie, aby byla na základě 
standardizovaných informací zajištěna 
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koordinovaná reakce a schopnost rychle 
zvýšit reakci na budoucí zdravotní krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Musí být zaručena mobilita 
přeshraničních pracovníků ve 
zdravotnictví s cílem zajistit kontinuitu 
poskytování zdravotní péče v rámci 
Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 388
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
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propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění a podpořit 
vytváření nových evropských referenčních 
sítí s cílem zahrnout infekční nemoci, 
komplikovaná těhotenství a komplexní 
duševní onemocnění a rakovinu a dětskou 
rakovinu.

__________________ __________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
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referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina, 
kardiovaskulární onemocnění, rakovina, 
chronická respirační onemocnění, 
diabetes a duševní zdravotní stav a další 
významné chronické nemoci, které 
vyžadují rozsáhlé sdílení znalostí z důvodu 
složitosti případů a komorbidit a jejich 
rostoucího výskytu.

__________________ __________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Mick Wallace

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
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referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina, 
chronická respirační onemocnění, 
diabetes a duševní onemocnění a další 
významné chronické nemoci, které 
vyžadují rozsáhlé sdílení znalostí z důvodu 
složitosti případů a komorbidit a jejich 
rostoucího výskytu.

__________________ __________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Odůvodnění

Vysoký výskyt chronických onemocnění a úmrtnost v jejich důsledku, ještě zvýšená 
v souvislosti s onemocněním COVID-19, naznačuje, že by k této skupině onemocnění měl být 
zaujat podobný přístup jako v případě evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění. 
Přispělo by to také k tomu, aby měli pacienti v celé Evropě stejné šance na získání vysoce 
kvalitní zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 391
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
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mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako jsou 
kardiovaskulární onemocnění, rakovina, 
chronická respirační onemocnění, 
diabetes a duševní onemocnění a další 
významné chronické nemoci, které 
vyžadují rozsáhlé sdílení znalostí z důvodu 
složitosti případů a komorbidit.

__________________ __________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
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poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina, aniž 
by to mělo dopad na účinnost 24 
stávajících evropských referenčních sítí, 
které pracují na řadě tematických otázek, 
jako jsou poruchy kostí, dětská rakovina a 
imunodeficience.

__________________ __________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 



PE653.822v01-00 216/278 AM\1207705CS.docx

CS

mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
Měl by zvážit rozšíření evropských 
referenčních hodnot nad rámec vzácných 
onemocnění na přenosné a nepřenosné 
nemoci, jako jsou rakovina, 
kardiovaskulární onemocnění, chronická 
respirační onemocnění, duševní zdravotní 
stav a další významné chronické choroby.

__________________ __________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
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měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
mimo vzácná onemocnění i na komplexní 
přenosné a nepřenosné nemoci, jako je 
rakovina, a na oblast řízení zdravotních 
krizí.

__________________ __________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Jelikož sítě 
mohou zlepšit přístup k diagnostice a 
poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
pacientům se vzácným onemocněním a 
mohou být místy, kde se soustředí lékařské 
vzdělávání a výzkum a šíření informací, 
měl by program přispívat k většímu 
propojování prostřednictvím evropských 
referenčních sítí a jiných nadnárodních sítí. 
V rámci programu by se mělo zvážit 
rozšíření evropských referenčních sítí 
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mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

mimo vzácná onemocnění i na přenosné a 
chronické nepřenosné nemoci, jako je 
rakovina a neurodegenerativní 
onemocnění.

__________________ __________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

16 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Program by měl podporovat 
mobilitu zdravotnických pracovníků v celé 
EU, a to jak během jejich vzdělávání, tak 
během profesní dráhy prostřednictvím 
financování z programu Erasmus+, a 
jejich zvláštní úlohu při zlepšování 
znalostí a odborných znalostí v oblasti 
zdravotních hrozeb. Program by měl 
rovněž usnadnit provádění směrnice o 
odborných kvalifikacích s cílem zajistit 
lepší vzájemné uznávání kvalifikací 
zdravotnických pracovníků v rámci Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Evropské referenční sítě čelí 
významným výzvám, aby zajistily, že jsou 
finančně udržitelné a že jsou schopné 
účinně fungovat v rámci vnitrostátních 
systémů zdravotní péče a napříč jimi, jak 
zdůraznil Evropský účetní dvůr ve své 
„Zvláštní zprávě č. 07/2019: Opatření EU 
v oblasti přeshraniční zdravotní péče“.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Je třeba upřednostnit programy 
klinické genomiky a predikce onemocnění 
založené na genetickém profilu 
jednotlivců (personalizovaná nebo 
precizní medicína) a EU by měla stát v 
čele této iniciativy.

Or. es

Pozměňovací návrh 399
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) Program by měl usnadnit 
koordinaci a sdružování evropských 
klinických hodnocení založených na více 
centrech a podporovat výzkumné a 



PE653.822v01-00 220/278 AM\1207705CS.docx

CS

vzdělávací akce budoucích sítí evropských 
univerzit.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27c) Program by měl zaručit udržitelné 
financování evropských výzkumných 
konsorcií zabývajících se léčivými 
přípravky, očkovacími látkami a 
biologickými testy určenými pro konkrétní 
infekční a přenosné nemoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27d) Program by měl přijmout 
konkrétní opatření proti vzácným 
a složitým nemocem a nemocem s nízkým 
výskytem. Musí být usnadněna včasná 
detekce a projekty, jako je „Rare 2030“, 
podněcující k vytvoření konkrétních a 
inovativních politik pro rozvoj výzkumu a 
zlepšení života pacientů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 402
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27e) Program by měl usnadnit přezkum 
mandátu agentury EU-OSHA, pokud jde 
o podporu zdravých a bezpečných 
pracovišť v celé Unii, a podporovat 
činnosti a analýzy bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Komise by měla 
navrhnout nový strategický rámec EU pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
období 2021-2027 a pokračovat v 
aktualizaci směrnice o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými s 
karcinogeny nebo mutageny na pracovišti. 
Program by měl rovněž podporovat 
opatření usnadňující návrat lidí na 
pracoviště po dlouhodobé pracovní 
neschopnosti a lépe začlenit osoby 
s chronickým onemocněním nebo 
zdravotním postižením do pracovní síly.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27f) Program by měl účinně zaručit 
bezpečný a včasný přístup k sexuálnímu a 
reprodukčnímu zdraví a právům, zboží 
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(např. léčivé přípravky, antikoncepce) a 
službám (např. sexuální výchova, 
bezpečné potraty).

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby se optimalizovala přidaná 
hodnota a dopad investic, které jsou zcela 
nebo zčásti financovány z rozpočtu Unie, 
je třeba usilovat o součinnost zejména mezi 
programem pro činnost Unie v oblasti 
zdraví a jinými programy Unie, včetně 
programů v rámci sdíleného řízení. V 
zájmu maximalizace uvedených synergií 
by měly být zajištěny klíčové mechanismy, 
včetně kumulativního financování akce z 
programu pro činnost Unie v oblasti zdraví 
a jiného programu Unie, pokud toto 
kumulativní financování nepřekročí 
celkové způsobilé náklady na akci. Za 
tímto účelem by toto nařízení mělo stanovit 
vhodná pravidla, zejména pokud jde o 
možnost vykázat tytéž náklady nebo výdaje 
na poměrném základě v rámci programu 
činnosti Unie v oblasti zdraví a jiného 
programu Unie.

(30) Aby se optimalizovala přidaná 
hodnota a dopad investic, které jsou zcela 
nebo zčásti financovány z rozpočtu Unie, 
je třeba usilovat o součinnost zejména mezi 
programem pro činnost Unie v oblasti 
zdraví a jinými programy Unie, včetně 
programů v rámci sdíleného řízení, 
zejména programu Interreg, který se již 
zabývá přeshraniční spoluprací v oblasti 
zdraví a pomáhá usnadňovat přeshraniční 
mobilitu pacientů a zdravotnických 
pracovníků, a rozvíjet přístup k vysoce 
kvalitní zdravotní péči prostřednictvím 
využívání společného vybavení, sdílených 
služeb a společných zařízení v 
přeshraničních oblastech. V zájmu 
maximalizace uvedených synergií by měly 
být zajištěny klíčové mechanismy, včetně 
kumulativního financování akce z 
programu pro činnost Unie v oblasti zdraví 
a jiného programu Unie, pokud toto 
kumulativní financování nepřekročí 
celkové způsobilé náklady na akci. Za 
tímto účelem by toto nařízení mělo stanovit 
vhodná pravidla, zejména pokud jde o 
možnost vykázat tytéž náklady nebo výdaje 
na poměrném základě v rámci programu 
činnosti Unie v oblasti zdraví a jiného 
programu Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 405
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby se optimalizovala přidaná 
hodnota a dopad investic, které jsou zcela 
nebo zčásti financovány z rozpočtu Unie, 
je třeba usilovat o součinnost zejména mezi 
programem pro činnost Unie v oblasti 
zdraví a jinými programy Unie, včetně 
programů v rámci sdíleného řízení. V 
zájmu maximalizace uvedených synergií 
by měly být zajištěny klíčové mechanismy, 
včetně kumulativního financování akce z 
programu pro činnost Unie v oblasti zdraví 
a jiného programu Unie, pokud toto 
kumulativní financování nepřekročí 
celkové způsobilé náklady na akci. Za 
tímto účelem by toto nařízení mělo stanovit 
vhodná pravidla, zejména pokud jde o 
možnost vykázat tytéž náklady nebo výdaje 
na poměrném základě v rámci programu 
činnosti Unie v oblasti zdraví a jiného 
programu Unie.

(30) Aby se optimalizovala přidaná 
hodnota a dopad investic, které jsou zcela 
nebo zčásti financovány z rozpočtu Unie, 
je třeba usilovat o součinnost zejména mezi 
programem pro činnost Unie v oblasti 
zdraví a jinými programy Unie, včetně 
programů v rámci sdíleného řízení 
a agentur Unie. V zájmu maximalizace 
uvedených synergií by měly být zajištěny 
klíčové mechanismy, včetně kumulativního 
financování akce z programu pro činnost 
Unie v oblasti zdraví a jiného programu 
Unie, pokud toto kumulativní financování 
nepřekročí celkové způsobilé náklady na 
akci. Za tímto účelem by toto nařízení 
mělo stanovit vhodná pravidla, zejména 
pokud jde o možnost vykázat tytéž náklady 
nebo výdaje na poměrném základě v rámci 
programu činnosti Unie v oblasti zdraví a 
jiného programu Unie zaručujícího 
podrobné a transparentní podávání zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby se optimalizovala přidaná 
hodnota a dopad investic, které jsou zcela 
nebo zčásti financovány z rozpočtu Unie, 
je třeba usilovat o součinnost zejména mezi 
programem pro činnost Unie v oblasti 

(30) Aby se optimalizovala přidaná 
hodnota a dopad investic, které jsou zcela 
nebo zčásti financovány z rozpočtu Unie, 
je třeba usilovat o součinnost zejména mezi 
programem pro činnost Unie v oblasti 
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zdraví a jinými programy Unie, včetně 
programů v rámci sdíleného řízení. V 
zájmu maximalizace uvedených synergií 
by měly být zajištěny klíčové mechanismy, 
včetně kumulativního financování akce z 
programu pro činnost Unie v oblasti zdraví 
a jiného programu Unie, pokud toto 
kumulativní financování nepřekročí 
celkové způsobilé náklady na akci. Za 
tímto účelem by toto nařízení mělo stanovit 
vhodná pravidla, zejména pokud jde o 
možnost vykázat tytéž náklady nebo výdaje 
na poměrném základě v rámci programu 
činnosti Unie v oblasti zdraví a jiného 
programu Unie.

zdraví a jinými programy Unie, včetně 
programů v rámci sdíleného řízení 
a agentur EU. V zájmu maximalizace 
uvedených synergií a zamezení zdvojení by 
měly být zajištěny klíčové mechanismy, 
včetně kumulativního financování akce z 
programu pro činnost Unie v oblasti zdraví 
a jiného programu Unie, pokud toto 
kumulativní financování nepřekročí 
celkové způsobilé náklady na akci. Za 
tímto účelem by toto nařízení mělo stanovit 
vhodná pravidla, zejména pokud jde o 
možnost vykázat tytéž náklady nebo výdaje 
na poměrném základě v rámci programu 
činnosti Unie v oblasti zdraví a jiného 
programu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Edina Tóth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vzhledem ke specifické povaze cílů 
a akcí, na něž se program vztahuje, mají 
příslušné orgány členských států v 
některých případech nejlepší předpoklady 
k tomu, aby prováděly související činnosti. 
Uvedené orgány, určené samotnými 
členskými státy, by proto měly být 
považovány za označené příjemce pro 
účely článku 195 finančního nařízení a 
granty budou těmto orgánům uděleny bez 
předchozího zveřejnění výzev k podávání 
návrhů.

(31) Vzhledem ke specifické povaze cílů 
a akcí, na něž se program vztahuje, mají 
příslušné orgány členských států v 
některých případech nejlepší předpoklady 
k tomu, aby prováděly související činnosti. 
Uvedené orgány, určené samotnými 
členskými státy, by proto měly být 
považovány za označené příjemce pro 
účely článku 195 finančního nařízení a 
granty budou těmto orgánům uděleny bez 
předchozího zveřejnění výzev k podávání 
návrhů. Investice z programu „EU pro 
zdraví“ by měly být prováděny v úzké 
spolupráci s členskými státy, zejména v 
oblastech spadajících do vnitrostátních 
pravomocí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 408
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vzhledem ke specifické povaze cílů 
a akcí, na něž se program vztahuje, mají 
příslušné orgány členských států v 
některých případech nejlepší předpoklady 
k tomu, aby prováděly související činnosti. 
Uvedené orgány, určené samotnými 
členskými státy, by proto měly být 
považovány za označené příjemce pro 
účely článku 195 finančního nařízení a 
granty budou těmto orgánům uděleny bez 
předchozího zveřejnění výzev k podávání 
návrhů.

(31) Vzhledem ke specifické povaze cílů 
a akcí, na něž se program vztahuje, mají 
příslušné orgány členských států a v 
přeshraničním kontextu programy 
Interreg v některých případech nejlepší 
předpoklady k tomu, aby prováděly 
související činnosti. Uvedené orgány 
a programy Interreg, určené samotnými 
členskými státy, by proto měly být 
považovány za označené příjemce pro 
účely článku 195 finančního nařízení a 
granty budou těmto orgánům uděleny bez 
předchozího zveřejnění výzev k podávání 
návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Vzhledem ke společně dohodnutým 
hodnotám solidarity spočívající ve 
spravedlivém a univerzálním pokrytí 
kvalitních zdravotnických služeb, což je 
základ pro politiky Unie v této oblasti, a k 
ústřední úloze Unie při urychlování 
pokroku při řešení celosvětových problémů 
v oblasti zdraví19 by měl program podpořit 
příspěvek Unie k mezinárodním a 
celosvětovým iniciativám v oblasti zdraví s 
cílem zlepšit zdraví, vyřešit nerovnosti a 
zvýšit ochranu před globálními 

(33) Vzhledem ke společně dohodnutým 
hodnotám solidarity spočívající ve 
spravedlivém a univerzálním pokrytí 
kvalitních zdravotnických služeb, což je 
základ pro politiky Unie v této oblasti, a k 
ústřední úloze Unie při urychlování 
pokroku při řešení celosvětových problémů 
v oblasti zdraví19 by měl program podpořit 
příspěvek Unie k mezinárodním a 
celosvětovým iniciativám v oblasti zdraví s 
cílem zlepšit zdraví, včetně sexuálního a 
reprodukčního zdraví, vyřešit nerovnosti, 
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zdravotními hrozbami. především genderové, a zvýšit ochranu 
před globálními zdravotními hrozbami.

__________________ __________________
19 Závěry Rady o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví, 3011. zasedání Rady 
pro zahraniční věci, Brusel, 10. května 
2010.

19 Závěry Rady o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví, 3011. zasedání Rady 
pro zahraniční věci, Brusel, 10. května 
2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Vzhledem ke společně dohodnutým 
hodnotám solidarity spočívající ve 
spravedlivém a univerzálním pokrytí 
kvalitních zdravotnických služeb, což je 
základ pro politiky Unie v této oblasti, a k 
ústřední úloze Unie při urychlování 
pokroku při řešení celosvětových problémů 
v oblasti zdraví19 by měl program podpořit 
příspěvek Unie k mezinárodním a 
celosvětovým iniciativám v oblasti zdraví s 
cílem zlepšit zdraví, vyřešit nerovnosti a 
zvýšit ochranu před globálními 
zdravotními hrozbami.

(33) Vzhledem ke společně dohodnutým 
hodnotám solidarity spočívající ve 
spravedlivém a univerzálním pokrytí 
kvalitních zdravotnických služeb, což je 
základ pro politiky Unie v této oblasti, a k 
ústřední úloze Unie při urychlování 
pokroku při řešení celosvětových problémů 
v oblasti zdraví by měl program v 
součinnosti a doplňkovosti s dalšími 
příslušnými programy Unie podpořit 
příspěvek Unie k mezinárodním a 
celosvětovým iniciativám v oblasti zdraví s 
cílem zlepšit zdraví, vyřešit nerovnosti a 
zvýšit ochranu před globálními 
zdravotními hrozbami.

__________________ __________________
19 Závěry Rady o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví, 3011. zasedání Rady 
pro zahraniční věci, Brusel, 10. května 
2010.

19 Závěry Rady o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví, 3011. zasedání Rady 
pro zahraniční věci, Brusel, 10. května 
2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Vzhledem ke společně dohodnutým 
hodnotám solidarity spočívající ve 
spravedlivém a univerzálním pokrytí 
kvalitních zdravotnických služeb, což je 
základ pro politiky Unie v této oblasti, a k 
ústřední úloze Unie při urychlování 
pokroku při řešení celosvětových problémů 
v oblasti zdraví19 by měl program podpořit 
příspěvek Unie k mezinárodním a 
celosvětovým iniciativám v oblasti zdraví s 
cílem zlepšit zdraví, vyřešit nerovnosti a 
zvýšit ochranu před globálními 
zdravotními hrozbami.

(33) Vzhledem ke společně dohodnutým 
hodnotám solidarity spočívající 
v dostupném, spravedlivém a univerzálním 
pokrytí kvalitních zdravotnických služeb, a 
to i v přeshraničním kontextu, což je 
základ pro politiky Unie v této oblasti, a k 
ústřední úloze Unie při urychlování 
pokroku při řešení celosvětových problémů 
v oblasti zdraví19 by měl program podpořit 
příspěvek Unie k mezinárodním a 
celosvětovým iniciativám v oblasti zdraví s 
cílem zlepšit zdraví, vyřešit nerovnosti a 
zvýšit ochranu před globálními 
zdravotními hrozbami.

__________________ __________________
19 Závěry Rady o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví, 3011. zasedání Rady 
pro zahraniční věci, Brusel, 10. května 
2010.

19 Závěry Rady o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví, 3011. zasedání Rady 
pro zahraniční věci, Brusel, 10. května 
2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) V zájmu co nejvyšší efektivity a 
účelnosti činností na úrovni Unie i na 
mezinárodní úrovni je za účelem provádění 
programu třeba rozvíjet spolupráci s 
příslušnými mezinárodními organizacemi, 
např. s Organizací spojených národů a 
jejími specializovanými agenturami, 
především s WHO, Světovou bankou, 

(34) V zájmu co nejvyšší efektivity a 
účelnosti činností na úrovni Unie i na 
mezinárodní úrovni je za účelem provádění 
programu třeba rozvíjet spolupráci s 
členskými státy a příslušnými 
mezinárodními organizacemi, např. s 
Organizací spojených národů a jejími 
specializovanými agenturami, především s 
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jakož i s Radou Evropy a Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 
Podle článku 94 rozhodnutí Rady 
2013/755/EU20 jsou osoby a subjekty 
usazené v zámořských zemích a územích 
způsobilé k získání finančních prostředků s 
výhradou pravidel a cílů programu a 
případných režimů použitelných na členský 
stát, s nímž jsou příslušné zámořské země 
nebo území spojeny.

WHO, Světovou bankou, jakož i s Radou 
Evropy a Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Podle článku 
94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU20 jsou 
osoby a subjekty usazené v zámořských 
zemích a územích způsobilé k získání 
finančních prostředků s výhradou pravidel 
a cílů programu a případných režimů 
použitelných na členský stát, s nímž jsou 
příslušné zámořské země nebo území 
spojeny.

__________________ __________________
20 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 
25. listopadu 2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. 
věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

20 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 
25. listopadu 2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. 
věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Spolupráce s třetími zeměmi by 
měla být posílena v oblasti výměny 
znalostí a osvědčených postupů týkajících 
se připravenosti a reakce zdravotnických 
systémů.

(36) Spolupráce s třetími zeměmi by 
měla být posílena v oblasti výměny 
znalostí a osvědčených postupů týkajících 
se připravenosti a reakce zdravotnických 
systémů. Program by měl pomoci budovat 
pevné a účinné partnerství mezi Unií a 
Afrikou a upřednostňovat v rámci 
strategie EU-Afrika posilování, všeobecný 
přístup ke zdravotnickým službám a 
celosvětový výzkum a vývoj v oblasti 
zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 414
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Preambule Pařížské dohody 
uznává „právo na zdraví“ jako klíčové 
právo. V čl. 4 odst. 1 písm. f) úmluvy 
UNFCCC se uvádí, že všechny smluvní 
strany úmluvy UNFCCC by měly používat 
„vhodné metody, například posouzení 
dopadů, formulované a stanovené na 
vnitrostátní úrovni s cílem minimalizovat 
nepříznivé dopady projektů nebo opatření, 
které provádějí za účelem zmírnění změny 
klimatu nebo přizpůsobení se této změně, 
na hospodářství, veřejné zdraví a kvalitu 
životního prostředí“.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39b) Podle WHO má změna klimatu 
dopad na sociální a environmentální 
faktory pro zdraví, jako je čistý vzduch, 
nezávadná pitná voda, dostatečné 
množství potravin a bezpečné útočiště a 
očekává se, že mezi lety 2030 a 2050 dojde 
každoročně k 250 000 úmrtí navíc z 
důvodu podvýživy, malárie, průjmů a 
tepelného stresu a že mimořádně vysoké 
teploty vzduchu způsobí přímo úmrtí 
zejména u starších a zranitelných osob. 
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V důsledku záplav, vln veder, sucha a 
požárů má změna klimatu značný dopad 
na lidské zdraví, včetně výživy, 
kardiovaskulárních a respiračních 
onemocnění a infekcí přenášených 
vektory.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Rob Rooken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 
25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a 
provádění programu budou identifikovány 
relevantní akce a budou znovu posouzeny 
v souvislosti s hodnocením v polovině 
období.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 417
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do 

vypouští se
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politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 
25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a 
provádění programu budou identifikovány 
relevantní akce a budou znovu posouzeny 
v souvislosti s hodnocením v polovině 
období.

Or. es

Pozměňovací návrh 418
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 
25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a 
provádění programu budou identifikovány 
relevantní akce a budou znovu posouzeny 
v souvislosti s hodnocením v polovině 
období.

(40) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 
30 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a 
provádění programu budou identifikovány 
relevantní akce a budou znovu posouzeny 
v souvislosti s hodnocením v polovině 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Při provádění programu by měla 
být uznávána odpovědnost členských států 

(42) Při provádění programu by měla 
být uznávána odpovědnost členských států 
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za vymezení své zdravotní politiky a za 
organizaci a poskytování zdravotních 
služeb a lékařské péče.

za vymezení své zdravotní politiky a za 
organizaci a poskytování zdravotních 
služeb a lékařské péče, avšak s cílem 
zlepšit doplňkovost jejich zdravotnických 
služeb a jejich podmínky mobility pro 
pacienty a zdravotnické pracovníky v 
přeshraničních oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších produktů s významem 
pro krizi v Unii, podporu inovací a 
podporu integrované a koordinované 
činnosti, uplatňování osvědčených postupů 
mezi členskými státy a řešení nerovností v 
přístupu ke zdraví v celé EU způsobem, 
který povede ke zlepšení účinnosti a 
dopadům s přidanou hodnotou, které by 
nebylo možné vytvořit prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni, při 
současném respektování pravomoci a 
odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení dostupnosti, udržitelnosti, 
přijatelnosti, přístupnosti a cenové 
dostupnosti léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
produktů s významem pro zdraví v Unii, 
podporu inovací a podporu integrované a 
koordinované činnosti, uplatňování 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
a řešení nerovností a nespravedlností v 
přístupu ke zdraví v celé EU způsobem, 
který povede ke zlepšení účinnosti a 
dopadům s přidanou hodnotou, které by 
nebylo možné vytvořit prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni, při 
současném respektování pravomoci a 
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zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších produktů s významem 
pro krizi v Unii, podporu inovací a 
podporu integrované a koordinované 
činnosti, uplatňování osvědčených postupů 
mezi členskými státy a řešení nerovností v 
přístupu ke zdraví v celé EU způsobem, 
který povede ke zlepšení účinnosti a 
dopadům s přidanou hodnotou, které by 
nebylo možné vytvořit prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni, při 
současném respektování pravomoci a 
odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii by se 
měla rovněž přijmout opatření na úrovni 
Unie na podporu úsilí členských států o 
dosažení vysoké úrovně ochrany veřejného 
zdraví, zlepšení přístupnosti a cenové 
dostupnosti léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
produktů a služeb s významem pro krizi v 
Unii, podporu inovací a podporu 
integrované a koordinované činnosti, 
uplatňování osvědčených postupů mezi 
členskými státy a jejich regiony a řešení 
nerovností v přístupu ke zdraví v celé EU 
způsobem, který povede ke zlepšení 
účinnosti a dopadům s přidanou hodnotou, 
které by nebylo možné vytvořit 
prostřednictvím opatření na vnitrostátní 
úrovni, při současném respektování 
pravomoci a odpovědnosti členských států 
v oblastech, na něž se program vztahuje. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
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dosažení těchto cílů. nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších produktů s významem 
pro krizi v Unii, podporu inovací a 
podporu integrované a koordinované 
činnosti, uplatňování osvědčených postupů 
mezi členskými státy a řešení nerovností v 
přístupu ke zdraví v celé EU způsobem, 
který povede ke zlepšení účinnosti a 
dopadům s přidanou hodnotou, které by 
nebylo možné vytvořit prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni, při 
současném respektování pravomoci a 
odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení dostupnosti, přístupnosti, 
bezpečnosti a cenové dostupnosti léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, podporu inovací a podporu 
integrované a koordinované činnosti, 
uplatňování osvědčených postupů mezi 
členskými státy a řešení nerovností v 
přístupu ke zdraví v celé EU způsobem, 
který povede ke zlepšení účinnosti a 
dopadům s přidanou hodnotou, které by 
nebylo možné vytvořit prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni, při 
současném respektování pravomoci a 
odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 423
Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších produktů s významem 
pro krizi v Unii, podporu inovací a 
podporu integrované a koordinované 
činnosti, uplatňování osvědčených postupů 
mezi členskými státy a řešení nerovností v 
přístupu ke zdraví v celé EU způsobem, 
který povede ke zlepšení účinnosti a 
dopadům s přidanou hodnotou, které by 
nebylo možné vytvořit prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni, při 
současném respektování pravomoci a 
odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení přístupnosti, dostupnosti a cenové 
dostupnosti léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
produktů s významem pro krizi v Unii, 
podporu inovací a podporu integrované a 
koordinované činnosti, uplatňování 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
a řešení nerovností v přístupu ke zdraví v 
celé EU způsobem, který povede ke 
zlepšení účinnosti a dopadům s přidanou 
hodnotou, které by nebylo možné vytvořit 
prostřednictvím opatření na vnitrostátní 
úrovni, při současném respektování 
pravomoci a odpovědnosti členských států 
v oblastech, na něž se program vztahuje. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 424
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „zdravotní krizí“ se rozumí jakákoli 
krize nebo vážný incident v důsledku 
hrozby lidského, zvířecího, rostlinného, 
potravinového nebo environmentálního 
původu, které mají zdravotní rozměr a 
vyžadují naléhavá opatření ze strany 
orgánů;

3) „zdravotní krizí“ se rozumí jakákoli 
krize nebo vážný incident v důsledku 
hrozby lidského, zvířecího, rostlinného, 
potravinového, chemického, biologického, 
environmentálního, nukleárního nebo 
neznámého původu, které mají zdravotní 
rozměr a vyžadují naléhavá opatření ze 
strany orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „zdravotní krizí“ se rozumí jakákoli 
krize nebo vážný incident v důsledku 
hrozby lidského, zvířecího, rostlinného, 
potravinového nebo environmentálního 
původu, které mají zdravotní rozměr a 
vyžadují naléhavá opatření ze strany 
orgánů;

3) „zdravotní krizí“ se rozumí jakákoli 
krize nebo vážný incident v důsledku 
hrozby lidského, zvířecího, rostlinného, 
potravinového, environmentálního, 
biologického, chemického a nukleárního 
původu a hrozby neznámého původu, 
které mají zdravotní rozměr a vyžadují 
naléhavá a koordinovaná opatření ze 
strany orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 



AM\1207705CS.docx 237/278 PE653.822v01-00

CS

Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „produkty s významem pro krizi“ 
se rozumí produkty a látky, které jsou v 
souvislosti se zdravotní krizí nezbytné k 
prevenci, stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění a jeho důsledků, mezi něž 
patří mimo jiné: léčivé přípravky – včetně 
očkovacích látek – a jejich meziprodukty, 
farmakologicky účinné látky a suroviny, 
zdravotnické prostředky, nemocniční a 
lékařské vybavení (ventilátory, ochranné 
oděvy a vybavení, diagnostické materiály a 
nástroje), osobní ochranné prostředky, 
dezinfekční prostředky a jejich 
meziprodukty a suroviny nezbytné pro 
jejich výrobu;

4) „produkty s významem pro krizi“ 
se rozumí produkty, látky a nástroje, které 
jsou v souvislosti se zdravotní krizí 
nezbytné k prevenci, stanovení diagnózy 
nebo léčbě onemocnění a jeho důsledků, 
monitorování a epidemiologickému 
dohledu nad nemocemi a infekcemi, mezi 
něž patří mimo jiné: léčivé přípravky – 
včetně očkovacích látek – a jejich 
meziprodukty, farmakologicky účinné 
látky a suroviny, zdravotnické prostředky, 
nemocniční a lékařské vybavení 
(ventilátory, ochranné oděvy a vybavení, 
diagnostické materiály a nástroje), osobní 
ochranné prostředky, dezinfekční 
prostředky a jejich meziprodukty a 
suroviny nezbytné pro jejich výrobu, 
odborná příprava, infrastruktura a 
technologie pro zlepšení dostupnosti 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „produkty s významem pro krizi“ 
se rozumí produkty a látky, které jsou v 
souvislosti se zdravotní krizí nezbytné k 
prevenci, stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění a jeho důsledků, mezi něž 
patří mimo jiné: léčivé přípravky – včetně 
očkovacích látek – a jejich meziprodukty, 
farmakologicky účinné látky a suroviny, 
zdravotnické prostředky, nemocniční a 

4) „produkty s významem pro krizi“ 
se rozumí produkty a látky, které jsou v 
souvislosti se zdravotní krizí nezbytné k 
prevenci, stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění a jeho důsledků, a také další 
zdravotnické prostředky a látky, které jsou 
důležité během zdravotní krize, mezi něž 
patří mimo jiné: léčivé přípravky – včetně 
očkovacích látek – a jejich meziprodukty, 
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lékařské vybavení (ventilátory, ochranné 
oděvy a vybavení, diagnostické materiály a 
nástroje), osobní ochranné prostředky, 
dezinfekční prostředky a jejich 
meziprodukty a suroviny nezbytné pro 
jejich výrobu;

farmakologicky účinné látky a suroviny, 
zdravotnické prostředky, léčivé přípravky – 
včetně očkovacích látek – a jejich 
meziprodukty, farmakologicky účinné 
látky a suroviny, zdravotnické prostředky, 
nemocniční a lékařské vybavení 
(ventilátory, ochranné oděvy a vybavení, 
diagnostické materiály a nástroje), osobní 
ochranné prostředky, dezinfekční 
prostředky a jejich meziprodukty a 
suroviny nezbytné pro jejich výrobu,

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „produkty s významem pro krizi“ 
se rozumí produkty a látky, které jsou v 
souvislosti se zdravotní krizí nezbytné k 
prevenci, stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění a jeho důsledků, mezi něž 
patří mimo jiné: léčivé přípravky – včetně 
očkovacích látek – a jejich meziprodukty, 
farmakologicky účinné látky a suroviny, 
zdravotnické prostředky, nemocniční a 
lékařské vybavení (ventilátory, ochranné 
oděvy a vybavení, diagnostické materiály a 
nástroje), osobní ochranné prostředky, 
dezinfekční prostředky a jejich 
meziprodukty a suroviny nezbytné pro 
jejich výrobu,

4) „produkty s významem pro krizi“ 
se rozumí produkty a látky, které jsou v 
souvislosti se zdravotní krizí nezbytné k 
prevenci, stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění a jeho důsledků, mezi něž 
patří mimo jiné: léčivé přípravky – včetně 
očkovacích látek – a jejich meziprodukty, 
farmakologicky účinné látky a suroviny, 
krevní produkty a orgány, zdravotnické 
prostředky, nemocniční a lékařské 
vybavení (ventilátory, ochranné oděvy a 
vybavení, diagnostické materiály a 
nástroje), osobní ochranné prostředky, 
dezinfekční prostředky a jejich 
meziprodukty a suroviny nezbytné pro 
jejich výrobu,

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
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Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „přístupem „jedno zdraví“ “ se 
rozumí přístup, který uznává, že zdraví lidí 
a zvířat je vzájemně propojeno, že nemoci 
mohou být přenášeny z člověka na zvířata 
a naopak, a proto je třeba je řešit u člověka 
i u zvířat, a že životní prostředí propojuje 
člověka a zvířata;

5) „přístupem „jedno zdraví“ “ se 
rozumí přístup, který uznává vzájemnou 
propojenost zdraví lidí a zvířat 
a environmentálních otázek, skutečnost, 
že nemoci mohou být přenášeny z jednoho 
pilíře na druhý, a proto je třeba je řešit 
komplexně;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Rob Rooken

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „přístupem „jedno zdraví“ “ se 
rozumí přístup, který uznává, že zdraví lidí 
a zvířat je vzájemně propojeno, že nemoci 
mohou být přenášeny z člověka na zvířata 
a naopak, a proto je třeba je řešit u člověka 
i u zvířat, a že životní prostředí propojuje 
člověka a zvířata;

5) „přístupem „jedno zdraví“ “ se 
rozumí přístup, který uznává, že nemoci 
mohou být přenášeny z člověka na zvířata 
a naopak, a proto je třeba je řešit u člověka 
i u zvířat;

Or. nl

Pozměňovací návrh 431
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Pojem „lidské zdraví“ zahrnuje 
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absolutní respekt vůči životu ve všech 
rozměrech, které jsou nedílnou součástí 
jednotlivce: fyzickém, psychickém, 
emočním a duchovním, jež jsou vzájemně 
propojeny, přičemž lidské zdraví má 
odlišnou povahu od zdraví zvířete. Dané 
začlenění znamená ucelenou vizi 
komplexního přístupu ke zdraví člověka, 
která chrání svobodu a důstojnost, jež 
jsou vlastní člověku ve všech fázích jeho 
života.

Or. es

Pozměňovací návrh 432
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „environmentálním zdravím“ se 
rozumí aspekty lidského zdraví, jako je 
kvalita života, které jsou určeny 
fyzikálními, chemickými, biologickými, 
sociálními, psychosociálními a estetickými 
faktory našeho životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „vážnou přeshraniční zdravotní 
hrozbou“ se rozumí život ohrožující nebo 

9) „vážnou přeshraniční zdravotní 
hrozbou“ se rozumí život ohrožující nebo 
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jinak závažné nebezpečí pro zdraví, které 
je biologického nebo chemického původu, 
vzniklo v závislosti na životním prostředí 
či je neznámého původu, které se šíří nebo 
u nějž existuje značné riziko šíření přes 
hranice členských států a které může 
vyžadovat koordinaci na úrovni Unie s 
cílem zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví;

jinak závažné nebezpečí pro zdraví, které 
je biologického nebo chemického, 
radiologického či nukleárního původu, 
vzniklo v závislosti na životním prostředí 
či je neznámého původu, které se šíří nebo 
u nějž existuje značné riziko šíření přes 
hranice členských států a které může 
vyžadovat koordinaci na úrovni Unie s 
cílem zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „zdravím ve všech politikách“ se 
rozumí přístup ke koncepci politik, který 
systematicky zvažuje zdravotní dopady 
rozhodnutí ve všech odvětvích, usiluje o 
součinnost a brání škodlivým účinkům 
politik mimo zdravotnictví na zdraví s 
cílem zlepšit zdravotní stav obyvatel 
a spravedlnost v oblasti zdraví. Rozvíjí 
schopnost odborníků ve zdravotnictví 
uznávat a podporovat rozvojové cíle jiných 
odvětví, přičemž uznává vzájemně 
provázanou povahu sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „komerčním faktorem 
ovlivňujícím zdraví“ se rozumí strategie a 
přístupy používané soukromým sektorem 
k propagaci produktů a rozhodnutí 
poškozujících zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „nedostatkem“ se rozumí dočasná 
nedostupnost léčivého přípravků v 
důsledku předchozího vyčerpání zásob 
nebo pozdějšího přerušení zásobování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 437
Biljana Borzan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „komerčním faktorem 
ovlivňujícím zdraví“ se rozumí strategie a 
přístupy používané k propagaci produktů 
a rozhodnutí poškozujících zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Michèle Rivasi
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „nezávislostí na průmyslu“ se 
rozumí získání méně než 20 % základního 
financování a financování projektů z 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) „dodavatelským napětím“ se 
rozumí situace, kdy výrobce nemá 
dostatečné množství léčivých přípravků, 
což má za následek dočasnou neschopnost 
zásobovat obvyklý trh a je zjištěno riziko 
nedostupnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 440
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10c) „přerušením zásobování“ se 
rozumí situace, kdy je léčivý přípravek 
vyráběn, ale není distribuován do všech 
lékáren;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 441
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10d) „nedostupností“ se rozumí 
nedostupnost na úrovni výrobního řetězce 
léčivého přípravku, která může mít 
několik příčin. Léčivý přípravek buď 
nemůže být vyráběn nebo, nesmí vstoupit 
do distribučního řetězce, protože jeho 
kvalita zcela neodpovídá požadovaným 
normám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 442
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program sleduje tyto obecné cíle, v 
příslušných případech v souladu s 
přístupem „jedno zdraví“:

Program sleduje tyto obecné cíle, v 
příslušných případech v souladu s přístupy 
„jedno zdraví“ a „zdraví ve všech 
politikách“:

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Rob Rooken

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program sleduje tyto obecné cíle, v 
příslušných případech v souladu s 
přístupem „jedno zdraví“:

Program sleduje tyto obecné cíle do doby, 
než budou známy výsledky nezávislých 
vědecky podložených posouzení dopadů:

Or. nl

Pozměňovací návrh 444
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program sleduje tyto obecné cíle, v 
příslušných případech v souladu s 
přístupem „jedno zdraví“:

Program sleduje tyto obecné cíle v souladu 
s přístupem „jedno zdraví“:

Or. en

Odůvodnění

Přístup „jedno zdraví“ je vždy relevantní.

Pozměňovací návrh 445
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) zlepšovat zdraví lidí v Unii, mimo 
jiné zejména podporou zdraví, prevencí 
nemocí a řešením nerovností v oblasti 
zdraví;
(Toto by měl být první z obecných cílů.)

Or. en
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Odůvodnění

With regard to the general objectives, the EU4Health Programme should first of all have the 
objective to improve the health of people in the Union and to address health inequalities. 
These should represent an objective in their own right and not be mixed with the objective to 
protect people in the Union from serious cross-border threats to health. Not should general 
health only be mentioned in the context of health systems (Art. 3, para 1, point 3). Improving 
public health in general as well as addressing health inequalities are also explicitly amongst 
the general objectives of the current programme and should therefore also be listed here as a 
general objective – in their own right.

Pozměňovací návrh 446
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) podporovat akce zaměřené na 
dozor, prevenci, diagnostiku a léčbu a 
péči v oblasti nepřenosných nemocí, 
zejména rakoviny, prostřednictvím zřízení 
Evropského institutu pro rakovinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Cristian-Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) podporovat prosazování zdraví, 
zlepšení zdravotní gramotnosti, prevenci 
onemocnění, snižovat nerovnosti v oblasti 
zdraví, zlepšovat fyzické a duševní zdraví a 
chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 448
Traian Băsescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami, 
mimo jiné zajištěním stejné ochrany a 
plného přístupu všech občanů Evropské 
unie k právům na zdraví, podporou 
rovných příležitostí pro nediskriminační 
zacházení a přístupem k nim a snižováním 
rozdílů mezi členskými státy přidělováním 
zdrojů potřebných k dosažení tohoto cíle;

Or. ro

Pozměňovací návrh 449
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami, 
včetně opatření na podporu podpory 
zdraví a prevence nemocí, snižování 
nerovností v oblasti zdraví a zlepšování 
tělesného a duševního zdraví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 450
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) podporovat prosazování zdraví, 
zdravotní gramotnost a prevenci 
onemocnění, snižovat nerovnosti v oblasti 
zdraví, zlepšovat fyzické a duševní zdraví a 
chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Mick Wallace

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) podporovat prosazování zdraví a 
prevenci onemocnění, snižovat nerovnosti 
v oblasti zdraví, zlepšovat fyzické a 
duševní zdraví a chránit občany Unie před 
vážnými přeshraničními zdravotními 
hrozbami;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu ochrany lidí v Unii před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami je nezbytné 
zajistit, aby byl celkový zdravotní stav ve všech vrstvách obyvatelstva dobrý. Onemocnění 
COVID-19 ukázalo, jak jsou osoby s již dříve existujícími nemocemi, jako jsou 
kardiovaskulární onemocnění, cukrovky a obezita, pandemií vážně zasaženy.

Pozměňovací návrh 452
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 1) podporovat prosazování zdraví a 
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přeshraničními zdravotními hrozbami; prevenci, snižovat nerovnosti v oblasti 
zdraví, zlepšovat fyzické a duševní zdraví a 
chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami; 
provádět lepší připravenost a koordinaci v 
rámci členských států a mezi nimi, pokud 
jde o mimořádné situace v oblasti zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) podporovat prosazování zdraví a 
prevenci onemocnění a chránit občany 
Unie před vážnými přeshraničními 
zdravotními hrozbami;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Inese Vaidere
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami 
a snižovat zdravotní nerovnosti mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Mairead McGuinness

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) prosazovat a podporovat veřejné 
zdraví a chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

1) chránit občany Unie před 
jakýmikoliv vážnými přeshraničními 
zdravotními hrozbami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 458
Cristian-Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) podporovat stávající a budoucí 
právní předpisy Unie v oblasti zdraví, 
zlepšit spravedlivou dostupnost, 
přístupnost a cenovou dostupnost 
zdravotnické péče a služeb v Unii včetně 
léčivých přípravků, léčby a zdravotnických 
prostředků, podpořit jejich bezpečné a 
účinné používání a posílit výzkum 
a inovace v oblasti zdravotní péče; 
podporovat systematické posuzování 
dopadů dalších politik EU na zdraví, které 
zajišťují komplexní přístup v oblasti 
zdraví ve všech politikách.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) podporovat stávající a budoucí 
právní předpisy Unie v oblasti zdraví, 
zlepšit dostupnost a udržitelnou výrobní 
kapacitu léčivých přípravků, léčby a 
zdravotnických prostředků v Unii a zajistit 
jejich přístupnost a cenovou dostupnost, 
podpořit bezpečné a účinné používání a 
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posílit výzkum a inovace v oblasti 
zdravotní péče, aniž by docházelo ke 
zdvojování úsilí programů včetně 
programu Horizont Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) podporovat stávající a budoucí 
právní předpisy Unie v oblasti zdraví, 
zlepšit dostupnost léčivých přípravků, 
očkovacích látek, zdravotnických 
prostředků a dalších produktů s významem 
pro zdravotnictví a elektronická řešení v 
Unii, přispět k jejich přístupnosti, 
udržitelnosti a cenové dostupnosti a 
podpořit výzkum, inovace a vývoj v oblasti 
zdraví a zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Kateřina Konečná

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) podporovat stávající a budoucí 
právní předpisy Unie v oblasti zdraví, 
zlepšit spravedlivou dostupnost, 
přístupnost a cenovou dostupnost 
zdravotnické péče a služeb v Unii včetně 
léčivých přípravků, léčby a zdravotnických 
prostředků, podpořit jejich bezpečné a 
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účinné používání a posílit výzkum 
a inovace v oblasti zdravotní péče;

Or. en

Odůvodnění

Přístup ke zdravotní péči, včetně léčivých přípravků, je základním právem pacientů. Pacienti 
budou mít prospěch z péče a služeb pouze tehdy, pokud budou dostupné včas, přístupné a 
cenově dostupné všem, kdo je potřebují. Zásada rovného přístupu v rámci EPF je založena na 
potřebách, a nikoliv na prostředcích.

Pozměňovací návrh 462
Joanna Kopcińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) podporovat stávající a budoucí 
právní předpisy Unie v oblasti zdraví, 
zlepšit dostupnost léčivých přípravků, 
léčby a zdravotnických prostředků v Unii, 
přispět k jejich přístupnosti a cenové 
dostupnosti a podpořit bezpečné a účinné 
používání léčivých přípravků a pokročit ve 
výzkumu v oblasti zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Mick Wallace

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) podporovat stávající a budoucí 
právní předpisy Unie v oblasti zdraví, 
zlepšit dostupnost léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
příslušných produktů v Unii, přispět k 
jejich přístupnosti a cenové dostupnosti, 
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podpořit jejich bezpečné a účinné použití 
a posílit výzkum a inovace v oblasti 
zdravotní péče;

Or. en

Odůvodnění

Program by se neměl omezovat na produkty významné pro krizi a měl by podporovat inovace 
v oblasti péče, jakož i produkty, z nichž budou mít spravedlivý prospěch všichni pacienti v 
Unii.

Pozměňovací návrh 464
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, léčby a zdravotnických 
prostředků v Unii, přispět k jejich 
přístupnosti a cenové dostupnosti, podpořit 
jejich bezpečné a účinné používání a 
posílit výzkum a inovace v oblasti 
zdravotní péče s čistým přínosem pro 
veřejné zdraví;

Or. en

Odůvodnění

Inovace jsou prostředkem, nikoli cílem. Inovace nejsou samy o sobě dobré – inovace mohou 
přinést zlepšení, ale i zhoršení. Je proto důležité určit, jaký druh výzkumu a inovací 
potřebujeme – až poté jej lze začlenit do obecných cílů.

Pozměňovací návrh 465
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) obnovit nezávislost Unie v oblasti 
léčivých přípravků s cílem zlepšit 
dostupnost léčivých přípravků, očkovacích 
látek a diagnostických nástrojů, 
zdravotnických prostředků a dalších 
produktů s významem pro krizi v Unii, 
přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace prostřednictvím 
farmaceutické strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších příslušných produktů v Unii, 
přispět k jejich přístupnosti a cenové 
dostupnosti, podpořit bezpečné a účinné 
používání a posílit výzkum a inovace 
v oblasti zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii a zejména v nejvzdálenějších 
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podpořit inovace; regionech a zámořských zemích a 
územích, přispět k jejich cenové 
dostupnosti a podpořit inovace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 468
Mairead McGuinness

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich přístupnosti a cenové 
dostupnosti nejen v dobách krize a 
podpořit výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Mick Wallace, Clare Daly

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, včetně produktů, které jsou v době 
krize zásadní, přispět k jejich cenové 
dostupnosti a podpořit inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda



AM\1207705CS.docx 257/278 PE653.822v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších relevantních produktů v Unii, 
přispět k jejich cenové dostupnosti, 
propagovat jejich bezpečné používání a 
zintenzivnit a podpořit inovace;

Or. pl

Pozměňovací návrh 471
Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich přístupnosti a cenové 
dostupnosti a podpořit inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Inese Vaidere

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, léčby, zdravotnických 
prostředků a dalších produktů s významem 
pro krizi v Unii, přispět k jejich cenové 
dostupnosti a podpořit inovace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 473
Cristian-Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace 
harmonizovaného vzdělávání a odborné 
přípravy a integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů, zdravotní gramotnosti, 
společných cílů v oblasti zdraví, metriky a 
pacientů a sdílení srovnatelných údajů s 
cílem zvýšit obecnou úroveň veřejného 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy, aby 
byly odolnější a lépe reagovaly na krize, 
mimo jiné prostřednictvím digitální 
transformace a koordinovanější spolupráce 
mezi členskými státy, důsledného 
provádění osvědčených postupů a sdílení 
údajů s cílem zvýšit obecnou úroveň 
veřejného zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 475
Kateřina Konečná

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace, 
harmonizovaného vzdělávání a odborné 
přípravy a integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů, zlepšení zdravotní gramotnosti 
občanů a pacientů a sdílení srovnatelných 
údajů s cílem zvýšit obecnou úroveň 
veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Εukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální a ekologické 
transformace a integrovanější a 
koordinovanější spolupráce mezi 
členskými státy, důsledného provádění 
osvědčených postupů a sdílení 
srovnatelných údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví a 
zdravotní gramotnost obyvatel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 477
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy, jejich 
udržitelnost a pracovníky ve zdravotnictví, 
mimo jiné prostřednictvím digitální 
transformace, která bude plně respektovat 
evropský rámec pro ochranu údajů, 
harmonizovaného vzdělávání a odborné 
přípravy a integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení srovnatelných údajů s 
cílem zvýšit obecnou úroveň veřejného 
zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Musíme také posílit udržitelnost systémů zdravotní péče. Je nanejvýš důležité, aby digitální 
transformace plně respektovala evropský rámec pro ochranu údajů (viz bod 33 usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 10. července 2020 o strategii EU v oblasti veřejného zdraví po 
skončení pandemie COVID-19).

Pozměňovací návrh 478
Mick Wallace, Clare Daly

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace 
všech zdravotnických služeb a postupů a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 479
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace, 
harmonizovaného vzdělávání a odborné 
přípravy a integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 481
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Cristian-Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení srovnatelných a 
interoperabilních údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zajistit 
interoperabilitu jejich činností a zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 483
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

3) posílit zdravotnické systémy, 
zdravotní infrastrukturu a pracovníky ve 
zdravotnictví, mimo jiné prostřednictvím 
digitální transformace a integrovanější a 
koordinovanější spolupráce mezi 
členskými státy, důsledného provádění 
osvědčených postupů a sdílení údajů s 
cílem zvýšit obecnou úroveň veřejného 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Nathalie Colin-Oesterlé

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) podporovat a posilovat současné a 
budoucí právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví s cílem zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
jiných produktů potřebných v případě 
nedostatku, přispět k jejich dostupnosti a 
jejich cenové dostupnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 485
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) snižovat nerovnosti v oblasti zdraví 
mezi členskými státy a v rámci členských 
států při zohlednění přístupu „zdraví ve 
všech politikách“;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) podporovat systematické 
posuzování dopadů dalších politik EU na 
zdraví, které zajišťují komplexní přístup v 
oblasti zdraví ve všech politikách;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) podporovat akce zaměřené na 
zajištění rovného přístupu ke zdravotní 
péči, inovativní lékařské péči, lékům a 
zdravotnickým prostředkům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 488
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) podporovat akce v oblasti 
integrované péče a systémů zdravotní péče 
zaměřené na člověka a na výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) přispívat k prevenci nákaz řešením 
klíčových rizikových faktorů pro životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) zajistit odolnost systémů zdravotní 
péče a jejich lepší reakci na zdravotní 
krize;

Or. en
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Pozměňovací návrh 491
Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) podporovat prevenci přenosných 
nemocí v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) podporovat prosazování zdraví, 
ochranu zdraví a prevenci nemocí, 
snižovat nerovnosti a nespravedlnosti v 
oblasti zdraví, zlepšovat tělesné a duševní 
zdraví a zabývat se zejména klíčovými 
rizikovými faktory souvisejícími s životním 
stylem se zaměřením na přidanou 
hodnotu Unie a na podporu směrem ke 
zdravější a odolnější společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) poskytovat integrovanou zdravotní 
péči dostupnou na místní nebo regionální 
úrovni, která pacientům umožní lepší 
podporu v jejich vlastním místním a 
sociálním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Rob Rooken

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O splnění obecných cílů uvedených v 
článku 3 se usiluje prostřednictvím těchto 
specifických cílů, v příslušných případech 
v souladu s přístupem „jedno zdraví“:

O splnění obecných cílů uvedených v 
článku 3 se usiluje prostřednictvím těchto 
specifických cílů do doby, než budou 
známy výsledky nezávislých vědecky 
podložených posouzení dopadů:

Or. nl

Pozměňovací návrh 495
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O splnění obecných cílů uvedených v 
článku 3 se usiluje prostřednictvím těchto 
specifických cílů, v příslušných případech 
v souladu s přístupem „jedno zdraví“:

O splnění obecných cílů uvedených v 
článku 3 se usiluje prostřednictvím těchto 
specifických cílů, v příslušných případech 
v souladu s přístupy „jedno zdraví“ 
a „zdraví ve všech politikách“:

Or. en
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Pozměňovací návrh 496
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) zabývat se klíčovými rizikovými 
faktory životního stylu, jakož i rizikovými 
faktory pro životní prostředí a zlepšovat 
tělesné a duševní zdraví;

Or. en

(Propojeno s pozměňovacím návrhem stejného autora k čl. 3 odst. 1 bodu -1a.)

Odůvodnění

This specific objective is inserted as a new first specific objective to reflect the element of 
health promotion and disease prevention of the newly introduced first general objective by the 
same author. Moreover, addressing key lifestyle risks is explicitly listed in the first specific 
objective of the current programme and should also be listed here as the first specific 
objective. While there have been many fatalities due to COVID-19, there are many many 
more due to key lifestyle risk and environmental risks. The first specific objective should 
therefore take a broad approach to public health before cross-border health threats and 
crisis-related aspects.

Pozměňovací návrh 497
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) uplatňovat právo na včasný přístup 
k cenově dostupné, preventivní a léčebné 
zdravotní péči dobré kvality a podporovat 
využívání hodnocení dopadu všech 
příslušných politik na spravedlnost v 
souvislosti se zdravím;

Or. en
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(propojeno s pozměňovacím návrhem stejného autora k čl. 3 odst. 1 bodu -1a.)

Odůvodnění

Tento specifický cíl se vkládá jako nový specifický cíl na začátku specifických cílů a má 
odrážet prvek snižování nerovností v oblasti zdraví v nově zavedeném prvním obecném cíli 
stejného autora. Druhý specifický cíl by měl před přeshraničními zdravotními hrozbami a 
krizovými aspekty zaujmout široký přístup k veřejnému zdraví. Právo na včasný přístup ke 
kvalitní cenově dostupné, preventivní a léčebné zdravotní péči je zásada 16 evropského pilíře 
sociálních práv.

Pozměňovací návrh 498
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b) podporovat provádění cílů 
nulového znečištění v zájmu životního 
prostředí bez toxických látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Traian Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru;

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru, včetně posílení kapacit všech 
zdravotnických systémů členských států 
rychle vybudovat mobilní nemocnice, 
které mohou léčit zasažené pacienty v 
blízkosti ohnisek nákazy;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 500
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru;

1) v plném souladu s čl. 168 odst. 5 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
posílit schopnost Unie včetně agentury 
EMA a střediska ECDC v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru;

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru a koordinace zátěžového testování 
vnitrostátních systémů zdravotní péče;

Or. en
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Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byly prováděny zátěžové testy vnitrostátních zdravotnických systémů. 
Tyto zátěžové testy požadoval Evropský parlament ve svém usnesení o strategii EU v oblasti 
veřejného zdraví po pandemii COVID-19 ze dne 10. července 2020 (viz bod 9).

Pozměňovací návrh 502
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru;

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů, 
dozoru a posouzení zdravotních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru;

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím organizace zátěžového 
testování, koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
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dozoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a reakce na vážné 
přeshraniční zdravotní hrozby a řízení 
zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru;

1) posílit schopnost Unie v oblasti 
prevence, připravenosti a rychlé reakce na 
vážné přeshraniční zdravotní hrozby a 
řízení zdravotních krizí, mimo jiné 
prostřednictvím koordinace, poskytování a 
využívání kapacit pro neodkladnou 
zdravotní péči, shromažďování údajů a 
dozoru;

Or. es

Pozměňovací návrh 505
Cristian-Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) podpořit opatření zaměřená na 
vytvoření a rozvoj platformy EU pro 
nedostatek, která bude vycházet z jednoho 
harmonizovaného modelu 
shromažďování údajů a vnitrostátních 
systémů podávání zpráv o nedostatečné 
interoperabilitě, včetně plného zavedení 
účinné telematické infrastruktury EU, 
která propojí údaje o léčivých přípravcích 
a údajích dodavatelského řetězce 
prostřednictvím propojení SPOR a 
systému FMD;

Or. en
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Pozměňovací návrh 506
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) podporovat posilování pravomocí a 
zdrojů evropských zdravotnických 
agentur, konkrétně ECDC a EMA, 
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA), Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA) a agentury EU-
OSHA;

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Adam Jarubas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) vytvořit a rozvíjet platformu EU 
pro nedostatek založenou na jednom 
harmonizovaném modelu shromažďování 
údajů a vnitrostátních systémech 
podávání zpráv o nedostatečné 
interoperabilitě, včetně plného zavedení 
účinné telematické infrastruktury EU, 
která propojí údaje o léčivých přípravcích 
a údajích dodavatelského řetězce 
prostřednictvím propojení systémů SPOR 
a FMD;

Or. en
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Pozměňovací návrh 508
Nathalie Colin-Oesterlé

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) podporovat vznik, vývoj a 
provádění strategie řešení nedostatku 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků s cílem zajistit přístup k léčbě 
pro všechny pacienty v Evropské unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 509
Danilo Oscar Lancini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) podporovat opatření zaměřená na 
modernizaci a digitalizaci regulační sítě 
EU na evropské a vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Margarita de la Pisa Carrión

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) podporovat lékařskou odbornou 
přípravu a zdravotnickou přípravu obecně 
on-line metodami;

Or. es
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Pozměňovací návrh 511
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) podporovat opatření zaměřená na 
modernizaci a digitalizaci regulační sítě 
EU na evropské a vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) modernizovat a digitalizovat 
regulační síť EU na evropské a 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Cíle uvedené v článku 4 musí být 
plněny jednotným a transparentním 
způsobem koordinovaným s akcemi jiných 
programů a agentur Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 514
Christian Ehler
za skupinu EPP
Dan Nica
za skupinu S&D
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro krizi a rezerva lékařského, 
zdravotnického a podpůrného personálu, 
který bude mobilizován v případě krize;

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy produktů s významem pro krizi a 
rezerva lékařského, zdravotnického a 
podpůrného personálu, který bude 
mobilizován v případě krize nebo 
nedostatku; zajistit, aby tato rezerva byla 
spravedlivě dostupná všem členským 
státům Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro krizi a rezerva lékařského, 
zdravotnického a podpůrného personálu, 
který bude mobilizován v případě krize;

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro zdravotnictví a rezerva lékařského, 
zdravotnického a podpůrného personálu, 
který bude mobilizován v případě krize, a 
zároveň zlepšit odbornou přípravu 
pracovníků ve zdravotnictví a 
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modernizovat jejich znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro krizi a rezerva lékařského, 
zdravotnického a podpůrného personálu, 
který bude mobilizován v případě krize;

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro krizi, výrobní kapacita a rezerva 
lékařského, zdravotnického a podpůrného 
personálu, který bude mobilizován v 
případě krize;

Or. es

Pozměňovací návrh 517
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro krizi a rezerva lékařského, 
zdravotnického a podpůrného personálu, 
který bude mobilizován v případě krize;

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro krizi a rezerva lékařského, 
zdravotnického a podpůrného personálu, 
který bude mobilizován v případě krize, 
například Evropský zdravotnický sbor;

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Jessica Polfjärd
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro krizi a rezerva lékařského, 
zdravotnického a podpůrného personálu, 
který bude mobilizován v případě krize;

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy produktů s významem pro krizi a 
rezerva lékařského, zdravotnického a 
podpůrného personálu, který bude 
mobilizován v případě krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) podpořit vypracování, rozvoj a 
provádění strategie pro zdravotnické 
pracovníky s cílem vytvořit účinnou 
pracovní sílu pro veřejné zdraví, která má 
stejné vysoké standardy v celé Unii, a 
podporovat excelenci lékařských a 
zdravotnických pracovníků; zjednodušit 
za tímto účelem předpisy s cílem umožnit 
přeshraničním pracovníkům ve 
zdravotnictví účinnou mobilitu, a to 
zejména v době krize nebo pandemie.

Or. fr


