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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V súlade s článkami 9 a 168 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) a článkom 35 Charty základných 
práv Európskej únie (ďalej len „charta“) sa 
pri vymedzovaní a vykonávaní všetkých 
politík a činností Únie má zabezpečiť 
vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.

(2) V súlade s článkami 9, 114, 168 a 
191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) a článkom 35 Charty základných 
práv Európskej únie (ďalej len „charta“) sa 
pri vymedzovaní a vykonávaní všetkých 
politík a činností Únie má zabezpečiť 
vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 168 ZFEÚ sa stanovuje, 
že Únia má dopĺňať a podporovať národné 
politiky v oblasti zdravia, podnecovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi a 
presadzovať koordináciu medzi ich 
programami, pričom má v plnej miere 
rešpektovať zodpovednosť členských 
štátov za vymedzovanie ich politík v 
oblasti zdravia, organizáciu a poskytovanie 
zdravotníckych služieb a lekárskej 
starostlivosti.

(3) V článku 168 ZFEÚ sa stanovuje, 
že Únia má dopĺňať a podporovať národné 
politiky v oblasti zdravia, podnecovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä 
v pohraničných regiónoch, a presadzovať 
koordináciu medzi ich programami, pričom 
má v plnej miere rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za 
vymedzovanie ich politík v oblasti zdravia, 
organizáciu a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a lekárskej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Joanna Kopcińska
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 168 ZFEÚ sa stanovuje, 
že Únia má dopĺňať a podporovať národné 
politiky v oblasti zdravia, podnecovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi a 
presadzovať koordináciu medzi ich 
programami, pričom má v plnej miere 
rešpektovať zodpovednosť členských 
štátov za vymedzovanie ich politík v 
oblasti zdravia, organizáciu a 
poskytovanie zdravotníckych služieb a 
lekárskej starostlivosti.

(3) V článku 168 ZFEÚ sa stanovuje, 
že Únia má dopĺňať a podporovať národné 
politiky v oblasti zdravia, podnecovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi a 
presadzovať koordináciu medzi ich 
programami, pričom má v plnej miere 
rešpektovať povinnosť každého členského 
štátu vymedziť svoju vlastnú politiku v 
oblasti zdravia a organizovať, poskytovať 
a obhospodarovať zdravotnícke služby a 
lekársku starostlivosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Hoci v Zmluvách sa EÚ zaväzuje 
zlepšovať verejné zdravie, predchádzať 
fyzickým a duševným ochoreniam a 
chorobám a odstraňovať zdroje 
nebezpečenstva pre telesné a duševné 
zdravie, nové a nadchádzajúce výzvy, ako 
COVID-19, jasne ukazujú, že EÚ musí 
zohrávať silnejšiu úlohu, aby zabezpečila 
prijatie potrebných politík v oblasti 
zdravia, ako aj zdravie a dobré životné 
podmienky svojich občanov, pretože 
samotné členské štáty nemajú primerané 
zručnosti, kapacity a zdroje na riešenie 
čoraz väčších a zložitejších zdravotných 
výziev.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
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 nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vo svojom oznámení z 20. októbra 
2009 s názvom Solidarita v oblasti 
zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti 
zdravia v EÚ Komisia uviedla, že vo 
všetkých členských štátoch EÚ existuje 
prepojenie medzi sociálnym postavením a 
zdravotnou situáciou. Svetová 
zdravotnícka organizácia vymedzuje toto 
prepojenie ako súvislosť medzi sociálno-
ekonomickými nerovnosťami a 
nerovnosťami v oblasti zdravotníctva a 
prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Príčinou nerovností v oblasti 
zdravia sú sociálne rozdiely, pokiaľ ide 
o životné podmienky a modely sociálneho 
správania, ktoré súvisia s pohlavím, 
rasou, vzdelávacími štandardmi, 
zamestnaním, príjmom a s nerovnakým 
prístupom k lekárskej pomoci, prevencii 
chorôb a službám zameraným na podporu 
zdravia. Program by mal uľahčiť 
zavedenie spoločného súboru 
determinantov zdravia s cieľom 
monitorovať nerovnosti v oblasti zdravia 
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podľa veku, pohlavia, sociálno-
ekonomického postavenia a geografickej 
polohy a zaviesť metodiku auditu situácie 
v oblasti zdravia v členských štátoch s 
cieľom určiť a uprednostniť oblasti, v 
ktorých je potrebné zlepšenie a zvýšenie 
finančných prostriedkov. Vo svojej 
výročnej správe o posúdení vykonávania 
by Komisia mala hodnotiť účinnosť 
opatrení na zníženie nerovností v oblasti 
zdravia vyplývajúcich z politík súvisiacich 
so sociálnymi, hospodárskymi a 
environmentálnymi rizikovými faktormi. 
Prostredníctvom pridelenia finančných 
prostriedkov príslušným regionálnym a 
miestnym zainteresovaným stranám by 
mal program podporovať tzv. prístup 
založený na miestnej starostlivosti s 
cieľom poskytovať integrovanú zdravotnú 
starostlivosť prístupnú na miestnej alebo 
regionálnej úrovni, ktorá umožní 
pacientom lepšiu podporu v ich vlastnom 
miestnom a sociálnom prostredí. Program 
by taktiež mohol uľahčovať vytváranie 
partnerstiev medzi pohraničnými 
regiónmi zamerané na spoločné znášanie 
nákladov na infraštruktúru a personál a 
aby pritom obmedzovali nerovnosti v 
oblasti zdravia, najmä čo sa týka prístupu 
k najmodernejšiemu vybaveniu. Program 
by sa preto mal vykonávať v úzkom 
spojení s politikou súdržnosti EÚ a 
štrukturálnymi fondmi.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V článku 191 ZFEÚ sa stanovuje, 
že Únia by mala prispievať k ochrane 
ľudského zdravia prostredníctvom politiky 
Únie v oblasti životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a veľmi 
negatívnym dosahom na životy ľudí.

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 v dôsledku 
exponenciálneho nárastu prípadov 
vyhlásila vypuknutie ochorenia COVID-19 
(choroba spôsobená novým 
koronavírusom SARS-CoV-2) za globálnu 
pandémiu. Pandémia COVID-19, 
presnejšie povedané prípady choroby s 
miernym až závažným priebehom, ktoré si 
vyžadujú stredne náročnú a intenzívnu 
zdravotnú starostlivosť, dostala niekoľko 
zdravotníckych systémov v rámci Únie aj 
mimo nej na hranu, spôsobili 
bezprecedentnú celosvetovú zdravotnú 
krízu s vážnymi sociálno-ekonomickými 
dôsledkami a veľmi negatívnym dosahom 
na životy ľudí, pričom osobitne postihujú 
ľudí s chronickými problémami a najviac 
zasahujú najzraniteľnejšie osoby, 
pacientov, ženy, opatrovateľov a starších 
ľudí. Svet pokračuje v boji proti tejto 
bezprecedentnej zdravotnej kríze, ktorá 
viedla k zákazom vychádzania a 
obmedzeniam pohybu ľudí, zvierat, 
potravín, liekov a iných vecí.

Or. en



PE653.822v01-00 8/285 AM\1207705SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 123
Dolors Montserrat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a veľmi 
negatívnym dosahom na životy ľudí.

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila nový 
koronavírus SARS-CoV-2 a vypuknutie 
epidémie súvisiaceho ochorenia dýchacích 
ciest COVID19 za globálnu pandémiu. 
Táto pandémia, konkrétne vážne akútne 
respiračné ochorenie spôsobujúce 
predčasnú smrť, ako aj súvisiace 
chronické pľúcne ochorenia, spôsobili 
bezprecedentnú celosvetovú zdravotnú 
krízu s vážnymi sociálno-ekonomickými 
dôsledkami a veľmi negatívnym dosahom 
na životy ľudí, pričom osobitne postihujú 
ľudí s chronickými problémami a najviac 
zasahujú najzraniteľnejšie osoby, 
pacientov, ženy, opatrovateľov a starších 
ľudí.

Or. en

Odôvodnenie

Spresnenie respiračných aspektov SARS-CoV2 v návrhu správy je užitočné. Bolo by však 
potrebné ďalšie užitočné doplnenie, keďže v takmer všetkých smrteľných prípadoch COVID-
19 existovali bazálne iné chronické zdravotné problémy, a keďže osobitne postihnutí boli 
starší ľudia.

Pozmeňujúci návrh 124
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila nový 
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vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu.  Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a veľmi 
negatívnym dosahom na životy ľudí.

koronavírus SARS-CoV-2 a vypuknutie 
epidémie súvisiaceho ochorenia dýchacích 
ciest COVID19 za globálnu pandémiu. 
Táto pandémia, konkrétne vážne akútne 
respiračné ochorenie spôsobujúce 
predčasnú smrť, ako aj súvisiace 
chronické pľúcne ochorenia, spôsobili 
bezprecedentnú celosvetovú zdravotnú 
krízu s vážnymi sociálno-ekonomickými 
dôsledkami a veľmi negatívnym dosahom 
na životy ľudí, pričom osobitne postihujú 
najzraniteľnejšie osoby, pacientov, ľudí s 
chronickými chorobami, ženy a 
opatrovateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Pohlavie a rodová príslušnosť (zahŕňajúce biologické aj sociálne vplyvy) sú pre zdravie 
kľúčové faktory. Mnohé choroby postihujú mužov a ženy odlišne vrátane cukrovky, depresie a 
srdcovo-cievnych chorôb. Okrem toho ženy nemajú rovnaké symptómy a reagujú na liečbu 
inak než muži. Ženy majú tiež vyšší výskyt ochorení ako rakovina prsníka, osteoporóza a 
autoimunitné choroby (EIWH 2018a; Eurostat 2017b; ENGENDER 2011; EIWH 2017ab).

Pozmeňujúci návrh 125
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a veľmi 
negatívnym dosahom na životy ľudí.

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia sa 
odvtedy stala definičnou zdravotnou 
krízou našich čias a spôsobila vážne 
sociálno-ekonomické dôsledky a ľudské 
utrpenie. Rozsah, hĺbka a šírka tejto krízy 
ukázali pridanú hodnotu opatrení EÚ, 
ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky v 
oblasti verejného zdravia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 126
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a veľmi 
negatívnym dosahom na životy ľudí.

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a veľmi 
negatívnym dosahom na životy ľudí. Jej 
dôsledky sa nepociťovali rovnomerne: pre 
zraniteľnejších členov spoločnosti, ako sú 
osoby s už predtým existujúcimi 
chronickými problémami alebo žijúce v 
inštitucionalizovanej starostlivosti, boli 
riziká vyplývajúce z ochorenia osobitne 
významné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a veľmi 
negatívnym dosahom na životy ľudí.

(5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a ľudským 
utrpením, pričom osobitne postihuje ľudí s 
chronickými problémami a najviac 
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zasahuje najzraniteľnejšie osoby, 
pacientov, ženy, opatrovateľov a starších 
ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Opatrenia týkajúce sa reakcie na 
pandémiu a ich dlhodobé účinky 
neúmerne zasiahli ženy a ich dlhodobé 
účinky nesmú prehlbovať existujúce 
nerovnosti. Ženy počas celého života 
zostávajú nedostatočne zastúpené v 
biomedicínskom a zdravotníckom 
výskume a údajoch. V dôsledku toho je 
dôkazová základňa pre ženy aj pre 
starších ľudí slabšia, a mnohé problémy 
sú u žien nedostatočne diagnostikované, 
napríklad srdcovo-cievne ochorenia. 
Lieky sú bezpečnejšie a účinnejšie pre 
každého, keď klinické výskumné štúdie 
zahŕňajú rôznorodé skupiny obyvateľstva. 
S cieľom znížiť nerovnosti a rozdiely v 
oblasti zdravia by sa mali do zdravotného 
procesu začleniť pohlavie a rodová 
príslušnosť, a to od vypracovania 
protokolov klinických skúšok, analýzy 
údajov, posudzovania zdravotníckych 
technológií a prístupu k starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Choroby a ich liečba vplývajú na mužov a ženy inak; pohlavie a rodové faktory sa preto 
musia začleniť do biomedicínskeho a zdravotného výskumu, aby sa zabezpečila účinná, 
spravodlivá a efektívna zdravotná starostlivosť.
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Pozmeňujúci návrh 129
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila nový 
koronavírus SARS-CoV-2 a vypuknutie 
epidémie súvisiaceho ochorenia 
dýchacích ciest COVID-19 za globálnu 
pandémiu. Táto pandémia, konkrétne 
vážne akútne respiračné ochorenie 
spôsobujúce predčasnú smrť, ako aj 
súvisiace chronické pľúcne ochorenia, 
spôsobili bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a veľmi 
negatívnym dosahom na životy ľudí. 
Závažnosť krízy tiež poukazuje na význam 
činnosti Únie v oblasti prevencie a 
riadenia respiračných ochorení.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako pozmeňujúci návrh 1 spravodajcu, s doplnením odkazu na „prevenciu“ 
respiračných ochorení.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Podľa vymedzenia Svetovej 
zdravotníckej organizácie (ďalej len 
„WHO“) je zdravie „stav úplnej telesnej, 
duševnej a sociálnej pohody, a nielen 
neprítomnosť choroby alebo invalidity“. 
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Únia ešte neprijala spoločné vymedzenie 
zdravia. Po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19. Komisia by mala navrhnúť 
širšiu definíciu pojmu „verejné zdravie“ 
na európskej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Program by mal dôrazne 
presadzovať účinné preventívne a 
hygienické opatrenia na prevenciu a 
kontrolu infekcií, znížiť záťaž infekcií 
odolných voči liekom a infekcií 
súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou 
a zabezpečiť dostupnosť účinných 
antimikrobík. Dôležité návyky vrátane 
hygienických postupov by sa mali rozvíjať 
od útleho veku, keď si ich deti najlepšie 
osvoja. Program by mal podporovať aj 
programy vzdelávacej zdravotnej 
prevencie pre mládež (neškodné 
správanie, zdravá výživa, šport atď.).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Rob Rooken

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú (6) Členské štáty nesú zodpovednosť 
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zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a 
koordinácie medzi členskými štátmi s 
cieľom zlepšiť prevenciu a kontrolu 
cezhraničného šírenia závažných 
ochorení ľudí, s cieľom bojovať proti 
iným závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia a chrániť zdravie a dobré životné 
podmienky ľudí v Únii.

za svoje vlastné politiky v oblasti zdravia. 
Kríza spôsobená ochorením COVID-19 
však ukázala, že na predchádzanie šíreniu 
závažných ľudských chorôb cez hranice a 
na ich kontrolu je vítaná spolupráca 
medzi členskými štátmi.

__________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej 
centrálnej banke, Európskej investičnej 
banke a Euroskupine – Koordinovaná 
hospodárska reakcia na vypuknutie 
nákazy COVID-19 z 13. 3. 2020, 
COM(2020) 112 final.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 133
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že je 
priestor na to, aby Únia lepšie plnila 
zdravotnú politiku v rámci existujúcich 
parametrov Zmlúv, na podporu spolupráce 
a koordinácie medzi členskými štátmi s 
cieľom zlepšiť prevenciu a kontrolu 
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proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

cezhraničného šírenia závažných ochorení 
ľudí, vyvinúť, otestovať a sprístupniť 
výrobky na prevenciu a liečbu chorôb, 
bojovať proti iným závažným 
cezhraničným ohrozeniam zdravia a 
chrániť zdravie a dobré životné podmienky 
ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Napriek 
obnoveniu vnútorných hraníc v čase, keď 
bola najviac potrebná solidarita medzi 
členskými štátmi, k boju proti kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19 prispelo 
niekoľko projektov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti medzi cezhraničnými 
regiónmi, ktoré sú financované z 
programov Interreg. Zo skúseností z 
prebiehajúcej krízy vyplýva, že na úrovni 
Únie sú potrebné ďalšie rozhodné akcie na 
podporu spolupráce a koordinácie medzi 
členskými štátmi, ako aj medzi susednými 
pohraničnými regiónmi, s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
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ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom 
bojovať proti iným závažným 
cezhraničným ohrozeniam zdravia a 
chrániť zdravie a dobré životné podmienky 
ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi na podporu 
prístupov založených na právach a 
dôkazoch, ktoré majú veľký vplyv, s 
cieľom zlepšiť pripravenosť, prevenciu a a 
včasnú a účinnú kontrolu cezhraničného 
šírenia závažných ľudských infekcií a 
ochorení, vyvinúť výrobky na prevenciu a 
liečbu chorôb a zaručiť ich dostupnosť a 
prístupnosť, bojovať proti iným závažným 
cezhraničným ohrozeniam zdravia a 
chrániť a zlepšovať zdravie a dobré 
životné podmienky ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
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Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, vyvinúť výrobky 
na prevenciu a liečbu chorôb a zaručiť 
ich dostupnosť a prístupnosť, zabezpečiť, 
aby všetky členské štáty mali spravodlivý 
prístup k liekom, bojovať proti iným 
závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia a predchádzať nedostatku liekov a 
včas na nedostatok liekov reagovať, a to 
spôsobom, ktorý spravodlivo a komplexne 
zohľadňuje individuálne potreby každého 
členského štátu, a chrániť zdravie a dobré 
životné podmienky všetkých ľudí v Únii, a 
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to aj bojom proti váhavému prístupu k 
vakcínam, ktorý môže znížiť imunizáciu 
medzi určitými skupinami obyvateľstva.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi, ako aj 
štruktúrovaný a koordinovaný stály dialóg 
medzi orgánmi a príslušnými aktérmi

s cieľom zlepšiť prevenciu a kontrolu 
cezhraničného šírenia závažných ochorení 
ľudí, s cieľom bojovať proti iným 
závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia a chrániť zdravie a dobré životné 
podmienky ľudí v Únii a prijať všetky 
potrebné opatrenia na boj proti týmto 
nedostatkom zvýšením odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti s cieľom zaručiť 
európskym občanom prístup k liekom a 
zdravotníckym zariadeniam.
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__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19, 
COM(2020) 112 final z 13. 2020.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19, 
COM(2020) 112 final z 13. 2020.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi na podporu 
prístupov založených na právach a 
dôkazoch, ktoré majú významný vplyv, s 
cieľom zlepšiť prevenciu a kontrolu 
cezhraničného šírenia závažných ochorení 
ľudí, vyvinúť a sprístupniť výrobky na 
prevenciu a liečbu chorôb bez 
diskriminácie, bojovať proti iným 
závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia, predchádzať nedostatku liekov a 
včas na nedostatok liekov reagovať, a 
chrániť zdravie a dobré životné podmienky 
ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
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reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity 8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, ako aj 
zabezpečenie výrobkov pre časy krízy pre 
najviac zasiahnuté oblasti s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii, a 
pritom zabrániť všetkým typom 
diskriminácie, pokiaľ ide o hospitalizáciu 
a liečbu.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19, 
COM(2020) 112 final z 13. 2020.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19, 
COM(2020) 112 final z 13.3.2020.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 140
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, vyvinúť výrobky 
na prevenciu a liečbu chorôb a zaručiť 
ich dostupnosť a prístupnosť, bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
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budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi, ako aj stály 
štruktúrovaný a koordinovaný dialóg 
medzi orgánmi verejnej moci a 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
s cieľom zlepšiť prevenciu a kontrolu 
cezhraničného šírenia závažných ochorení 
ľudí, s cieľom bojovať proti iným 
závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia a chrániť zdravie a dobré životné 
podmienky ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi, ako aj stály 
štruktúrovaný a koordinovaný dialóg 
medzi orgánmi verejnej moci a 
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proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
s cieľom zlepšiť prevenciu a kontrolu 
cezhraničného šírenia závažných ochorení 
ľudí, s cieľom bojovať proti iným 
závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia a chrániť zdravie a dobré životné 
podmienky ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi, ako aj stály 
štruktúrovaný a koordinovaný dialóg 
medzi orgánmi verejnej moci a 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
s cieľom zlepšiť prevenciu a kontrolu 
cezhraničného šírenia závažných ochorení 
ľudí, s cieľom bojovať proti iným 
závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia a chrániť zdravie a dobré životné 
podmienky ľudí v Únii.

__________________ __________________
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8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Adam Jarubas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi a všetkými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
(verejnými, súkromnými a z občianskej 
spoločnosti), a to štruktúrovanej a 
pravidelnej, s cieľom zlepšiť prevenciu a 
kontrolu cezhraničného šírenia závažných 
ochorení ľudí, s cieľom bojovať proti iným 
závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia a chrániť zdravie a dobré životné 
podmienky ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi, ako aj 
koordinovaný dialóg medzi orgánmi 
verejnej moci a relevantnými 
zainteresovanými subjektmi, s cieľom 
zlepšiť prevenciu a kontrolu cezhraničného 
šírenia závažných ochorení ľudí, s cieľom 
bojovať proti iným závažným 
cezhraničným ohrozeniam zdravia a 
chrániť zdravie a dobré životné podmienky 
ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi, a to nielen v 
reakcii na súčasnú krízu, ale vo 
všeobecnosti. Táto spolupráca by mala 
zlepšiť prevenciu a kontrolu šírenia 
závažných ľudských chorôb cez hranice, 
bojovať proti iným závažným 
cezhraničným hrozbám pre zdravie a 
chrániť zdravie a pohodu ľudí v Únii.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 z 
13. 2020, COM(2020) 112 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 

(6) Hoci členské štáty nesú 
zodpovednosť za svoje vlastné politiky v 
oblasti zdravia, očakáva sa od nich, že 
budú zároveň chrániť verejné zdravie v 
duchu európskej solidarity8. Zo skúseností 
z prebiehajúcej krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplýva, že na 
úrovni Únie sú potrebné ďalšie rozhodné 
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akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii.

akcie na podporu spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
prevenciu a kontrolu cezhraničného šírenia 
závažných ochorení ľudí, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii, nech 
sú kdekoľvek, takže nikto nezostane 
pozadu.

__________________ __________________
8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19, 
COM(2020) 112 final z 13. 2020.

8 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskej investičnej banke a 
Euroskupine – Koordinovaná hospodárska 
reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19, 
COM(2020) 112 final z 13. 2020.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Hoci činnosť Únie v oblasti 
zdravia je obmedzená, Únia sa riadi 
koherentnou stratégiou v oblasti 
verejného zdravia s cieľom reagovať na 
existujúce epidémie, pričom zohľadňuje 
regionálne a národné špecifiká a má 
schopnosť čeliť znepokojujúcej realite a 
ohrozeniam zdravia v budúcnosti, ako sú 
pandémie a cezhraničné hrozby vrátane 
antimikrobiálnej rezistencie a zdravotných 
dôsledkov klimatickej krízy. Únia 
podporuje členské štáty pri znižovaní 
nerovností v oblasti zdravia a pri 
dosahovaní všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti, riešení výziev súvisiacich so 
starnutím obyvateľstva, chronickými 
chorobami alebo prevenciou chorôb, pri 
podpore zdravého životného štýlu, v 
oblasti prevenčných služieb a pri príprave 
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ich systémov zdravotnej starostlivosti na 
vznikajúce technológie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Hoci činnosť Únie v oblasti 
zdravia je obmedzená, Únia sa riadi 
koherentnou stratégiou v oblasti 
verejného zdravia, aby v budúcnosti 
mohla čeliť znepokojujúcej realite a 
ohrozeniam zdravia, ako sú pandémie a 
cezhraničné hrozby vrátane 
antimikrobiálnej rezistencie a zdravotných 
dôsledkov klimatickej krízy. Únia 
podporuje členské štáty pri znižovaní 
nerovností v oblasti zdravia a pri 
dosahovaní všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti, riešení výziev súvisiacich so 
starnutím obyvateľstva, chronickými 
chorobami alebo prevenciou chorôb, pri 
podpore zdravého životného štýlu, v 
oblasti rovnakého prístupu ku zdravotným 
a prevenčným službám z hľadiska 
pohlavia a rodu, a pri príprave ich 
systémov zdravotnej starostlivosti na 
vznikajúce technológie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Aj keď sú opatrenia Únie v oblasti 
zdravia obmedzené, mala by byť schopná 
reagovať na budúce reality, ktoré môžu 
predstavovať hrozbu pre zdravie, ako sú 
pandémie alebo antimikrobiálna 
rezistencia. Mala by tiež podporovať 
členské štáty pri riešení výziev týkajúcich 
sa starnutia obyvateľstva, chronických 
ochorení a prevencie rôznych ochorení 
spojených s vekom. Celkovo by sa mala 
venovať priorita podpore zdravého 
životného štýlu. V rámci zdravotných 
systémov by sa mali zaviesť aj nové 
technológie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 151
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Hoci činnosť Únie v oblasti 
zdravia je obmedzená, Únia by v 
budúcnosti mala dokázať čeliť 
znepokojujúcej realite a ohrozeniam 
zdravia, ako sú pandémie a cezhraničné 
hrozby, antimikrobiálnej rezistencii, a 
mala by tiež dokázať podporovať členské 
štáty pri riešení výziev súvisiacich so 
starnutím obyvateľstva, chronickými 
chorobami alebo prevenciou chorôb, pri 
podpore zdravého životného štýlu vrátane 
hľadiska pohlavia, rodu a veku, a pri 
príprave ich systémov zdravotnej 
starostlivosti na vznikajúce technológie.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Pandémia odhalila význam politík 
v oblasti verejného zdravia a ich prínosy 
pre občanov, komunity a hospodárstvo. 
Takéto politiky predstavujú úspory 
nákladov a v dlhodobom horizonte výnosy 
na úrovni 14:1, čo znamená, že za každé 
euro investované do politík verejného 
zdravotníctva máme hospodársku 
návratnosť 14 eur.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Hoci činnosť Únie v oblasti 
zdravia je obmedzená, Únia by sa mala 
riadiť koherentnou stratégiou v oblasti 
verejného zdravia s cieľom pružne 
reagovať na existujúce epidémie, 
zohľadňujúc pritom miestne špecifiká a 
so schopnosťou čeliť znepokojujúcej 
realite a ohrozeniam zdravia v 
budúcnosti, ako sú pandémie a 
cezhraničné hrozby vrátane 
antimikrobiálnej rezistencie a zdravotných 
dôsledkov klimatickej krízy. Únia by mala 
členské štáty podporovať pri znižovaní 
nerovností v oblasti zdravia a pri 
dosahovaní všeobecnej zdravotnej 
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starostlivosti, riešení výziev súvisiacich so 
starnutím obyvateľstva, chronickými 
chorobami alebo prevenciou chorôb, pri 
podpore zdravého životného štýlu a pri 
príprave ich systémov zdravotnej 
starostlivosti na vznikajúce technológie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Hoci činnosť Únie v oblasti 
zdravia je obmedzená, Únia by mala mať 
schopnosť čeliť budúcim rizikám, realite 
a ohrozeniam zdravia, ako sú pandémie a 
cezhraničné hrozby vrátane 
antimikrobiálnej rezistencie a 
environmentálne ohrozenia zdravia, ako 
aj podporovať členské štáty riešení výziev 
súvisiacich so starnutím obyvateľstva, 
chronickými a zriedkavými chorobami 
alebo prevenciou chorôb, a pri príprave 
ich systémov zdravotnej starostlivosti na 
vznikajúce technológie s cieľom naplno 
využiť digitálnu revolúciu a zároveň 
hľadať synergie s inými relevantnými 
programami EÚ, ako sú Horizont Európa, 
Digitálna Európa, program Nástroja na 
prepájanie Európy alebo Vesmírny 
program.
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Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Vo svojom oznámení z 20. októbra 
2009 s názvom Solidarita v oblasti 
zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti 
zdravia v EÚ Komisia zdôraznila, že vo 
všetkých členských štátoch EÚ existuje 
prepojenie medzi sociálnym postavením a 
zdravotnou situáciou a že Svetová 
zdravotnícka organizácia vymedzuje túto 
úroveň sociálneho postavenia ako 
súvislosť medzi sociálno-ekonomickými 
nerovnosťami a nerovnosťami v oblasti 
zdravotníctva a prístupu ku zdravotnej 
starostlivosti, Príčinou nerovností 
v oblasti zdravia sú sociálne rozdiely, 
pokiaľ ide o životné podmienky a modely 
sociálneho správania, ktoré súvisia 
s pohlavím, rasou, vzdelávacími 
štandardmi, zamestnaním, príjmom a 
s nerovnakým prístupom k lekárskej 
pomoci, prevencii chorôb a službám 
zameraným na podporu zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Preto je vhodné stanoviť nový 
akčný program Únie v oblasti zdravia s 
názvom Program EU4Health (ďalej len 
„program“) na obdobie 2021 – 2027. V 
súlade s cieľmi akcie Únie a s jej 
právomocami v oblasti verejného zdravia 
by mal program klásť dôraz na akcie, s 
ktorými sú spojené výhody a lepšia 
účinnosť vyplývajúce zo spolupráce na 
úrovni Únie, a na akcie, ktoré majú dosah 
na vnútorný trh.

(7) Preto je vhodné stanoviť nový 
akčný program Únie v oblasti zdravia s 
názvom Program EU4Health (ďalej len 
„program“) na obdobie 2021 – 2027. V 
súlade s cieľmi akcie Únie a s jej 
právomocami v oblasti verejného zdravia 
by mal program klásť dôraz na akcie, s 
ktorými sú spojené výhody a lepšia 
účinnosť vyplývajúce zo spolupráce na 
úrovni Únie, a na akcie, ktoré majú dosah 
na vnútorný trh. EÚ reguluje výrobky 
relevantné pre zdravie a výsledky v oblasti 
zdravia, okrem iného vrátane liekov, 
zdravotníckych pomôcok, tabaku, 
alkoholu, potravín a chemických látok, a 
preto by sa v programe mala zohľadniť 
regulácia v týchto oblastiach s cieľom 
zlepšiť výsledky v oblasti zdravia v EÚ. Na 
zlepšenie výsledkov v oblasti zdravia je 
potrebný holistický prístup a tvorcovia 
politík EÚ by mali zabezpečiť 
uplatňovanie zásady „zdravie vo všetkých 
politikách“ pri akejkoľvek tvorbe politík.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Preto je vhodné stanoviť nový 
akčný program Únie v oblasti zdravia s 
názvom Program EU4Health (ďalej len 
„program“) na obdobie 2021 – 2027. V 
súlade s cieľmi akcie Únie a s jej 
právomocami v oblasti verejného zdravia 
by mal program klásť dôraz na akcie, s 
ktorými sú spojené výhody a lepšia 
účinnosť vyplývajúce zo spolupráce na 
úrovni Únie, a na akcie, ktoré majú dosah 

(7) Preto je vhodné stanoviť nový 
akčný program Únie v oblasti zdravia s 
názvom Program EU4Health (ďalej len 
„program“) na obdobie 2021 – 2027. V 
súlade s cieľmi akcie Únie a s jej 
právomocami v oblasti verejného zdravia 
by mal program klásť dôraz na akcie, s 
ktorými sú spojené výhody a lepšia 
účinnosť vyplývajúce zo spolupráce na 
úrovni Únie, ako aj z cezhraničnej 
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na vnútorný trh. spolupráce na regionálnej úrovni, a na 
akcie, ktoré majú dosah na vnútorný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Preto je vhodné stanoviť nový 
akčný program Únie v oblasti zdravia s 
názvom Program EU4Health (ďalej len 
„program“) na obdobie 2021 – 2027. V 
súlade s cieľmi akcie Únie a s jej 
právomocami v oblasti verejného zdravia 
by mal program klásť dôraz na akcie, s 
ktorými sú spojené výhody a lepšia 
účinnosť vyplývajúce zo spolupráce na 
úrovni Únie, a na akcie, ktoré majú dosah 
na vnútorný trh.

(7) Preto je vhodné stanoviť nový 
akčný program Únie v oblasti verejného 
zdravia s názvom Program EU4Health 
(ďalej len „program“) na obdobie 2021 – 
2027. V súlade s cieľmi akcie Únie a s jej 
právomocami v oblasti verejného zdravia 
by mal program klásť dôraz na akcie, s 
ktorými sú spojené výhody a lepšia 
účinnosť vyplývajúce zo spolupráce na 
úrovni Únie, a na akcie, ktoré majú dosah 
na vnútorný trh.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a 
zaručiť, aby boli k dispozícii odolné 
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takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

systémy zdravotnej starostlivosti a 
zdravotníctva pred budúcimi pandémiami, 
zlepšiť zdravotný stav spoločností a zaistiť 
to, aby ľudia boli zdravší a teda menej 
náchylní na zdravotné hrozby. Takéto 
dodatočné zdroje by sa mali použiť takým 
spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu]. Pripravenosť 
je kľúčom k zlepšeniu odolnosti voči 
budúcim hrozbám a členské štáty by 
vzhľadom na svoju zodpovednosť za 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti mali 
vykonávať záťažové testy svojich 
systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom 
identifikovať nedostatky a overiť, či sú 
pripravené na možnú budúcu zdravotnú 
krízu, a to prostredníctvom podpory 
Komisie a jej koordinačnej činnosti na 
stanovenie spoločných prijateľných 
parametrov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a 
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Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

zaručiť, aby boli k dispozícii odolné 
systémy zdravotnej starostlivosti a 
zdravotníctva pred budúcimi pandémiami 
a inými zdravotnými krízami. V plnej 
miere by sa mali využiť príležitosti, ktoré 
môže poskytnúť digitalizácia, umelá 
inteligencia, robotika a nové inovačné 
technológie v oblasti zdravia a 
starostlivosti pri súčasnom zaistení 
bezpečnosti údajov, práva na súkromie a 
ochranu údajov pri súčasnom využívaní 
primeraných zdrojov na zabezpečenie 
ochrany pred kybernetickými hrozbami. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a 
zaručiť, aby boli k dispozícii odolné a 
responzívne systémy v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a verejného zdravia pred 
budúcimi pandémiami a inými 
cezhraničnými zdravotnými krízami. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a 
zaručiť, aby boli k dispozícii odolné a 
responzívne systémy v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a verejného zdravia pred 
budúcimi pandémiami a inými 
zdravotnými krízami. Takéto dodatočné 
zdroje by sa mali použiť takým spôsobom, 
aby sa zabezpečil súlad s lehotami 
stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 

(9) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
opatrenia týkajúce sa obnovy a odolnosti v 
rámci programu mali vykonávať s cieľom 
riešiť otázku bezprecedentných dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a 
zaručiť, aby boli k dispozícii odolné 
systémy a služby zdravotnej starostlivosti. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
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Európskej únie na obnovu]. takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie 
základných zdravotníckych potrieb alebo 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na akékoľvek budúce 
zdravotnícke krízy, reagovať na ne a 
zvládať ich by mal program podporovať 
akcie prijaté v rámci mechanizmov a 
štruktúr zriadených podľa rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1082/2013/EÚ10 a ďalších relevantných 
mechanizmov a štruktúr zriadených na 
úrovni Únie. Revíziou rozhodnutia č. 
1082/2013/EÚ by sa okrem reaktívnej 
rezervy vytvorenej v rámci programu 
RescEU počas pandémie Covid-19 mohlo 
začať strategické vytváranie zásob 
základných zdravotníckych potriebalebo 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. Táto revízia by takisto 
mohla zaviesť vytvorenie európskeho 
mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, 
ktorý by reagoval na všetky typy 
zdravotných kríz (infekčné, chemické, 
environmentálne, biologické, potravinové, 
jadrové), posilnil operačnú koordináciu 
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komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

na európskej úrovni a monitoroval 
vytvorenie a uvoľnenie strategickej 
rezervy liekov a zdravotníckeho vybavenia 
a zabezpečenie jej riadneho fungovania. 
V tejto súvislosti by mal program 
podporovať celoúnijnú a medziodvetvovú 
kapacitu aktérov na predchádzanie krízam, 
pripravenosť, dohľad, riadenie a reakcie na 
úrovni Únie a na štátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni vrátane plánovania pre 
prípad nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupmi „jedno 
zdravie“ a „zdravie vo všetkých 
politikách“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
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mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie 
základných zdravotníckych potrieb alebo 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať vytvorenie strategických rezerv 
základných zdravotníckych potrieb alebo 
podpora iniciatív zameraných na 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu 
na úrovni členských štátov, preventívne 
opatrenia v súvislosti s očkovaním a 
imunizáciou, a posilnené programy 
dohľadu. V tejto súvislosti by mal program 
podporovať celoúnijnú a medziodvetvovú 
kapacitu aktérov na predchádzanie krízam, 
pripravenosť, dohľad, riadenie a reakcie na 
úrovni Únie a na štátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni vrátane plánovania pre 
prípad nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“, ktorý odráža skutočnosť, že 
zdravie ľudí, zvierat a životného 
prostredia je prepojené, a že choroby sa 
môžu prenášať z ľudí na zvieratá a 
naopak. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

(10) Pandémia COVID-19 preukázala 
vzájomnú previazanosť medzi ľudským 
zdravím, zdravím našej planéty a našimi 
zraniteľnými miestami. Výskyt 
zoonotických ochorení prenášaných zo 
zvierat na človeka sa zhoršuje 
antropogénnou zmenou klímy, ničením 
biodiverzity a zhoršovaním stavu 
životného prostredia. Vzhľadom na 
závažnú povahu cezhraničných ohrození 
zdravia by sa v rámci programu mali 
podporovať koordinované opatrenia v 
oblasti verejného zdravia na úrovni Únie 
zamerané na riešenie rôznych aspektov 
takýchto hrozieb. S cieľom posilniť 
spôsobilosť Únie pripraviť sa na zdravotnú 
krízu, reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
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o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
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vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie. Je 
nevyhnutné ďalej rozvíjať spoločnú 
európsku pripravenosť na krízu, 
strategicky dostatočnú výrobu a tvorbu 
zásob.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať vytvorenie strategických rezerv 
základných zdravotníckych potrieb alebo 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou a s propagáciou 
zdravia, posilnené programy dohľadu, 
platformy na výmenu najlepších postupov 
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medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

vyplývajúcich z konvenčných a 
integračných zdravotníckych prístupov. V 
tejto súvislosti by mal program podporovať 
celoúnijnú a medziodvetvovú kapacitu 
aktérov na predchádzanie krízam, 
pripravenosť, dohľad, riadenie a reakcie na 
úrovni Únie a na štátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni vrátane plánovania pre 
prípad nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
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relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú, a to 
aj v najvzdialenejších regiónoch a 
zámorských krajinách a územiach, a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 170
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
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riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb nad rámec 
reaktívnej rezervy vytvorenej v rámci 
programu rescEU počas pandémie Covid-
19, alebo budovanie kapacít v rámci 
reakcie na krízu, preventívne opatrenia v 
súvislosti s očkovaním a imunizáciou, 
posilnené programy dohľadu. V tejto 
súvislosti by mal program podporovať 
celoúnijnú a medziodvetvovú kapacitu 
aktérov na predchádzanie krízam, 
pripravenosť, dohľad, riadenie a reakcie na 
úrovni Únie a na štátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni vrátane plánovania pre 
prípad nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie, ako aj na 
regionálnej úrovni medzi regiónmi so 
spoločnou hranicou, zamerané na riešenie 
rôznych aspektov takýchto hrozieb. S 
cieľom posilniť spôsobilosť Únie pripraviť 
sa na zdravotnú krízu, reagovať na ňu a 
zvládať ju by mal program podporovať 
akcie prijaté v rámci mechanizmov a 
štruktúr zriadených podľa rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1082/2013/EÚ10 a ďalších relevantných 
mechanizmov a štruktúr zriadených na 
úrovni Únie. Mohlo by to zahŕňať 
strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 172
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na všetky aspekty 
zdravotnej krízy holistickým spôsobom, v 
tomto duchu na ňu reagovať a zvládať ju 
by mal program podporovať akcie prijaté v 
rámci mechanizmov a štruktúr zriadených 
podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1082/2013/EÚ a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti so 
vzdelávaním a informáciami v oblasti 
zdravia, s očkovaním a imunizáciou, 
posilnené programy dohľadu. V tejto 
súvislosti by mal program podporovať 
celoúnijnú a medziodvetvovú kapacitu 
aktérov na predchádzanie krízam, 
pripravenosť, dohľad, riadenie a reakcie na 
úrovni Únie a na štátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni vrátane plánovania pre 
prípad nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
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Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Adam Jarubas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické, Európskou úniou 
financované a koordinované hromadenie 
základných zdravotníckych potrieb alebo 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
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komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie 
základných zdravotníckych potrieb alebo 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať vytvorenie strategických a 
primeranýchrezerv základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 
kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
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dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie základných 
zdravotníckych potrieb alebo budovanie 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať európske strategické hromadenie 
základných zdravotníckych potrieb alebo 
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kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 176
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 

(10) Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pripraviť sa na zdravotnú krízu, 
reagovať na ňu a zvládať ju by mal 
program podporovať akcie prijaté v rámci 
mechanizmov a štruktúr zriadených podľa 
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rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategické hromadenie 
základných zdravotníckych potrieb alebo 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ10 a ďalších 
relevantných mechanizmov a štruktúr 
zriadených na úrovni Únie. Mohlo by to 
zahŕňať strategickú rezervu základných 
zdravotníckych potrieb EÚ alebo 
budovanie kapacít v rámci reakcie na krízu, 
preventívne opatrenia v súvislosti s 
očkovaním a imunizáciou, posilnené 
programy dohľadu. V tejto súvislosti by 
mal program podporovať celoúnijnú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

__________________ __________________
10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 
o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Kríza COVID-19 poukázala na 
mnohé problémy pri zabezpečovaní 
dodávok liekov, zdravotníckych pomôcok 
a osobných ochranných prostriedkov 
potrebných v Únii počas pandémií. V 
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časoch zdravotných kríz a pandémie, ale 
aj pri opakujúcich sa nedostatkoch, by 
program mal podporovať akcie, ktoré 
podporujú výrobu, nákup a riadenie 
príslušných výrobkov a zároveň 
zabezpečujú komplementaritu s inými 
nástrojmi Európskej Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Aby sme bojovali proti vážnym 
hrozbám pre zdravie európskych občanov, 
musíme zaviesť reguláciu prenosných 
chorôb. Prenosné choroby sa voľne 
pohybujú v rámci celej EÚ. V zložitejšom 
a globalizovanom svete si schopnosť 
reagovať na výzvy jednoznačne vyžaduje 
spoločnú reguláciu na riešenie chorôb 
prekračujúcich hranice na úrovni EÚ a 
na boj proti nim. Jednotlivé členské štáty 
nedokážu čeliť týmto globálnym výzvam 
samostatne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Vzhľadom na vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 na 
prístup k službám zdravotnej starostlivosti, 
ktoré nemusia priamo súvisieť s liečbou 
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infekcií COVID-19, ale aj naďalej 
zostávajú základnými službami zdravotnej 
starostlivosti, vrátane služieb v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia, by 
mal program reagovať na krízy v oblasti 
zdravia holistickým spôsobom a 
podporovať opatrenia, ktorých cieľom je 
zaručiť prístup ku všetkým základným 
zdravotníckym službám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže počas núdzového stavu v 
čase zdravotnej krízy môže hodnotenie 
zdravotníckej technológie, ako aj klinické 
skúšania prispieť k rýchlemu vývoju 
zdravotníckych protiopatrení, program by 
mal poskytovať podporu na uľahčenie 
takýchto opatrení. Komisia prijala návrh11 
hodnotenia zdravotníckej technológie na 
podporu spolupráce v oblasti hodnotenia 
zdravotníckej technológie na úrovni Únie.

(11) Počas núdzového stavu v čase 
zdravotnej krízy môžu klinické skúšania a 
hodnotenie zdravotníckej technológie 
prispieť k rýchlemu vývoju, 
identifikovaniu a dostupnosti 
zdravotníckych protiopatrení. Komisia v 
januári 2018 predložila návrh nariadenia 
na podporu spolupráce v oblasti 
hodnotenia zdravotníckej technológie na 
úrovni Únie. Európsky parlament už 
vyjadril svoju pozíciu, v ktorej vyjadril 
veľkú podporu návrhu, ktorý čaká na 
pozíciu Európskej rady a schválenie z jej 
strany. Spolupráca medzi členskými 
štátmi už viac ako 20 rokov prebieha na 
dobrovoľnom základe. Cieľom návrhu 
Komisie je zabezpečiť, aby táto 
koordinácia bola plne funkčná a 
udržateľná v rámci rozpočtu EÚ. Návrh 
sa zameriava na vytvorenie stáleho 
sekretariátu (známeho aj ako 
koordinačná skupina) na podporu 
spolupráce členských štátov pri včasnej 
identifikácii a posudzovaní príslušných 
zdravotníckych technológií s cieľom 
zabezpečiť potrebnú transparentnosť a 
konzistentnosť zdravotných a vedeckých 
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informácií, ktoré sa majú sprístupniť 
členským štátom, s náležitým zapojením 
odborníkov a pacientov. Program by mal 
poskytovať podporu na uľahčenie takýchto 
opatrení vrátane vytvorenia vedeckého 
výboru, ktorý by poskytoval poradenstvo 
Koordinačnej skupine členských štátov 
pre hodnotenie zdravotníckej technológie, 
pokiaľ ide o technológie, ktoré majú mať 
najväčší prospech zo spoločného 
posúdenia. Lekárske a vedecké dôkazy 
musia prevážiť nad akýmikoľvek 
politickými alebo priemyselnými 
záujmami vnútroštátnych správnych 
orgánov.

__________________ __________________
11 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene 
smernice 2011/24/EÚ COM(2018) 51 final 
z 31.1. 2018.

11 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene 
smernice 2011/24/EÚ COM(2018) 51 final 
z 31.1. 2018.

Or. en

Odôvodnenie

Význam hodnotenia zdravotníckej technológie pre európsky integrovaný systém zdravotnej 
starostlivosti nám ukladá povinnosť pripomenúť význam návrhu Komisie, ktorý Parlament 
schválil a ktorý bol zablokovaný v Rade. V pozmeňujúcom návrhu sa pripomínajú podmienky 
návrhu vrátane transparentnosti, liečby založenej na dôkazoch, zapojenia pacientov, a žiada 
sa v ňom o podporu zo strany tohto programu.

Pozmeňujúci návrh 181
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže počas núdzového stavu v 
čase zdravotnej krízy môže hodnotenie 
zdravotníckej technológie, ako aj klinické 
skúšania prispieť k rýchlemu vývoju 
zdravotníckych protiopatrení, program by 
mal poskytovať podporu na uľahčenie 

(11) V kontexte kríz v oblasti verejného 
zdravia môžu hodnotenie zdravotníckej 
technológie a klinické skúšania prispieť k 
rýchlemu vývoju zdravotníckych 
protiopatrení, a program by mal 
poskytovať podporu na uľahčenie takýchto 
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takýchto opatrení. Komisia prijala návrh11 
hodnotenia zdravotníckej technológie na 
podporu spolupráce v oblasti hodnotenia 
zdravotníckej technológie na úrovni Únie.

opatrení. Komisia prijala návrh11 
hodnotenia zdravotníckej technológie na 
podporu spolupráce v oblasti hodnotenia 
zdravotníckej technológie na úrovni Únie. 
Konštatuje však, že v Rade sa dosiahol len 
obmedzený pokrok, keďže niektoré 
členské štáty napadli jeho súlad so 
zásadou subsidiarity a protestovali proti 
povinnému zavádzaniu spoločných správ 
o hodnotení zdravotníckej technológie;

__________________ __________________
11 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene 
smernice 2011/24/EÚ COM(2018) 51 final 
z 31.1. 2018.

11 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene 
smernice 2011/24/EÚ COM(2018) 51 final 
z 31.1. 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže počas núdzového stavu v 
čase zdravotnej krízy môže hodnotenie 
zdravotníckej technológie, ako aj klinické 
skúšania prispieť k rýchlemu vývoju 
zdravotníckych protiopatrení, program by 
mal poskytovať podporu na uľahčenie 
takýchto opatrení. Komisia prijala návrh11 
hodnotenia zdravotníckej technológie na 
podporu spolupráce v oblasti hodnotenia 
zdravotníckej technológie na úrovni Únie.

(11) Keďže počas núdzového stavu v 
čase zdravotnej krízy môže hodnotenie 
zdravotníckej technológie, ako aj klinické 
skúšania prispieť k rýchlemu vývoju 
zdravotníckych protiopatrení, program by 
mal poskytovať podporu na uľahčenie 
takýchto opatrení. Komisia prijala návrh11 
hodnotenia zdravotníckej technológie na 
podporu spolupráce v oblasti hodnotenia 
zdravotníckej technológie na úrovni Únie. 
14. februára 2019 aj Európsky parlament 
prijal svoje legislatívne uznesenie v prvom 
čítaní.

__________________ __________________
11 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene 
smernice 2011/24/EÚ COM(2018) 51 final 

11 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene 
smernice 2011/24/EÚ COM(2018) 51 final 
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z 31.1. 2018. z 31.1. 2018.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže počas núdzového stavu v 
čase zdravotnej krízy môže hodnotenie 
zdravotníckej technológie, ako aj klinické 
skúšania prispieť k rýchlemu vývoju 
zdravotníckych protiopatrení, program by 
mal poskytovať podporu na uľahčenie 
takýchto opatrení. Komisia prijala návrh11 
hodnotenia zdravotníckej technológie na 
podporu spolupráce v oblasti hodnotenia 
zdravotníckej technológie na úrovni Únie.

(11) Keďže počas núdzového stavu v 
čase zdravotnej krízy môže hodnotenie 
zdravotníckej technológie, ako aj klinické 
skúšania prispieť k rýchlemu vývoju 
zdravotníckych protiopatrení, program by 
mal poskytovať podporu na uľahčenie 
takýchto opatrení. Komisia prijala návrh11 
hodnotenia zdravotníckej technológie na 
podporu spolupráce v oblasti hodnotenia 
zdravotníckej technológie na úrovni Únie. 
Rada by mala prijať spoločnú pozíciu a 
začať rokovania s Parlamentom o tomto 
návrhu.

__________________ __________________
11 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene 
smernice 2011/24/EÚ COM(2018) 51 final 
z 31.1. 2018.

11 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o hodnotení 
zdravotníckych technológií a zmene 
smernice 2011/24/EÚ COM(2018) 51 final 
z 31.1. 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami, žijúcich s 
prenosnými alebo neprenosnými 
chorobami a chronickými chorobami alebo 
najviac takýmito chorobami postihnutých, 
by mal program podporovať aj akcie, ktoré 
riešia vedľajší dosah zdravotnej krízy na 
ľudí patriacich do takýchto zraniteľných 
skupín, vrátane zlepšenia zdravotnej 
gramotnosti a podpory skupín 
presadzujúcich záujmy pacientov. S 
cieľom zaručiť zachovanie vysokej 
úrovne v oblasti základných služieb 
zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie 
by mal program, najmä v časoch krízy a 
pandémií, podporovať prechod na 
prístupnú a cenovo dostupnú 
telemedicínu, podávanie liekov doma a 
vykonávanie preventívnych plánov a 
plánov samostarostlivosti, ak je to možné 
a vhodné, pričom by sa malo zabezpečiť 
poskytovanie prístupu k službám 
zdravotnej starostlivosti a prevencie pre 
chronických pacientov a pacientov 
vystavených riziku. Program by mal tiež 
zabezpečiť, aby bol prechod založený na 
dôkazoch a hodnotení najlepších postupov 
a opieral sa o primerané systémy 
informačnej a zdravotnej gramotnosti, 
infraštruktúru a starostlivé plánovanie, 
zohľadňujúc záležitosti ako prístup k 
digitálnym riešeniam v odľahlých 
oblastiach alebo pre osobitné skupiny 
obyvateľstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami, 
neprenosnými chorobami a chronickými 
chorobami, by mal program podporovať aj 
akcie, ktoré riešia vedľajší dosah 
zdravotnej krízy na ľudí patriacich do 
takýchto zraniteľných skupín. S cieľom 
zaručiť zachovanie vysokej úrovne v 
oblasti základných služieb zdravotnej 
starostlivosti by mal program, najmä v 
časoch krízy a pandémií, podporovať 
prechod na telemedicínu, podávanie 
liekov doma a vykonávanie preventívnych 
plánov a plánov samostarostlivosti, ak je 
to možné a vhodné, pričom by sa malo 
zabezpečiť poskytovanie prístupu k 
službám zdravotnej starostlivosti pre 
chronických pacientov. Program by mal 
tiež zabezpečiť, aby bol prechod založený 
na dôkazoch a hodnotení najlepších 
postupov a opieral sa o primerané systémy 
informačnej a zdravotnej gramotnosti, 
infraštruktúru a starostlivé plánovanie, 
zohľadňujúc záležitosti ako prístup k 
digitálnym riešeniam v odľahlých 
oblastiach alebo pre osobitné skupiny 
obyvateľstva.

Or. en

Odôvodnenie

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 opäť odhalila existujúce nedostatky a slabiny v našich 
zdravotníckych systémoch a podnietila, aspoň v niektorých prípadoch, prijatie inovatívnych 
riešení na zlepšenie starostlivosti o pacientov. V súčasnosti však bude nevyhnutné zamerať 
pozornosť na systematickejšie posilňovanie našich systémov zdravotnej starostlivosti, 
zohľadňujúc pri tom hodnotenie osvedčených postupov – digitálnych aj organizačných – 
prijatých počas krízy, prístup založený na dôkazoch a dôkladnejšie zohľadnenie širších 
systémových otázok.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, ako sú okrem 
iných starší ľudia, deti, Rómovia, 
migranti a ľudia žijúci v socioekonomicky 
neistej situácii, a to aj ľudí trpiacich 
neprenosnými chorobami, ako sú okrem 
iných srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
choroby dýchacích ciest, cukrovka a 
duševné choroby, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín. Kríza 
odhalila, že elektronické zdravotníctvo a 
telemedicína majú priestor na 
efektívnejšie rozšírenie a zlepšenie služieb 
zdravotnej starostlivosti a pokrytia 
zdravotnej starostlivosti. Program by mal 
zvýšiť elektronické zručnosti pacientov a 
zdravotníckych pracovníkov, zlepšiť 
infraštruktúru a služby elektronického 
zdravotníctva, umožniť to, aby pacienti 
získali viac právomocí v oblasti riadenia 
ich vlastnej zdravotnej starostlivosti a 
liečby, čím sa odľahčí zaťaženie služieb 
zdravotnej starostlivosti a zvýši ich 
efektívnosť a dostupnosť v reakcii na 
požiadavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí so 
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trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

znevýhodneným socioekonomickým 
postavením, žien, obetí sexuálneho a 
rodovo motivovaného násilia, LGBTI 
osôb, etnických menšín, Rómov, 
migrujúcich ľudí, ľudí so zdravotným 
postihnutím, trpiacich duševnými 
chorobami a chronickými ochoreniami, a 
iných marginalizovaných, 
diskriminovaných, zraniteľných skupín s 
nedostatočnými službami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín. Program 
by mal preto podporovať opatrenia 
zamerané na riešenie všetkých sociálnych 
determinantov zdravia vrátane rodovej 
rovnosti s prierezovým prístupom s 
cieľom odstrániť všetky nerovnosti v 
oblasti zdravia vrátane rodovo 
podmienených nerovností, reagovať na 
osobitné zdravotné potreby ľudí vrátane 
zdravotných potrieb žien a zabezpečiť 
trvalý prístup ku všetkým službám 
zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
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do takýchto zraniteľných skupín. do takýchto zraniteľných skupínako aj 
odlišné dôsledky podľa rodovej 
príslušnosti. S cieľom zaručiť zachovanie 
vysokej úrovne v oblasti základných 
služieb zdravotnej starostlivosti by mal 
program, najmä v časoch krízy a 
pandémií, podporovať prechod na 
telemedicínu zohľadňujúci rozdielne 
úrovne digitálnej gramotnosti, podávanie 
liekov doma, propagovanie inovatívnych 
digitálnych riešení pre zdravie a 
starostlivosť v synergii s programom 
Horizont Európa a jeho relevantnými 
misiami a partnerstvami, a vykonávanie 
preventívnych plánov a plánov 
samostarostlivosti, ak je to možné a 
vhodné, pričom by sa malo zabezpečiť 
poskytovanie prístupu k službám 
zdravotnej starostlivosti pre chronických 
pacientov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami, 
neprenosnými chorobami a chronickými 
chorobami, by mal program podporovať aj 
akcie, ktoré riešia vedľajší dosah 
zdravotnej krízy na ľudí patriacich do 
takýchto zraniteľných skupín. S cieľom 
zaručiť neustále zvyšovanie vysokej 
úrovne v oblasti základných služieb 
zdravotnej starostlivosti by mal program, 
najmä v časoch krízy a pandémií, 
podporovať prechod na telemedicínu a 
podávanie liekov doma a vykonávanie 
preventívnych plánov a plánov 
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samostarostlivosti, ak je to možné a 
vhodné, pričom by sa malo zabezpečiť 
poskytovanie prístupu k službám 
zdravotnej starostlivosti pre chronických 
pacientov a zohľadniť príslušné úrovne 
digitalizácie členských štátov a problémy 
prístupu k digitálnym riešeniam 
vo vzdialených oblastiach alebo pre určité 
skupiny obyvateľstva.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 190
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín. S cieľom 
zaručiť zachovanie vysokej úrovne v 
oblasti základných služieb zdravotnej 
starostlivosti by mal program, najmä v 
časoch krízy a pandémií, podporovať 
prechod na prístupnú a cenovo dostupnú 
telemedicínu, podávanie liekov doma a 
vykonávanie preventívnych plánov a 
plánov samostarostlivosti, ak je to možné 
a vhodné, pričom by sa malo zabezpečiť 
poskytovanie prístupu k službám 
zdravotnej starostlivosti a prevencie pre 
chronických pacientov a pacientov 
vystavených riziku.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

(12) S cieľom chrániť zraniteľné 
skupiny obyvateľstva vrátane detí, 
starších ľudí, socioekonomicky 
znevýhodnených osôb, žien, LGBTI osôb, 
etnických menšín, osôb s telesným alebo 
duševným postihnutím, ľudí trpiacich 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín, berúc do 
úvahy ich osobitné zdravotné potreby.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, ako obezita, 
rakovina, cukrovka, srdcovo-cievne 
choroby a neurologické poruchy, by mal 
program podporovať aj akcie, ktoré riešia 
vedľajší dosah zdravotnej krízy na ľudí 
patriacich do takýchto zraniteľných skupín.

Or. en

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



PE653.822v01-00 66/285 AM\1207705SK.docx

SK

María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom chrániť ľudí v 
zraniteľných situáciách, a to aj ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia vedľajší 
dosah zdravotnej krízy na ľudí patriacich 
do takýchto zraniteľných skupín.

(12) S cieľom chrániť zraniteľné 
populácie vrátane detí, starších ľudí, 
tehotných žien, ľudí so zdravotným 
postihnutím a pacientov s chronickými 
chorobami by mal program podporovať aj 
akcie, ktoré riešia vedľajší dosah 
zdravotnej krízy a nedostatku liekov na 
ľudí patriacich do takýchto zraniteľných 
skupín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V článku 8 ZFEÚ sa Únii zveruje 
úloha, ktorou je odstraňovanie nerovností 
a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami 
vo všetkých jej činnostiach. Zásada 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
by sa mala uplatňovať na všetky činnosti 
vykonávané týmto programom a tento 
program by mal prispieť k dosiahnutiu 
spoločných cieľov stanovených v záveroch 
Rady o zdraví žien z 22. júna 2006. Týmto 
programom by sa mali podporovať akcie, 
ktorými sa podporuje uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti v zdravotnej 
starostlivosti, riešiť osobitné zdravotné 
potreby žien, keďže niektoré zdravotné 
problémy postihujú výlučne alebo 
neúmerne ženy, vrátane sexuálneho a 
rodovo motivovaného násilia aj určitých 
aspektov sexuálneho a reprodukčného 
zdravia, mali by sa ním riešiť rodové 
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aspekty zdravia vrátane sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv, a to podľa 
záväzku v stratégii rodovej rovnosti, mal 
by sa zameriavať na zníženie rodových 
nerovností v oblasti zdravia, uznávajúc 
rodovú rovnosť ako kľúčový faktor 
zdravia, zhromažďovať rozčlenené a 
rodovo špecifické údaje o stave zdravia 
žien na meranie neuspokojených 
zdravotných potrieb žien, a mali by sa ním 
poskytovať rodovo citlivé zdravotné 
informácie, vzdelávanie a propagácia, 
preventívne opatrenia a liečba.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Právo na fyzické a duševné zdravie 
je základným ľudským právom. Každá 
osoba má bez akejkoľvek diskriminácie 
právo na prístup k modernej a komplexnej 
zdravotnej starostlivosti. Program 
EU4Health by mal zaručiť poskytovanie 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
prijatými prostredníctvom cieľov 
udržateľného rozvoja a politík WHO a 
zabezpečiť, aby každý mohol využívať 
zdravotnícke služby, ktoré potrebuje, bez 
finančných ťažkostí. S cieľom zostať 
svetovým lídrom v oblasti zdravia a 
poskytovať vysokokvalitnú zdravotnú 
starostlivosť v celej Únii by Komisia mala 
navrhnúť smernicu o minimálnych 
normách pre kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť so súborom kritérií, ktoré by 
mali členské štáty oznamovať, ako počet 
nemocničných lôžok na obyvateľa, 
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kapacity kritickej starostlivosti, počet 
lekárov a zdravotných sestier na 
obyvateľa, miera výdavkov na zdravotnú 
starostlivosť a prístup ku zdravotnej 
starostlivosti a jej cenová dostupnosť pre 
všetkých, a to aj pre zraniteľné osoby. 
Tým by sa zvýšila bezpečnosť pacientov a 
viedlo by to k lepším podmienkam 
zdravotnej starostlivosti pre pacientov aj 
pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Demografické zmeny a 
technologické inovácie patria medzi 
najdôležitejšie výzvy, ktorým naše 
zdravotnícke systémy čelia. Starnutie 
obyvateľstva je do veľkej miery spôsobené 
úspechom našich systémov zdravotnej 
starostlivosti a zároveň ich núti do 
štrukturálnej transformácie: z modelu 
zdravotnej starostlivosti zameraného 
najmä na akútne choroby je potrebné 
prejsť na model zdravotnej starostlivosti, v 
ktorom majú väčšiu váhu chronické 
ochorenia. Je dôležité, aby členské štáty v 
tomto procese transformácie modelu 
zdravotnej starostlivosti postupovali 
spoločne, a preto je potrebné posilniť 
mechanizmy výmeny osvedčených 
postupov. Program EU4Health by mal 
zohrávať dôležitú úlohu pri usmerňovaní 
týchto výmen.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Boli pozorované korelácie medzi 
krízami zdravotného a/alebo 
hospodárskeho typu a znepokojujúcim 
nárastom depresie v dôsledku zníženia 
hospodárskej dostupnosti, neistoty 
ohľadom budúcnosti a zvyšovania 
nezamestnanosti.  Program by mal preto 
podporiť vnútroštátne opatrenia v oblasti 
integrácie duševného zdravia do všetkých 
politík a v oblasti podpory duševného 
zdravia do všetkých oblastí, aj školských a 
pracovných, a mal by podporiť 
preventívne opatrenia proti depresii a 
samovražde.

Or. it

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu, riadeniu a distribúcii 
produktov dôležitých v krízovej situácii a 
zabezpečujú vzájomné dopĺňanie s inými 
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Únie. nástrojmi Únie. Programom by sa malo 
propagovať zavedenie osobitnej jednotnej 
akcie zameranej na predchádzanie 
nedostatku zdravotníckeho vybavenia s 
cieľom umožniť výmenu osvedčených 
postupov medzi členskými štátmi a 
vypracovanie spoločných preventívnych 
opatrení. Komisia by mala v rámci svojej 
farmaceutickej stratégie predložiť aj 
osobitnú stratégiu na riešenie nedostatku 
liekov v Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a 
zabezpečujú vzájomné dopĺňanie s inými 
nástrojmi Únie.

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
vrátane závislosti EÚ od tretích krajín, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok 
chemických surovín a východiskových 
materiálov, aktívnych farmaceutických 
ingrediencií, liekov, zdravotníckych 
pomôcok, ako aj osobných ochranných 
prostriedkov potrebných v Únii počas 
pandémie. Program by preto mal 
poskytovať podporu činnostiam, ktoré 
zvýšia bezpečnosť dodávok liekov v EÚ a 
znížia závislosť od tretích krajín tým, že 
podporia diverzifikáciu dodávateľských 
reťazcov, podporia výrobu v EÚ, spoločné 
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obstarávanie a riadenie produktov 
dôležitých v krízovej situácii, čím sa 
zabezpečí vzájomné dopĺňanie s inými 
nástrojmi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 
Únie.

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na našu závislosť od 
tretích krajín, pokiaľ ide o zabezpečenie 
dodávok liekov, zdravotníckych pomôcok, 
ako aj osobných ochranných prostriedkov 
potrebných v Únii počas pandémie. 
Program by mal preto Komisii a členským 
štátom umožniť prijať všetky potrebné 
opatrenia zaručujúce európsku 
nezávislosť v oblasti zdravia 
poskytovaním podpory činnostiam, ktoré 
pomáhajú rozvoju výroby, obstarávaniu a 
riadeniu produktov dôležitých v krízovej 
situácii a zabezpečujú vzájomné dopĺňanie 
s inými nástrojmi Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 201
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
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pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 
Únie.

pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, aktívnych 
farmaceutických ingrediencií, ako aj 
osobných ochranných prostriedkov 
potrebných v Únii počas pandémie. 
Program by mal preto poskytovať podporu 
činnostiam, ktoré pomáhajú rozvoju 
výroby, obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 
Únie. Mala by sa dosiahnuť 
modernizovateľná a stupňovateľná 
kapacita výroby liekov v rámci Európskej 
únie, aby sa zabránilo prekážkam v obehu 
liekov a nedostatku dodávok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 
Únie.

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie, najmä so zreteľom 
na jej závislosť od tretích krajín z 
hľadiska výrobnej kapacity a dodávok 
farmaceutických ingrediencií a 
východiskových materiálov. Program by 
mal preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 
Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 
Únie.

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých z hľadiska liečby a 
starostlivosti na zmiernenie rizika 
nedostatku, najmä v časoch 
zdravotníckych kríz, a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu a riadeniu produktov 
dôležitých v krízovej situácii a zabezpečujú 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 

(13) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na mnohé výzvy, 
pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok liekov, 
zdravotníckych pomôcok, ako aj osobných 
ochranných prostriedkov potrebných v 
Únii počas pandémie. Program by mal 
preto poskytovať podporu činnostiam, 
ktoré pomáhajú rozvoju výroby, 
obstarávaniu, riadeniu, prístupnosti a 
cenovej dostupnosti produktov dôležitých 
v krízovej situácii a zabezpečujú vzájomné 
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Únie. dopĺňanie s inými nástrojmi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom minimalizovať dôsledky 
závažných cezhraničných ohrození zdravia 
pre verejné zdravie by malo byť možné, 
aby akcie podporované v rámci programu 
zahŕňali koordináciu činností, ktoré 
posilňujú interoperabilitu a súdržnosť 
zdravotníckych systémov členských štátov 
prostredníctvom referenčného 
porovnávania, spolupráce a výmeny 
najlepších postupov a zabezpečujú ich 
schopnosť reagovať na núdzové zdravotné 
situácie, ktorá zahŕňa plánovanie pre 
prípad nepredvídaných udalostí, cvičenia 
pripravenosti a zlepšovanie zručností 
zamestnancov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a zamestnancov v oblasti 
verejného zdravia a zavedenie 
mechanizmov na účinné monitorovanie a 
distribúciu alebo prideľovanie tovaru a 
služieb potrebných v čase krízy podľa 
potrieb.

(14) S cieľom minimalizovať dôsledky 
závažných cezhraničných ohrození zdravia 
pre verejné zdravie by malo byť možné, 
aby akcie podporované v rámci programu 
zahŕňali koordináciu činností, ktoré 
posilňujú interoperabilitu a súdržnosť 
zdravotníckych systémov členských štátov 
prostredníctvom referenčného 
porovnávania, spolupráce a výmeny 
najlepších postupov a zabezpečujú ich 
schopnosť reagovať na núdzové zdravotné 
situácie, ktorá zahŕňa plánovanie pre 
prípad nepredvídaných udalostí, cvičenia 
pripravenosti a zlepšovanie zručností 
zamestnancov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a zamestnancov v oblasti 
verejného zdravia a zavedenie 
mechanizmov na účinné monitorovanie a 
distribúciu alebo prideľovanie tovaru a 
služieb potrebných v čase krízy podľa 
potrieb. Referenčné porovnávanie, 
spolupráca a výmena najlepších postupov 
by sa mali rovnako podporovať v 
obdobiach bez kríz.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom minimalizovať dôsledky 
závažných cezhraničných ohrození zdravia 
pre verejné zdravie by malo byť možné, 
aby akcie podporované v rámci programu 
zahŕňali koordináciu činností, ktoré 
posilňujú interoperabilitu a súdržnosť 
zdravotníckych systémov členských štátov 
prostredníctvom referenčného 
porovnávania, spolupráce a výmeny 
najlepších postupov a zabezpečujú ich 
schopnosť reagovať na núdzové zdravotné 
situácie, ktorá zahŕňa plánovanie pre 
prípad nepredvídaných udalostí, cvičenia 
pripravenosti a zlepšovanie zručností 
zamestnancov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a zamestnancov v oblasti 
verejného zdravia a zavedenie 
mechanizmov na účinné monitorovanie a 
distribúciu alebo prideľovanie tovaru a 
služieb potrebných v čase krízy podľa 
potrieb.

(14) S cieľom minimalizovať dôsledky 
závažných cezhraničných ohrození zdravia 
pre verejné zdravie by malo byť možné, 
aby akcie podporované v rámci programu 
zahŕňali koordináciu činností, ktoré 
posilňujú interoperabilitu a súdržnosť 
zdravotníckych systémov členských štátov 
prostredníctvom referenčného 
porovnávania, spolupráce a výmeny 
najlepších postupov a zabezpečujú ich 
schopnosť reagovať na núdzové zdravotné 
situácie, ktorá zahŕňa plánovanie pre 
prípad nepredvídaných udalostí, cvičenia 
pripravenosti a zlepšovanie zručností 
zamestnancov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a zamestnancov v oblasti 
verejného zdravia a zavedenie 
mechanizmov na účinné monitorovanie a 
distribúciu alebo prideľovanie tovaru a 
služieb potrebných v čase krízy podľa 
potrieb, čo by bolo osobitne prospešné v 
cezhraničnom kontexte.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom minimalizovať dôsledky 
závažných cezhraničných ohrození zdravia 
pre verejné zdravie by malo byť možné, 
aby akcie podporované v rámci programu 
zahŕňali koordináciu činností, ktoré 
posilňujú interoperabilitu a súdržnosť 
zdravotníckych systémov členských štátov 

(14) S cieľom minimalizovať dôsledky 
závažných cezhraničných ohrození zdravia 
pre verejné zdravie by malo byť možné, 
aby akcie podporované v rámci programu 
zahŕňali koordináciu činností, ktoré 
posilňujú interoperabilitu a súdržnosť 
zdravotníckych systémov členských štátov 
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prostredníctvom referenčného 
porovnávania, spolupráce a výmeny 
najlepších postupov a zabezpečujú ich 
schopnosť reagovať na núdzové zdravotné 
situácie, ktorá zahŕňa plánovanie pre 
prípad nepredvídaných udalostí, cvičenia 
pripravenosti a zlepšovanie zručností 
zamestnancov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a zamestnancov v oblasti 
verejného zdravia a zavedenie 
mechanizmov na účinné monitorovanie a 
distribúciu alebo prideľovanie tovaru a 
služieb potrebných v čase krízy podľa 
potrieb.

prostredníctvom referenčného 
porovnávania, spolupráce a výmeny 
najlepších postupov prostredníctvom 
zvýšeného počtu spoločných akcií a 
zabezpečujú ich schopnosť reagovať na 
núdzové zdravotné situácie, ktorá zahŕňa 
plánovanie pre prípad nepredvídaných 
udalostí, cvičenia pripravenosti a 
zlepšovanie zručností zamestnancov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti a 
zamestnancov v oblasti verejného zdravia a 
zavedenie mechanizmov na účinné 
monitorovanie a distribúciu alebo 
prideľovanie tovaru a služieb potrebných v 
čase krízy podľa potrieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Hodnotenie Komisie týkajúce sa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/24/EÚ1a ukázalo, že nie všetky 
členské štáty vykonali smernicu v plnom 
rozsahu. Prekážky a obmedzenia pri 
uplatňovaní smernice, ako napríklad 
neprimerane zaťažujúce požiadavky na 
povolenie alebo obmedzenia úhrad 
nákladov, obmedzujú prístup k zdravotnej 
starostlivosti pre občanov, ktorých 
zdravotné potreby by sa niekedy mohli 
lepšie uspokojovať v inom členskom štáte, 
než je ich vlastný. Navyše, nie všetky 
členské štáty dokážu poskytovať údaje 
alebo informácie o pacientoch, ktorí 
cestujú do zahraničia, pretože zber údajov 
nie je vždy v jednotlivých členských 
štátoch porovnateľný; Program by mal 
preto podporovať úplné vykonávanie 
smernice 2011/24/EÚ, čím sa zaručí 
vysoká úroveň ochrany verejného zdravia 
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pri súčasnom dodržiavaní zásady voľného 
pohybu osôb v rámci vnútorného trhu.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
(Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 odhalila, že je dôležité, aby 
členské štáty organizovali stresové testy s 
cieľom posúdiť odolnosť svojich 
vnútroštátnych zdravotníckych systémov 
voči všetkým druhom kríz. Tieto testy sa 
musia vykonávať na základe presných 
hodnotiacich kritérií stanovených 
Európskou komisiou. Výsledky týchto 
testov by mohli určiť slabé stránky 
vnútroštátnych systémov zdravotnej 
starostlivosti a oblasti, na ktoré sa má 
vzťahovať osobitná finančná podpora.

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Koordinácia medzi vnútroštátnymi 
zdravotníckymi systémami je nevyhnutná 
na zaručenie solidarity v rámci Únie. 
Malo by sa primerane očakávať spoločné 
obstarávanie, koordinovaný prenos 
vybavenia, vytvárania rezervy a obeh 
výrobkov z krvi a orgánov, ako aj 
preprava pacientov v cezhraničnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14c) Okrem zvýšeného rozpočtu by sa 
mal posilniť mechanizmus EÚ v oblasti 
civilnej ochrany a jeho nástroj RescEU, 
aby sa zabezpečila skutočná spoločná, 
koordinovaná a účinná reakcia na úrovni 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14 d (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14d) Únia by mala mať možnosť 
spoľahnúť sa na mobilizáciu 
zdravotníckych pracovníkov 
prostredníctvom tzv. európskeho 
zdravotníckeho zboru vytvoreného na 
poskytovanie rýchlej lekárskej pomoci a 
odborných znalostí v oblasti verejného 
zdravia všetkým členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14e) Európskym zdravotníckym 
agentúram, najmä ECDC a EMA, by sa 
mali udeliť posilnené právomoci, zdroje a 
personál, aby mohli lepšie, rýchlejšie a 
efektívnejšie vykonávať svoje povinnosti v 
prospech európskych občanov. S cieľom 
predvídať akékoľvek druhy kríz by 
Komisia mala posúdiť aj potreby iných 
európskych zdravotníckych agentúr, ako 
sú EFSA, ECHA a EU-OSHA. Komisia 
by mala zaručiť silnejšiu koordináciu 
medzi európskymi agentúrami.

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14f) Program by mal podporovať 
revíziu mandátu agentúry ECDC, aby sa 
rozšírili jej kompetencie na chronické 
ochorenia, vypracovali povinné 
usmernenia pre členské štáty a aby bola 
schopná koordinovať laboratórne 
výskumy v čase zdravotných kríz.

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14g) Program by mal podporovať aj 
revíziu mandátu agentúry EMA s cieľom 
rozšíriť jej kompetencie v oblasti 
koordinácie klinického skúšania a 
riadenia nedostatku liekov. Agentúra 
EMA by preto mohla riešiť akékoľvek 
budúce výzvy, ako je monitorovanie a 
reakcia na nedostatky v koordinácii s 
členskými štátmi. Z dlhodobého hľadiska 
by agentúra EMA mala mať možnosť 
podmieniť povolenia na uvedenie na trh 
zárukami dodávok a prístupnosti od 
výrobcov. Posilnenie počtu pracovníkov 
agentúry EMA jej umožní vykonávať 
inšpekcie výrobných lokalít v tretích 
krajinách.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14 h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14h) S cieľom uľahčiť postupy 
spoločného verejného obstarávania EÚ by 
Komisia mohla prijať osobitné právne 
predpisy na podporu ich používania na 
nákup vakcín a liekov, na zaručenie 
efektívnosti a transparentnosti procesu a 
na zabezpečenie rovnakého prístupu k 
liekom, zdravotníckym pomôckam, 
ochrannému vybaveniu a iným 
relevantným zdravotníckym výrobkom. 
Časť medicínskych produktov 
zakúpených v rámci postupu spoločného 
obstarávania EÚ by mohla tvoriť 
európsku rezervu medicínskych 
produktov, ktorých môže byť nedostatok, 
na nepredvídané situácie.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14 i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14i) Vytvorenie komunikačného 
portálu pre verejnosť by Únii umožnilo 
poskytovanie overených informácií, 
zasielanie varovaní občanom a boj proti 
dezinformáciám. Mohol by zahŕňať 
širokú škálu informačných kampaní, 
preventívnych kampaní a programov 
vzdelávania mládeže. Tento portál by sa 
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mohol, v spolupráci s ECDC, využiť aj na 
propagáciu veľkého rozsahu imunizácie 
na európskej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14 j (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14j) Digitálna výmenná platforma, ako 
je portál údajov o ochorení COVID-19, by 
mohla uľahčiť výmenu 
epidemiologických údajov, vedecky 
podložených praktických odporúčaní 
zdravotníckym pracovníkom a 
nemocniciam a presných informácií o 
stave kapacít, ktoré možno mobilizovať, a 
zásob medicínskych produktov.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť, udržateľnosť a odolnosť. V 
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transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

kontexte takejto transformácie a reforiem 
by mal program v synergii s programom 
Digitálna Európa podporovať akcie, ktoré 
urýchľujú digitálnu transformáciu 
zdravotníckych služieb a zvyšujú ich 
interoperabilitu, prispievajú k zvýšeniu 
kapacity zdravotníckych systémov na 
podporu prevencie chorôb (prvotnej, 
primárnej, sekundárnej, terciárnej a 
kvaternárnej) a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti založené na výsledkoch a 
integrované služby podľa potrieb ľudí, 
počnúc miestnou a primárnou zdravotnou 
starostlivosťou až po vysokošpecializované 
služby, zvyšujúce úroveň zdravotnej 
gramotnosti občanov a ich gramotnosti v 
oblasti digitálneho zdravotníctva, a 
zabezpečiť účinnú pracovnú silu vo 
verejnom zdravotníctve, vybavenú 
správnymi zručnosťami vrátane digitálnych 
zručností, pravidelne školenú vo svetle 
vedeckého a technologického pokroku, 
ako sa uvádza v smernici 2005/36 o 
uznávaní odbornej kvalifikácie. Táto 
synergia medzi európskym programom v 
oblasti zdravia a programom Digitálna 
Európa by mala prispieť k realizácii a 
rozšíreniu elektronického zdravotníctva, 
ako je telemedicína, a znížiť výskyt 
zbytočných ciest a neuspokojených potrieb 
v oblasti zdravotnej starostlivosti. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia a európskej 
elektronickej zdravotnej dokumentácie by 
sa systémom zdravotnej starostlivosti, 
výskumníkom a verejným orgánom 
poskytli prostriedky na zlepšenie 
prístupnosti, cenovej dostupnosti, 
dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti, pričom by sa malo zvýšiť 
množstvo údajov, ktoré sú k dispozícii 
pacientom a zdravotníkom, a teda zlepšiť 
kvalitu zdravotnej starostlivosti a slobodu 
pohybu pacientov po celej Únii. 
Vzhľadom na základné právo na prístup k 
preventívnej zdravotnej starostlivosti a 
lekárskej starostlivosti, ktoré je zakotvené 
v článku 35 Charty základných práv 
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Európskej únie, a vzhľadom na spoločné 
hodnoty a zásady zdravotníckych systémov 
v Európskej únii stanovené v záveroch 
Rady z 2. júna 200612, by mal program 
podporovať akcie zabezpečujúce 
univerzalitu a inkluzívnosť zdravotnej 
starostlivosti, čo znamená, že nikomu nie 
je zamedzený prístup k zdravotnej 
starostlivosti, a akcie zabezpečujúce, aby 
boli práva pacientov vrátane práv 
týkajúcich sa ochrany ich súkromných 
údajov plne rešpektované. Program musí 
zaručiť prístup k osobným zdravotným 
údajom a ich spoločné využívanie pri 
súčasnom dôslednom uplatňovaní 
pravidiel všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov, a zvýšenie digitálnych 
zručností pacientov.

__________________ __________________
12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
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prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a to s 
prierezovým a rodovo citlivým prístupom k 
riešeniu sociálnych determinantov zdravia 
a diferenčných zraniteľností vedúcich k 
nespravodlivým zdravotným dôsledkom, a 
zabezpečiť účinnú pracovnú silu vo 
verejnom zdravotníctve, vybavenú 
správnymi zručnosťami vrátane digitálnych 
zručností. Vytvorením európskeho 
priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia by 
sa systémom zdravotnej starostlivosti, 
výskumníkom a verejným orgánom 
poskytli prostriedky na zlepšenie 
dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a to aj 
prostredníctvom dosiahnutia všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti, ako aj solidarity 
a spravodlivosti, s cieľom zaistiť 
prístupnosť pre všetkých a rovnaký 
prístup podľa potrieb, bez ohľadu na 
etnickú a rodovú príslušnosť, vek, 
sociálne postavenie alebo schopnosť 
zaplatiť, a s cieľom znížiť zdravotné 
nerovnosti. Program by mal podporovať 
opatrenia zamerané na zabezpečenie 
dodržiavania práv pacientov vrátane 
práva na úctivú a dôstojnú starostlivosť, 
bez akejkoľvek formy diskriminácie, zlého 
zaobchádzania alebo násilia, práva 
pacientov na dôvernosť vrátane ochrany 
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ich súkromných údajov, práva na presné 
a nepredpojaté informácie a vzdelávanie o 
všetkých aspektoch ich zdravia vrátane 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a 
práva na poskytnutie informovaného 
súhlasu.

__________________ __________________
12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
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zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre 
údaje týkajúce sa zdravia by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Program by mal uľahčiť zber údajov z 
veľkých klinických a biologických 
databáz s cieľom lepšie pochopiť 
objavujúce sa hrozby, zriedkavé choroby a 
choroby s nízkou prevalenciou. Zdravotné 
údaje a spôsob ich bezpečného zdieľania 
pri plnom rešpektovaní požiadaviek 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
budú veľmi dôležité pre boj proti 
akejkoľvek zdravotnej kríze a na zlepšenie 
riadenia prenosných a neprenosných 
chorôb. V tomto smere platí, vytvorenie 
európskeho priestoru údajov o zdraví 
bude zásadným krokom k priamej podpore 
pacientov a ich poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, k zabezpečeniu toho, aby 
ľudia mali kontrolu nad svojimi osobnými 
údajmi, k uľahčeniu výskumu a k 
podpore rozvoja diagnostiky, liekov a 
služieb. Európsky priestor pre údaje 
týkajúce sa zdravia by systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytol prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované. 
Čím viac sa Únia bude spoliehať na 
spoločné údaje s cieľom zlepšiť európsku 
zdravotnú starostlivosť, tým viac EÚ zvýši 
svoju nezávislosť od GAFAM a svoje 
spôsobilosti v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti umožňujúce zaručiť 
bezpečnosť údajov a predchádzať 
narušeniam bezpečnosti, ktoré by odhalili 
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osobné informácie pacientov.
__________________ __________________
12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, zlepšiť 
úroveň zdravotnej gramotnosti občanov a 
ich gramotnosti v oblasti digitálneho 
zdravotníctva, a zabezpečiť účinnú 
pracovnú silu vo verejnom zdravotníctve, 
vybavenú správnymi zručnosťami vrátane 
digitálnych zručností. Vytvorením 
európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa 
zdravia a európskej elektronickej 
zdravotnej dokumentácie by sa systémom 
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na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie prístupnosti,dostupnosti, cenovej 
dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Program musí pri vytváraní 
európskeho priestoru pre údaje v oblasti 
zdravia zabezpečiť primerané zdroje pre 
ECDC/národné agentúry na 
zhromažďovanie údajov o diagnóze, 
starostlivosti a výsledkoch. Musí tiež 
poskytovať zdroje a integrovať údaje 
zozbierané občianskou spoločnosťou. 
Vzhľadom na základné právo na prístup k 
preventívnej zdravotnej starostlivosti a 
lekárskej starostlivosti, ktoré je zakotvené 
v článku 35 Charty základných práv 
Európskej únie, a vzhľadom na spoločné 
hodnoty a zásady zdravotníckych systémov 
v Európskej únii stanovené v záveroch 
Rady z 2. júna 2006, by mal program 
podporovať akcie zabezpečujúce 
univerzalitu a inkluzívnosť zdravotnej 
starostlivosti, čo znamená, že nikomu nie 
je zamedzený prístup k zdravotnej 
starostlivosti, a akcie zabezpečujúce, aby 
boli práva pacientov vrátane práv 
týkajúcich sa ochrany ich súkromných 
údajov plne rešpektované, jednoznačné a 
ľahko zrozumiteľné, pacientmi ľahko 
uplatniteľné a prispôsobené inováciám a 
novým technológiám.

__________________ __________________
12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia a európskej 
elektronickej zdravotnej dokumentácie by 
sa systémom zdravotnej starostlivosti, 
výskumníkom a verejným orgánom 
poskytli prostriedky na zlepšenie 
dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Takáto európska 
elektronická zdravotná dokumentácia by 
mala byť štandardizovaná, 
interoperabilná s rozličnými systémami 
údajov týkajúcich sa zdravia a prístupná 
pre pacientov vo všetkých členských 
štátoch so zaistením súkromia a so 
zakódovaním informácií do európskeho 
preukazu zdravotného poistenia (EPZP). 
Vzhľadom na základné právo na prístup k 
preventívnej zdravotnej starostlivosti a 
lekárskej starostlivosti, ktoré je zakotvené 
v článku 35 Charty základných práv 
Európskej únie, a vzhľadom na spoločné 
hodnoty a zásady zdravotníckych systémov 
v Európskej únii stanovené v záveroch 
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Rady z 2. júna 2006, by mal program 
podporovať akcie zabezpečujúce 
univerzalitu a inkluzívnosť zdravotnej 
starostlivosti, čo znamená, že nikomu nie 
je zamedzený prístup k zdravotnej 
starostlivosti, a akcie zabezpečujúce, aby 
boli práva pacientov vrátane práv 
týkajúcich sa ochrany ich súkromných 
údajov plne rešpektované.

__________________ __________________
12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Potrebujeme európsku elektronickú zdravotnú dokumentáciu so štandardizovanými 
informáciami, ktorá je prístupná v určenej forme len pre pohotovosti. Personalizované údaje 
by mala byť vo vlastníctve dotknutej osoby a prístupné len pre túto osobu prostredníctvom 
kódu porovnateľného s PIN-kódmi bankových kariet. Tento PIN kód by sa mohol doplniť do 
európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), ktorým by pacienti s PIN kódom svoje 
záznamy o zdravotnej starostlivosti mohli poskytovať.

Pozmeňujúci návrh 224
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
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prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, zlepšiť 
úroveň zdravotnej gramotnosti občanov a 
ich gramotnosti v oblasti digitálneho 
zdravotníctva, a zabezpečiť účinnú 
pracovnú silu vo verejnom zdravotníctve, 
vybavenú správnymi zručnosťami vrátane 
digitálnych zručností. Vytvorením 
európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa 
zdravia a európskej elektronickej 
zdravotnej dokumentácie by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 2006, 
by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované, 
jednoznačné a ľahko zrozumiteľné, 
pacientmi ľahko uplatniteľné a 
prispôsobené inováciám a novým 
technológiám.

__________________ __________________
12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Or. en
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Odôvodnenie

Práva pacientov na ochranu údajov musia byť jednoznačne zaručené, pre pacientov 
zrozumiteľné a prispôsobené rýchlemu vývoju technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti.  
Právne predpisy EÚ by okrem zaistenia primeranej ochrany a bezpečnosti mali byť navrhnuté 
tak, aby sa zabezpečilo, že výkon práv bude jednoduchý a nie nadmerne zaťažujúci.

Pozmeňujúci návrh 225
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti, dosiahnuť pokrok na ceste k 
deinštitucionalizácii a posun smerom ku 
komunitnej starostlivosti aj o starších 
ľudí a poskytovať integrované služby 
podľa potrieb ľudí, počnúc miestnou a 
primárnou zdravotnou starostlivosťou až 
po vysokošpecializované služby, a 
zabezpečiť účinnú pracovnú silu vo 
verejnom zdravotníctve, vybavenú 
správnymi zručnosťami vrátane digitálnych 
zručností. Vytvorením európskeho 
priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia by 
sa systémom zdravotnej starostlivosti, 
výskumníkom a verejným orgánom 
poskytli prostriedky na zlepšenie 
dostupnosti a kvality zdravotnej 
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základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

__________________ __________________
12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 

(15) Zo skúseností z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 vyplynulo, že je vo 
všeobecnosti potrebné podporovať 
štrukturálnu transformáciu a systémové 
reformy zdravotníckych systémov v celej 
Únii s cieľom zlepšiť ich účinnosť, 
prístupnosť a odolnosť. V kontexte takejto 
transformácie a reforiem by mal program v 
synergii s programom Digitálna Európa 
podporovať akcie, ktoré urýchľujú 
digitálnu transformáciu zdravotníckych 
služieb a zvyšujú ich interoperabilitu, 
prispievajú k zvýšeniu kapacity 
zdravotníckych systémov na podporu 
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prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia by sa systémom 
zdravotnej starostlivosti, výskumníkom a 
verejným orgánom poskytli prostriedky na 
zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

prevencie chorôb a na podporu zdravia, s 
cieľom poskytnúť nové modely 
starostlivosti a integrované služby podľa 
potrieb ľudí, počnúc miestnou a primárnou 
zdravotnou starostlivosťou až po 
vysokošpecializované služby, a zabezpečiť 
účinnú pracovnú silu vo verejnom 
zdravotníctve, vybavenú správnymi 
zručnosťami vrátane digitálnych zručností. 
Vytvorením európskeho priestoru pre údaje 
týkajúce sa zdravia a európskej 
elektronickej zdravotnej dokumentácie by 
sa systémom zdravotnej starostlivosti, 
výskumníkom a verejným orgánom 
poskytli prostriedky na zlepšenie 
prístupnosti,dostupnosti, cenovej 
dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Vzhľadom na základné právo 
na prístup k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a lekárskej starostlivosti, 
ktoré je zakotvené v článku 35 Charty 
základných práv Európskej únie, a 
vzhľadom na spoločné hodnoty a zásady 
zdravotníckych systémov v Európskej únii 
stanovené v záveroch Rady z 2. júna 
200612, by mal program podporovať akcie 
zabezpečujúce univerzalitu a inkluzívnosť 
zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že 
nikomu nie je zamedzený prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv týkajúcich sa ochrany ich 
súkromných údajov plne rešpektované.

__________________ __________________
12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

12 Závery Rady o spoločných hodnotách a 
zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Situácia v súvislosti s ochorením 
COVID-19 nás poučila o význame zdravia 
ako verejného statku, ktorý sa musí 
zachovať prostredníctvom rozvoja 
koherentných prístupov k riešeniu 
chronických ochorení, či už prenosných 
alebo neprenosných, a využívaním 
synergií pri prístupe k ľuďom vystaveným 
riziku. Situácia v súvislosti s ochorením 
COVID-19 takisto zdôraznila 
nevyhnutnosť vytvárať a vymieňať si 
spoľahlivé údaje o diagnóze a liečbe 
prostredníctvom ECDC v celej EÚ. 
Potvrdila tiež potrebu uplatňovať 
inovačné riešenia na identifikáciu osôb, 
ktorým hrozí infekčná choroba, aby ich 
bolo možné testovať, spojiť ich so 
starostlivosťou a prijať opatrenia na 
zabránenie ďalšiemu prenosu, čo povedie 
k eliminácii choroby. Bez ohľadu na 
rozdiely v spôsoboch prenosu sa tieto 
poznatky vzťahujú aj na vírusovú 
hepatitídu, kde sa v správe ECDC z mája 
2020, v ktorej sa monitoruje pokrok pri 
eliminácii hepatitídy B a C v EÚ/EHP, 
zdôrazňuje, že „mortalita súvisiaca s 
hepatitídou je v regióne vysoká a je veľmi 
málo dôkazov o pokroku pri dosahovaní 
cieľa zníženia úmrtnosti do roku 2030 o 
65 % v porovnaní s východiskovou 
situáciou roku 2015“. V správe ECDC sa 
teda potvrdzuje, že pokiaľ EÚ neposilní 
prevenciu prenosu, diagnostiku a spájanie 
so starostlivosťou, Európa nesplní cieľ 
eliminácie stanovený WHO a nesplní svoj 
záväzok plniť cieľ udržateľného rozvoja 
OSN.

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Hodnota údajov o zdraví má 
zásadný význam pre získanie 
spoľahlivejších informácií na zlepšenie 
služieb zdravotnej starostlivosti, tvorbu 
politiky v oblasti zdravia a hodnotenie 
vykonávania činností a politík v našej 
spoločnosti. Európsky priestor pre údaje 
týkajúce sa zdravia bude predstavovať 
silný pilier zdravia v Únii a mal by sa 
vytvoriť so zapojením všetkých odvetví a 
zainteresovaných strán, zohľadňujúc 
potreby zdravotníkov a pacientov. 
Program by mal zvýšiť kapacitu a rozšíriť 
právomoci ECDC s cieľom zlepšiť 
kapacitu dohľadu nad neprenosnými 
ochoreniami. V európskom priestore pre 
údaje týkajúce sa zdravia by sa mali 
zhromažďovať údaje o používaní 
zdravotnej starostlivosti, zdravotnom 
správaní a zdravotných problémoch, 
vrátane informácií o zriedkavých 
chorobách, očkovaní, alergiách a iných.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Adam Jarubas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Účinné využívanie IT systémov 
vrátane umelej inteligencie pri plnom 
rešpektovaní právneho rámca EÚ v 
oblasti ochrany údajov a súkromia je 
kľúčom k zlepšeniu regulačnej účinnosti 
v celej Európe; je tiež potrebné na 
optimalizovanie európskeho regulačného 
rámca harmonizáciou regulačných 
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telematických projektov s dôrazom na 
kvalitu údajov, interoperabilitu a 
vzájomnú závislosť európskeho 
regulačného rámca, a zabezpečiť vhodné 
regulačné prostredie, ktoré je kľúčovým 
prvkom ochrany verejného zdravia, 
poskytovania prístupu k vysokokvalitným 
liekom a prispievania k predchádzaniu 
nedostatkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Nariadenie o právach pacienta je 
potrebné na zabezpečenie práva na 
prístupnú, cenovo dostupnú a 
vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť 
zameranú na pacienta vrátane 
relevantnej, primeranej a hodnotovej 
zdravotníckej starostlivosti, práva na 
cenovo dostupné a účinné lieky, 
rehabilitáciu a podporu v oblasti 
starostlivosti. Malo by sa zaručiť právo na 
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a 
primerané podporné služby. Malo by sa 
zabezpečiť aj právo pacientov na 
stanovisko iného lekára.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Program by mal podporovať 
inováciu v oblasti digitalizácie, ktorá by 
mohla priniesť konkrétne výhody pre 
pacientov a zdravotníkov a zabezpečiť 
nákladovo efektívnu vysokokvalitnú 
zdravotnú starostlivosť pri súčasnom 
znížení nerovností. Mohli by sa 
podniknúť dôležité kroky v oblasti 
digitálnych zručností, a to pokiaľ ide o 
školenie zdravotníkov aj pacientov, najmä 
vo vidieckych a v riedko osídlených 
oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Vytváranie a poskytovanie 
spoľahlivých údajov o riešení prenosných 
chorôb v rámci zdravotníckych systémov 
je nevyhnutné na sledovanie 
dosiahnutého pokroku a na koordinované 
prispôsobenie reakcie vnútroštátnych a 
miestnych systémov v celej Európe. 
Program by preto mal podporovať 
rozšírenie kompetencií a zdrojov ECDC 
na monitorovanie reakcií systémov 
zdravotnej starostlivosti na prenosné 
choroby vrátane HIV, tuberkulózy a 
vírusovej hepatitídy. Najmä by sa mali 
poskytnúť dodatočné zdroje na podporu 
vytvárania databáz pre celú EÚ s cieľom 
poskytnúť prehľad existujúcich 
nedostatkov v rámci starostlivosti. 
Výmena údajov v celej EÚ by mala tiež 
pomôcť monitorovať riešenie týchto 
problémov z dlhodobého a holistického 
hľadiska vrátane riešenia príslušných 
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komorbidít a celkového pokroku systému 
pri zlepšovaní kvality života pacientov 
súvisiacej so zdravím. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Je dôležité zabezpečiť, aby pacienti 
v rôznych členských štátoch mali rovnaký 
prístup k účinným liekom a liečbe, a aby 
sa predišlo nadmerným a neprimeraným 
nákladom pre jednotlivé jednotky 
zdravotnej starostlivosti pri liečbe 
zriedkavých chorôb. Komisia by preto 
mala preskúmať možnosť vytvoriť 
európsky fond spolufinancovaný 
členskými štátmi na získavanie a nákup 
liekov na ojedinelé ochorenia a iných 
nových, personalizovaných a 
experimentálnych liekov.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Program by mal uľahčiť 
posilnenie elektronického zdravotníctva a 
mobilného zdravotníctva, ako aj 
využívanie telemedicíny a monitorovanie 
pacientov na diaľku, najmä v časoch 
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sanitárnych kríz.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15c) Zabezpečenie regulačného 
prostredia vhodného na daný účel je 
kľúčovým prvkom ochrany verejného 
zdravia, poskytovania prístupu ku 
kvalitným liekom a prispievania k 
predchádzaniu nedostatkom. Účinné 
používanie systémov informačných 
technológií zlepší regulačnú efektívnosť v 
celej Európe; preto je dôležité 
optimalizovať európsky regulačný rámec 
prostredníctvom harmonizácie 
regulačných telematických projektov so 
zameraním na kvalitu údajov, 
interoperabilitu a vzájomnú závislosť 
európskeho regulačného rámca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Traian Băsescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie, na 
nerovnosti v oblasti zdravia, na kvalitu 
života, produktivitu, konkurencieschopnosť 
a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie, na 
nerovnosti v oblasti zdravia, na kvalitu 
života, produktivitu, konkurencieschopnosť 
a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
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vnútroštátne rozpočty. Komisia sa 
zaviazala pomôcť členským štátom 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja 
stanovené v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj OSN, najmä cieľ udržateľného 
rozvoja č. 3, ktorým je zabezpečenie 
zdravého života a podpora dobrých 
životných podmienok pre všetkých a v 
každom veku13.  Program by mal preto 
prispieť k akciám prijatým na dosiahnutie 
týchto cieľov.

vnútroštátne rozpočty. Okrem toho, aby sa 
zabezpečila optimálna účinnosť 
programu, musí byť štátny paternalizmus 
sprevádzaný pojmovým uchopením 
zdravia ako spoločnej zodpovednosti 
občanov a štátnych orgánov, keďže 
zdravie je partnerstvom, ktoré ukladá 
povinnosti a priznáva práva. Pri rozvoji 
zdravotnej výchovy bude mať program 
ešte väčší úspech, ak bude môcť posilniť 
schopnosť občanov zohrávať aktívnu 
úlohu pri riešení vlastného osobného 
zdravia. Je nevyhnutné posilniť liečebnú 
autonómiu s cieľom lepšie 
obhospodarovať starostlivosť o seba. 
Všetky dotknuté strany majú rovnakú 
zodpovednosť, vrátane širokej verejnosti, 
pacientov, zdravotníckych pracovníkov, 
školiteľov, správcov, výskumných 
pracovníkov, vlád vrátane legislatívnych a 
regulačných orgánov, profesijných 
združení a certifikačných orgánov. 
Komisia sa zaviazala pomôcť členským 
štátom dosiahnuť ciele udržateľného 
rozvoja stanovené v Agende 2030 pre 
udržateľný rozvoj OSN, najmä cieľ 
udržateľného rozvoja č. 3, ktorým je 
zabezpečenie zdravého života a podpora 
dobrých životných podmienok pre 
všetkých a v každom veku13.  Program by 
mal preto prispieť k akciám prijatým na 
dosiahnutie týchto cieľov.

__________________ __________________
13 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy. Európske 
opatrenia zamerané na udržateľnosť, 
COM(2016) 739 final z 22.11.2016.

13 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy. Európske 
opatrenia zamerané na udržateľnosť, 
COM(2016) 739 final z 22.11.2016.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 237
Joanna Kopcińska
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie, na 
nerovnosti v oblasti zdravia, na kvalitu 
života, produktivitu, konkurencieschopnosť 
a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
vnútroštátne rozpočty. Komisia sa 
zaviazala pomôcť členským štátom 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja 
stanovené v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj OSN, najmä cieľ udržateľného 
rozvoja č. 3, ktorým je zabezpečenie 
zdravého života a podpora dobrých 
životných podmienok pre všetkých a v 
každom veku13. Program by mal preto 
prispieť k akciám prijatým na dosiahnutie 
týchto cieľov.

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie, na 
nerovnosti v oblasti zdravia, na kvalitu 
života, produktivitu, konkurencieschopnosť 
a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
vnútroštátne rozpočty. Uznanie inovácií, 
ktoré majú výrazný vplyv na výsledky a 
náklady v oblasti zdravia, slúži aj na 
riešenie výziev súvisiacich s dosiahnutím 
udržateľnosti v odvetví zdravotníctva a 
vplyvu meniacich sa demografických 
trendov. Činnosti zamerané na zmiernenie 
nerovností pri poskytovaní zdravotnej 
starosltivosti vo vidieckych oblastiach sú 
navyše dôležité na účely dosahovania 
inkluzívneho rastu. Komisia sa zaviazala 
pomôcť členským štátom dosiahnuť ciele 
udržateľného rozvoja stanovené v Agende 
2030 pre udržateľný rozvoj OSN, najmä 
cieľ udržateľného rozvoja č. 3, ktorým je 
zabezpečenie zdravého života a podpora 
dobrých životných podmienok pre 
všetkých a v každom veku13. Program by 
mal preto prispieť k akciám prijatým na 
dosiahnutie týchto cieľov.

__________________ __________________
13 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy. Európske 
opatrenia zamerané na udržateľnosť, 
COM(2016) 739 final z 22.11.2016.

13 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy. Európske 
opatrenia zamerané na udržateľnosť, 
COM(2016) 739 final z 22.11.2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie, na 
nerovnosti v oblasti zdravia, na kvalitu 
života, produktivitu, konkurencieschopnosť 
a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
vnútroštátne rozpočty. Komisia sa 
zaviazala pomôcť členským štátom 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja 
stanovené v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj OSN, najmä cieľ udržateľného 
rozvoja č. 3, ktorým je zabezpečenie 
zdravého života a podpora dobrých 
životných podmienok pre všetkých a v 
každom veku13. Program by mal preto 
prispieť k akciám prijatým na dosiahnutie 
týchto cieľov.

(16) Zdravie je investícia a táto 
koncepcia by mala byť v centre 
programu. To, že budú ľudia dlhšie zdraví 
a aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať 
na starostlivosti o svoje zdravie 
prostredníctvom zdravotnej gramotnosti, 
aby dokázali prijímať dobre informované 
rozhodnutia, bude mať celkovo pozitívne 
účinky na zdravie, na nerovnosti v oblasti 
zdravia, na neprávosti v oblasti zdravia, na 
kvalitu života, produktivitu, 
konkurencieschopnosť a inkluzívnosť, 
pričom sa zníži tlak na vnútroštátne 
zdravotné systémy a rozpočty. Komisia sa 
zaviazala pomôcť členským štátom 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja 
stanovené v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj OSN, najmä cieľ udržateľného 
rozvoja č. 3, ktorým je zabezpečenie 
zdravého života a podpora dobrých 
životných podmienok pre všetkých a v 
každom veku13. Program by mal preto 
prispieť k akciám prijatým na dosiahnutie 
cieľov udržateľného rozvoja, čím sa 
zlepšia sociálne determinanty zdravia a 
zlepší sa zdravie Únie.

__________________ __________________
13 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy. Európske 
opatrenia zamerané na udržateľnosť, 
COM(2016) 739 final z 22.11.2016.

13 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy. Európske 
opatrenia zamerané na udržateľnosť, 
COM(2016) 739 final z 22.11.2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Cristian-Silviu Buşoi
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie, na 
nerovnosti v oblasti zdravia, na kvalitu 
života, produktivitu, konkurencieschopnosť 
a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
vnútroštátne rozpočty. Komisia sa 
zaviazala pomôcť členským štátom 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja 
stanovené v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj OSN, najmä cieľ udržateľného 
rozvoja č. 3, ktorým je zabezpečenie 
zdravého života a podpora dobrých 
životných podmienok pre všetkých a v 
každom veku13. Program by mal preto 
prispieť k akciám prijatým na dosiahnutie 
týchto cieľov.

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie zlepšením 
svojej zdravotnej gramotnosti, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie, na 
nerovnosti v oblasti zdravia, na kvalitu 
života, produktivitu, konkurencieschopnosť 
a inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
vnútroštátne rozpočty. Komisia sa 
zaviazala pomôcť členským štátom 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja 
stanovené v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj OSN, najmä cieľ udržateľného 
rozvoja č. 3, ktorým je zabezpečenie 
zdravého života a podpora dobrých 
životných podmienok pre všetkých a v 
každom veku13. Program by mal preto 
prispieť k akciám prijatým na dosiahnutie 
týchto cieľov, napr. uznaním strategickej 
úlohy zdravotnej gramotnosti pri riadení 
ľudského zdravia.

__________________ __________________
13 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy. Európske 
opatrenia zamerané na udržateľnosť, 
COM(2016) 739 final z 22.11.2016.

13 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy. Európske 
opatrenia zamerané na udržateľnosť, 
COM(2016) 739 final z 22.11.2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) V súčasnosti vieme, že sociálne a 
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hospodárske determinanty sú 
pretrvávajúcim zdrojom nerovností v 
oblasti zdravia. Jedným z prioritných 
cieľov systémov verejného zdravotníctva 
členských štátov by mal byť boj proti 
týmto nerovnostiam. Pandémia COVID-
19 ohrozila európske obyvateľstvo ako 
celok, ale opäť boli najviac postihnuté 
hospodársky najzraniteľnejšie skupiny 
obyvateľstva. Je nevyhnutné, aby projekty 
programu EU4Health boli 
obhospodarované v súlade so všeobecným 
a prierezovým cieľom znižovania 
nerovností v oblasti zdravia. Projekty 
programu EU4Health by takisto mali 
slúžiť na pomoc členským štátom pri 
zmene rozpočtov ich systémov zdravotnej 
starostlivosti, aby boli jasnejšie 
prerozdelené podľa kritérií nerovností v 
oblasti zdravia obyvateľstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Program by mal zabezpečiť rovný 
prístup k zdravotnej starostlivosti. 
„Sociálno-hospodárske nerovnosti 
v oblasti zdravia“ zahŕňajú situácie 
siahajúce od nerovného prístupu k liečbe, 
od fragmentovaného prístupu v regiónoch 
cez rozdiely v oblasti zdravotného stavu na 
základe hospodárskych podmienok po 
rozdelenie determinantov zdravia medzi 
rôznymi skupinami obyvateľstva. Je 
výlučnou úlohou členských štátov vytvoriť 
sociálne a zdravotné politiky s cieľom 
čeliť vnútroštátnym výzvam spojeným 
s nerovnosťami v oblasti zdravia.
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Or. it

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Program by mal zabezpečiť rovný 
a korektný prístup ku zdravotnej 
starostlivosti. „Nerovnosti v oblasti 
zdravia“ zahŕňajú situácie siahajúce od 
nerovného prístupu k liečbe, 
fragmentovaného prístupu v rôznych 
regiónoch, cez rozdiely v pôvode 
zdravotného stavu po rozdelenie 
determinantov zdravia medzi rôznymi 
skupinami obyvateľstva. Nerovnostiam v 
oblasti zdravia je možné sa vyhnúť 
primeranými prostriedkami, a preto sa im 
dá predchádzať, a program by mal zlepšiť 
poznatky o nerovnostiach a neprávostiach 
v oblasti zdravia v záujme ich riešenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Program by mal zabezpečiť rovný 
prístup ku zdravotnej starostlivosti. 
„Nerovnosti v oblasti zdravia“ zahŕňajú 
situácie siahajúce od nerovného prístupu 
k prevencii, liečbe, fragmentovaného 
prístupu v rôznych regiónoch, cez rozdiely 
v pôvode zdravotného stavu po rozdelenie 
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determinantov zdravia medzi rôznymi 
skupinami obyvateľstva. Nerovnostiam v 
oblasti zdravia je možné sa vyhnúť 
primeranými prostriedkami, a preto sa im 
dá predchádzať.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako PN 13 spravodajcu, s doplnením odkazu na prevenciu.

Pozmeňujúci návrh 244
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Je potrebné zlepšiť rodovú a 
pohlavnú citlivosť a poznatky v oblasti 
vzdelávania zdravotníckych odborníkov, 
výskumu, diagnostiky, liečby a vplyvu 
liekov a terapie s cieľom lepšie pochopiť 
a liečiť obe pohlavia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) Je potrebné zabezpečiť odbornú 
prípravu zdravotníckych pracovníkov a 
špecializovaných zdravotníckych 
zariadení, aby bolo možné uspokojiť 
potreby skupín, ako sú LGBTIQ osoby, 
Rómovia a iné skupiny s osobitnými 
potrebami.
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Pozmeňujúci návrh 246
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16c) Program by mal poskytovať 
jednoduchý prístup k základnej zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých. Nízkoprahové 
usmernenia, poradenstvo a prístup k 
preventívnej zdravotnej starostlivosti by 
mali mať k dispozícii všetci občania. Mal 
by sa podporovať systém rodinných 
lekárov na uskutočňovanie zdravotných 
kontrol potrebných na zabezpečenie 
preventívnej zdravotnej starostlivosti. 
Primeranosť tejto kapacity by sa mala 
monitorovať v rámci európskeho 
semestra.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
komerčných determinantov zdravia, 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest, 
cukrovka a duševné choroby, sú v Únii 
hlavnými príčinami zdravotného 
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zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

postihnutia, zlého zdravotného stavu, 
odchodu do dôchodku zo zdravotných 
dôvodov a predčasných úmrtí, pričom 
neprenosné choroby v roku 2017 
zodpovedali v EÚ za 87 % rokov života 
vážených dizabilitou, čo vedie k značným 
sociálnym a hospodárskym vplyvom. Na 
zníženie dosahu, aký majú neprenosné 
choroby na jednotlivcov a spoločnosť v 
Únii, a na dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci 
cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 
najmä, nie však výhradne, čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi, 
špecializáciami a oblasťami politiky, 
zohľadňujúc vzájomnú prepojenosť 
väčšiny neprenosných chorôb, v 
kombinácii s úsilím o posilnenie 
zdravotníckych systémov a spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie rizikových genetických, 
fyziologických a environmentálnych 
faktorov a rizikových faktorov správania. 
Takéto neprenosné choroby, ako sú 
srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
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dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov. Cieľ 
udržateľného rozvoja č. 3.a týkajúci sa 
posilnenia vykonávania Rámcového 
dohovoru Svetovej zdravotníckej 
organizácie o kontrole tabaku má zásadný 
význam pre dosiahnutie účinného a 
udržateľného zníženia výskytu 
neprenosných chorôb, ktorým možno 
predísť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
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do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby bol dostatok finančných zdrojov, aby 
sa postupovalo podľa zásady „zdravie vo 
všetkých politikách“, aby sa zabezpečila 
integrovaná reakcia zameraná na podporu 
zdravia a primárnu prevenciu naprieč 
sektormi a oblasťami politiky v kombinácii 
s úsilím o posilnenie zdravotníckych 
systémov, ktoré budú mať priamy vplyv 
na dlhodobú politiku všetkých členských 
štátov v oblasti verejného zdravia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania a komerčných determinantov 
zdravia. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky a na propagáciu 
zdravého životného štýlu v kombinácii s 
úsilím o posilnenie zdravotníckych 
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systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické, ojedinelé a zriedkavé ochorenia 
dýchacích ciest a cukrovka, sú v Únii 
hlavnými príčinami zdravotného 
postihnutia, zlého zdravotného stavu, 
odchodu do dôchodku zo zdravotných 
dôvodov a predčasných úmrtí, čo vedie k 
značným sociálnym a hospodárskym 
vplyvom. Na zníženie dosahu, aký majú 
neprenosné choroby na jednotlivcov a 
spoločnosť v Únii, a na dosiahnutie cieľa č. 
3 v rámci cieľov v oblasti udržateľného 
rozvoja a čiastkového cieľa č. 3.4, t. j. 
zníženie predčasnej úmrtnosti z dôvodu 
neprenosných chorôb do roku 2030 o jednu 
tretinu, je kľúčové, aby sa zabezpečila 
integrovaná reakcia zameraná na prevenciu 
naprieč sektormi a oblasťami politiky v 
kombinácii s úsilím o posilnenie 
zdravotníckych systémov a dostupnosti 
vhodných liekov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 252
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
obezita, chronické ochorenia dýchacích 
ciest, cukrovka a neurologické poruchy, sú 
v Únii hlavnými príčinami zdravotného 
postihnutia, zlého zdravotného stavu, 
odchodu do dôchodku zo zdravotných 
dôvodov a predčasných úmrtí, čo vedie k 
značným sociálnym a hospodárskym 
vplyvom. Na zníženie dosahu, aký majú 
neprenosné choroby na jednotlivcov a 
spoločnosť v Únii, a na dosiahnutie cieľa č. 
3 v rámci cieľov v oblasti udržateľného 
rozvoja a čiastkového cieľa č. 3.4, t. j. 
zníženie predčasnej úmrtnosti z dôvodu 
neprenosných chorôb do roku 2030 o jednu 
tretinu, je kľúčové, aby sa zabezpečila 
integrovaná reakcia zameraná na prevenciu 
naprieč sektormi a oblasťami politiky v 
kombinácii s úsilím o posilnenie 
zdravotníckych systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
neurologické poruchy, chronické 
ochorenia dýchacích ciest a cukrovka, sú v 
Únii hlavnými príčinami zdravotného 
postihnutia, zlého zdravotného stavu, 



AM\1207705SK.docx 115/285 PE653.822v01-00

SK

zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

odchodu do dôchodku zo zdravotných 
dôvodov a predčasných úmrtí, čo vedie k 
značným sociálnym a hospodárskym 
vplyvom. Na zníženie dosahu, aký majú 
neprenosné choroby na jednotlivcov a 
spoločnosť v Únii, a na dosiahnutie cieľa č. 
3 v rámci cieľov v oblasti udržateľného 
rozvoja a čiastkového cieľa č. 3.4, t. j. 
zníženie predčasnej úmrtnosti z dôvodu 
neprenosných chorôb do roku 2030 o jednu 
tretinu, je kľúčové, aby sa zabezpečila 
integrovaná reakcia zameraná na prevenciu 
naprieč sektormi a oblasťami politiky v 
kombinácii s úsilím o posilnenie 
zdravotníckych systémov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 254
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest, 
cukrovka a problémy v oblasti duševného 
zdravia, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
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oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
neurologické patológie, chronické 
ochorenia dýchacích ciest a cukrovka, sú v 
Únii hlavnými príčinami zdravotného 
postihnutia, zlého zdravotného stavu, 
odchodu do dôchodku zo zdravotných 
dôvodov a predčasných úmrtí, čo vedie k 
značným sociálnym a hospodárskym 
vplyvom. Na zníženie dosahu, aký majú 
neprenosné choroby na jednotlivcov a 
spoločnosť v Únii, a na dosiahnutie cieľa č. 
3 v rámci cieľov v oblasti udržateľného 
rozvoja a čiastkového cieľa č. 3.4, t. j. 
zníženie predčasnej úmrtnosti z dôvodu 
neprenosných chorôb do roku 2030 o jednu 
tretinu, je kľúčové, aby sa zabezpečila 
integrovaná reakcia zameraná na prevenciu 
naprieč sektormi a oblasťami politiky v 
kombinácii s úsilím o posilnenie 
zdravotníckych systémov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 256
Kateřina Konečná
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
neurologické poruchy, chronické 
ochorenia dýchacích ciest a cukrovka, sú v 
Únii hlavnými príčinami zdravotného 
postihnutia, zlého zdravotného stavu, 
odchodu do dôchodku zo zdravotných 
dôvodov a predčasných úmrtí, čo vedie k 
značným sociálnym a hospodárskym 
vplyvom. Na zníženie dosahu, aký majú 
neprenosné choroby na jednotlivcov a 
spoločnosť v Únii, a na dosiahnutie cieľa č. 
3 v rámci cieľov v oblasti udržateľného 
rozvoja a čiastkového cieľa č. 3.4, t. j. 
zníženie predčasnej úmrtnosti z dôvodu 
neprenosných chorôb do roku 2030 o jednu 
tretinu, je kľúčové, aby sa zabezpečila 
integrovaná reakcia zameraná na prevenciu 
naprieč sektormi a oblasťami politiky v 
kombinácii s úsilím o posilnenie 
zdravotníckych systémov.

Or. en

Odôvodnenie

Kvôli ich výnimočnej chorobnej záťaži a vyššej celosvetovej priorite by sa neurologické 
poruchy mali stať jednou z priorít programu EU4Health.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným sociálnym a 
hospodárskym vplyvom. Na zníženie 
dosahu, aký majú neprenosné choroby na 
jednotlivcov a spoločnosť v Únii, a na 
dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci cieľov v 
oblasti udržateľného rozvoja a čiastkového 
cieľa č. 3.4, t. j. zníženie predčasnej 
úmrtnosti z dôvodu neprenosných chorôb 
do roku 2030 o jednu tretinu, je kľúčové, 
aby sa zabezpečila integrovaná reakcia 
zameraná na prevenciu naprieč sektormi a 
oblasťami politiky v kombinácii s úsilím o 
posilnenie zdravotníckych systémov.

(17) Neprenosné choroby sú výsledkom 
kombinácie genetických, fyziologických a 
environmentálnych faktorov a faktorov 
správania. Takéto neprenosné choroby, ako 
sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické ochorenia dýchacích ciest a 
cukrovka, sú v Únii hlavnými príčinami 
zdravotného postihnutia, zlého 
zdravotného stavu, odchodu do dôchodku 
zo zdravotných dôvodov a predčasných 
úmrtí, čo vedie k značným citovým, 
sociálnym a hospodárskym vplyvom. Na 
zníženie dosahu, aký majú neprenosné 
choroby na jednotlivcov a spoločnosť v 
Únii, a na dosiahnutie cieľa č. 3 v rámci 
cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 
čiastkového cieľa č. 3.4, t. j. zníženie 
predčasnej úmrtnosti z dôvodu 
neprenosných chorôb do roku 2030 o jednu 
tretinu, je kľúčové, aby sa zabezpečila 
integrovaná reakcia zameraná na prevenciu 
naprieč sektormi a oblasťami politiky v 
kombinácii s úsilím o posilnenie 
zdravotníckych systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Chronické ochorenia sa vyvíjajú 
pomaly, sú dlhodobé a často 
nevyliečiteľné. Pacienti s chronickými 
ochoreniami často žijú s viacerými 
komorbiditami, kvôli čomu sú ich liečba a 
obhospodarovanie zložité. Únia a členské 
štáty môžu výrazne znížiť zaťaženie 
členských štátov spoluprácou s cieľom 
dosiahnuť lepší a účinnejší manažment 
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chorôb a program by mal podporovať 
opatrenia v tejto oblasti. Program by mal 
podporovať vypracovanie európskych 
usmernení pre manažment chorôb, ako sú 
srdcovo-cievne ochorenia, 
neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia 
dýchacích ciest a cukrovka. Navyše sa 
značnej časti chronických chorôb dá 
zabrániť riešením významných rizikových 
faktorov, ako je používanie tabaku, 
nezdravá strava, telesná neaktivita a 
kvalita ovzdušia. Chronické ochorenia sa 
vyvíjajú pomaly, sú dlhodobé a často 
nevyliečiteľné. Pacienti s chronickými 
ochoreniami často žijú s viacerými 
komorbiditami, kvôli čomu sú ich liečba a 
obhospodarovanie zložité. Únia a členské 
štáty môžu výrazne znížiť zaťaženie 
členských štátov spoluprácou s cieľom 
dosiahnuť lepší a účinnejší manažment 
chorôb a program by mal podporovať 
opatrenia v tejto oblasti. Program by mal 
podporovať vypracovanie európskych 
usmernení pre manažment chorôb, ako sú 
srdcovo-cievne ochorenia, 
neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia 
dýchacích ciest a cukrovka. Navyše sa 
značnej časti chronických chorôb dá 
zabrániť riešením významných rizikových 
faktorov, ako je užívanie tabaku, nezdravá 
strava, telesná neaktivita a kvalita 
ovzdušia.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sme sa vymanili zo záťaže vyplývajúcej z chronických chorôb, je nevyhnutné investovať 
jednak do primárnej populačnej prevencie, jednak do kontroly a riadenia pacientov.

Pozmeňujúci návrh 259
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Prevencia a podpora zdravia sú 
kľúčom k dosiahnutiu udržateľných 
systémov zdravotníctva tým, že 
zabezpečujú, aby občania žili dlhšie bez 
choroby a znižujú tlak ochorení, ktorým 
možno predísť, najmä neprenosných 
chorôb, na systémy zdravotnej 
starostlivosti. V záujme zlepšenia 
zdravotného stavu a kvality života 
občanov Únie by mali byť pracovníci 
základnej zdravotnej starostlivosti vrátane 
komunitných lekárnikov a komunitných 
skupín zapojení do zvyšovania 
informovanosti o verejnom zdraví, čím by 
sa zúčastňovali na prevencii a kontrole 
chorôb. Program by mal podporovať 
akcie Únie a podporovať členské štáty pri 
tvorbe a vykonávaní stratégií prevencie a 
podpory zdravia, včasnej diagnostiky a 
skríningu. Patria sem zdravé verejné 
politiky, komunitná činnosť v oblasti 
zdravia, podporné prostredie a 
preorientovanie služieb v oblasti prevencie 
chorôb ako súčasti primárnej zdravotnej 
starostlivosti zameranej na propagovanie 
zdravia. Skríningové programy musia byť 
založené na dôkazoch a predchádzať 
nepriaznivým účinkom a zbytočnej záťaži 
pre zdravotné služby.

Or. en

Odôvodnenie

Stratégie Ottawskej charty Svetovej zdravotníckej organizácie o propagovaní zdravia – 
zdravé verejné politiky, podporné prostredie, komunitná činnosť v oblasti zdravia a zdravého 
životného štýlu a zmena orientácie zdravotníckych služieb – by mali byť rámcom pre verejné 
zdravie. Zdravotná starostlivosť sa musí preorientovať na integrovanejší celostný model, 
ktorý zahŕňa zdravotnú výchovu a propagáciu.

Pozmeňujúci návrh 260
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Chronické ochorenia sa vyvíjajú 
pomaly, sú dlhodobé a často 
nevyliečiteľné. Pacienti s chronickými 
ochoreniami často žijú s viacerými 
komorbiditami, kvôli čomu sú ich liečba a 
obhospodarovanie zložité. Únia a členské 
štáty môžu výrazne znížiť zaťaženie 
členských štátov spoluprácou s cieľom 
dosiahnuť lepší a účinnejší manažment 
chorôb a program by mal podporovať 
opatrenia v tejto oblasti. Program by mal 
podporovať vypracovanie európskych 
usmernení pre manažment chorôb, ako sú 
srdcovo-cievne ochorenia, 
neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia 
dýchacích ciest, obezita a cukrovka. Pri 
vypracúvaní týchto usmernení by sa 
osobitná pozornosť mala venovať 
hlavným rizikovým faktorom, ako je 
užívanie tabaku, konzumácia alkoholu, 
nezdravá strava, fyzická nečinnosť a 
kvalita ovzdušia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Prenosné ochorenia ako 
HIV/AIDS, tuberkulóza a vírusová 
hepatitída majú sociálny rozmer, ktorý je 
potrebné riešiť multidisciplinárnym 
spôsobom. Mali by sa riešiť nielen 
antivirotikami a vakcínami, ale aj 
vzdelávaním, informovaním a 
primeranými sociálnymi a 
psychologickými opatreniami. Tento 
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prístup je dobre chápaný pre problémy, 
ako sú závislosť na drogách a alkohole. 
Preto sú nevyhnutné investície do 
inovatívnych komunitných prístupov k 
stratégiám kontroly a prevencie 
prenosných chorôb pre sexuálne prenosné 
infekcie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 262
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Primárna prevencia a podpora 
zdravia sú kľúčom k riešeniu dlhodobých 
spoločných európskych výziev, ako sú 
neprenosné a prenosné choroby, starnutie 
obyvateľstva a cezhraničné ohrozenia 
zdravia ako budúce pandémie, 
antimikrobiálna rezistencia. Únia môže 
priniesť ďalšiu pridanú hodnotu s cieľom 
ponúknuť celkovú stratégiu v oblasti 
verejného zdravia založenú na zistených 
najlepších postupoch a európskom 
rozmere identifikovaných zdravotných 
výziev v oblasti prístupu ku zdravotnej 
starostlivosti, prevencie a podpory zdravia 
s cieľom znížiť nerovnosti v oblasti 
zdravia a rozdiely v oblasti zdravia v 
Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Skorá diagnostika a skríning 
neprenosných chorôb, ako sú choroby 
srdca, zohráva kľúčovú úlohu vo všetkých 
stratégiách liečby a prevencie. Program 
by mal podporovať akcie Únie a 
podporovať členské štáty pri rozvoji a 
vykonávaní stratégií prevencie, včasnej 
diagnostiky a skríningu. Dôrazne sa 
podporujú spoločné akcie a podobné 
iniciatívy zamerané na zlepšenie včasného 
odhaľovania, najmä neprenosných 
chorôb ako štrukturálna choroba srdca. 

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Duševná a psychologická pohoda 
má zásadný význam pre dobré duševné 
zdravie. Program by sa mal zamerať na 
zlepšenie duševného zdravia jednotlivcov 
a spoločnosti vrátane podpory duševnej 
pohody, prevencie duševných porúch, 
ochrany ľudských práv a starostlivosti o 
ľudí postihnutých duševnými poruchami 
a neurologickými ochoreniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Pri vykonávaní týchto stratégií 
prevencie, očkovania, včasnej diagnostiky 
a skríningu je nevyhnutné, aby sa v rámci 
programu využívali synergie s fondom 
ESF+ a ďalšími programami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Skorá diagnostika a skríning 
zohráva kľúčovú úlohu vo všetkých 
stratégiách liečby a prevencie. Prevencia 
je kľúčom k dosiahnutiu udržateľných 
systémov zdravotníctva tým, že 
zabezpečuje, aby občania žili dlhšie bez 
choroby a znižuje tlak ochorení, ktorým 
možno predísť, najmä v prípade 
neprenosných chorôb, na systémy 
zdravotnej starostlivosti. V záujme 
zlepšenia zdravotného stavu a kvality 
života občanov Únie by mali byť 
pracovníci základnej zdravotnej 
starostlivosti vrátane komunitných 
lekárnikov zapojení do zvyšovania 
informovanosti o verejnom zdraví, čím by 
sa zúčastňovali na prevencii a kontrole 
chorôb. Program by mal podporovať 
akcie Únie a podporovať členské štáty pri 
rozvoji a vykonávaní stratégií prevencie, 
včasnej diagnostiky a skríningu. To 
zahŕňa služby na prevenciu chorôb ako 
súčasť služieb primárnej zdravotnej 
starostlivosti a vykonávanie politík na 
úrovni obyvateľstva na riešenie rizikových 
sociálnych, environmentálnych a 
behaviorálnych rizikových faktorov.
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Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako pozmeňujúci návrh spravodajcu č. 16 s pridaním politík na úrovni obyvateľstva.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Skorá diagnostika a skríning 
zohráva kľúčovú úlohu v stratégiách 
prevencie a z hľadiska včasnej liečby a 
zdravotných výsledkov. Prevencia je 
kľúčom k dosiahnutiu udržateľných 
systémov zdravotníctva tým, že 
zabezpečuje, aby občania žili dlhšie bez 
choroby a znižuje tlak ochorení, ktorým 
možno predísť, najmä v prípade 
neprenosných chorôb, na systémy 
zdravotnej starostlivosti. V záujme 
zlepšenia zdravotného stavu, dobrých 
životných podmienok a kvality života 
občanov Únie by mali byť pracovníci 
základnej zdravotnej starostlivosti vrátane 
komunitných lekárnikov, miestne orgány 
a občania zapojení do zvyšovania 
informovanosti o verejnom zdraví, čím by 
sa zúčastňovali na prevencii a kontrole 
chorôb. Program by mal podporovať 
akcie Únie a podporovať členské štáty pri 
rozvoji a vykonávaní stratégií prevencie, 
včasnej diagnostiky a skríningu. To 
zahŕňa služby na prevenciu chorôb ako 
súčasť služieb primárnej zdravotnej 
starostlivosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 268
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Primárna prevencia a podpora 
zdravia sú kľúčom k riešeniu dlhodobých 
spoločných európskych výziev, ako sú 
neprenosné a prenosné choroby, starnutie 
obyvateľstva a cezhraničné ohrozenia 
zdravia ako budúce pandémie alebo 
zdravotné krázy a antimikrobiálna 
rezistencia. Únia môže priniesť ďalšiu 
pridanú hodnotu s cieľom ponúknuť 
celkovú stratégiu v oblasti verejného 
zdravia založenú na zistených najlepších 
postupoch a európskom rozmere 
identifikovaných zdravotných výziev v 
oblasti prístupu ku zdravotnej 
starostlivosti, prevencie a podpory zdravia 
s cieľom znížiť nerovnosti v oblasti 
zdravia a rozdiely v oblasti zdravia v 
Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Sexuálne prenosné ochorenia 
predstavujú narastajúcu záťaž na zdravie, 
s pridanými rizikami rakoviny a 
multirezistencie.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 270
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17c) S cieľom dosiahnuť všeobecne 
dostupnú zdravotnú starostlivosť (VDZS), 
ako sa zdôrazňuje v politickej deklarácii o 
VDZS prijatej Organizáciou Spojených 
národov v septembri 2019, sa EÚ a jej 
členské štáty budú usilovať o dosiahnutie 
všetkých čiastkových cieľov cieľa 
udržateľného rozvoja č. 3. Okrem cieľa 
udržateľného rozvoja č. 3.4 bude 
nevyhnutné dosiahnuť cieľ udržateľného 
rozvoja č. 3.7 týkajúci sa sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv, keďže ide 
o kľúčovú zložku VDZS. Tento program 
by mal preto prispieť k všeobecnému 
prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému 
zdraviu a právam na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni a k ich plnému 
rešpektovaniu na týchto úrovniach.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia 
zameraním sa na faktory zdravotného 
rizika, ako je používanie tabaku a 
súvisiacich produktov a expozícia ich 
emisiám, škodlivá konzumácia alkoholu a 
spotreba nelegálnych drog. Program by 

(18) Program by mal preto mať 
holistický prístup k individuálnemu 
zdraviu a prepojenie so všetkými 
zdravotnými determinantami: sociálno-
ekonomickými, environmentálnymi, so 
zdravotnými systémami, s obchodnými aj 
individuálnymi determinantami zdravia. S 
cieľom dosiahnuť čo najlepší zdravotný 
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mal takisto prispievať k zníženiu 
poškodenia zdravia v dôsledku užívania 
drog, nezdravého stravovania, fyzickej 
neaktivity a vystavenia environmentálnemu 
znečisteniu a mal by podporovať priaznivé 
prostredia pre zdravý životný štýl, a tak 
dopĺňať opatrenia členských štátov v 
týchto oblastiach. Program by mal preto 
prispieť k cieľom európskej zelenej 
dohody, stratégie z farmy na vidličku a 
stratégie biodiverzity.

stav by sa v rámci programu mali riešiť 
všetky determinanty. V jadre programu by 
preto mala byť podpora zdravia, ochrana 
zdravia a prevencia chorôb počas celého 
života jednotlivca, a mal by sa preto 
zameriavať na faktory zdravotného a 
duševného rizika, ako je používanie tabaku 
a súvisiacich produktov a expozícia ich 
emisiám, škodlivá konzumácia alkoholu a 
spotreba škodlivých drog a iné formy 
závislosť vyvolávajúceho správania. 
Program by mal takisto prispievať k 
zníženiu poškodenia zdravia v dôsledku 
užívania drog, nezdravého stravovania, 
nedostatočnej fyzickej aktivity, ktorý môže 
viesť k nadváhe a obezite danej osoby, a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto 
prispievať k vysokej úrovni podpory a 
ochrany ľudského zdravia počas celého 
života jednotlivca, a to aj prostredníctvom 
podpory telesnej aktivity, nutričnej 
starostlivosti a podpory vzdelávania v 
oblasti zdravia a zdravotnej gramotnosti. 
Program by mal tiež posilňovať a 
podporovať zdravie vo všetkých politikách 
a podporovať vykonávanie posudzovania 
politík EÚ z hľadiska zdravia. Program by 
mal taktiež prispieť k cieľom európskej 
zelenej dohody, stratégie z farmy na 
vidličku a stratégie biodiverzity, a tieto 
politiky by mali zohľadňovať ciele 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Biljana Borzan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18



AM\1207705SK.docx 129/285 PE653.822v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť 
k cieľom európskej zelenej dohody, 
stratégie z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na komerčné determinanty zdravia, ako 
je používanie tabaku a súvisiacich 
produktov a expozícia ich emisiám, 
konzumácia alkoholu, nezdravé 
potravinové prostredie a spotreba 
nelegálnych drog a psychoaktívnych látok. 
Program by mal takisto prispievať k 
zníženiu poškodenia zdravia v dôsledku 
užívania drog, obezity a nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravie, a tak dopĺňať opatrenia 
členských štátov v týchto oblastiach. 
Program by mal preto prispievať k 
vysokej úrovni ochrany ľudského zdravia 
a k prevencii počas celého života 
jednotlivca, a to aj prostredníctvom 
podpory telesnej aktivity, nutričnej 
starostlivosti a podpory vzdelávania v 
oblasti zdravia. Program by mal tiež 
posilniť a podporiť právne predpisy EÚ 
týkajúce sa zdravia, a to aj v oblasti 
zdravia životného prostredia, a 
podporovať zdravie vo všetkých 
politikách. Program by mal taktiež prispieť 
k cieľom európskej zelenej dohody, 
stratégie z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k (18) Program by mal preto prispievať k 
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prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť 
k cieľom európskej zelenej dohody, 
stratégie z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na determinanty zdravia, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba drog a 
psychoaktívnych látok. Program by mal 
takisto prispievať k zníženiu poškodenia 
zdravia v dôsledku užívania drog, obezity a 
nezdravého stravovania, fyzickej neaktivity 
a vystavenia environmentálnemu 
znečisteniu a mal by podporovať priaznivé 
prostredia pre zdravie a zdravý životný 
štýl, a tak dopĺňať opatrenia členských 
štátov v týchto oblastiach. Program by mal 
preto prispievať k vysokej úrovni ochrany 
ľudského zdravia a k prevencii počas 
celého života jednotlivca, a to aj 
prostredníctvom podpory telesnej aktivity, 
nutričnej starostlivosti a podpory 
vzdelávania v oblasti zdravia. Program by 
mal tiež posilniť a podporiť právne 
predpisy EÚ týkajúce sa zdravia, a to aj v 
oblasti zdravia životného prostredia, a 
podporovať zdravie vo všetkých 
politikách. Program by mal taktiež prispieť 
k cieľom európskej zelenej dohody, 
stratégie z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
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nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu 
znečisteniu a mal by podporovať priaznivé 
prostredia pre zdravý životný štýl, a tak 
dopĺňať opatrenia členských štátov v 
týchto oblastiach. Program by mal preto 
prispieť k cieľom európskej zelenej 
dohody, stratégie z farmy na vidličku a 
stratégie biodiverzity.

nelegálnych drog. Program by mal 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity. Program 
by sa mal zaoberať aj rizikovými faktormi 
pre životné prostredie, minimalizovať 
vystavenie znečisteniu ovzdušia, 
kontaminácii vody alebo pôdy, 
fyzikálnym, chemickým alebo biologickým 
rizikám a znížiť vplyv narušenia klímy na 
zdravie ľudí a zvierat. Program by mal 
podporovať priaznivé prostredia pre zdravý 
životný štýl, a tak dopĺňať opatrenia 
členských štátov v týchto oblastiach. 
Program by mal preto prispieť k cieľom 
európskej zelenej dohody, stratégie z farmy 
na vidličku a stratégie biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, zneužívanie 
alkoholu a spotreba nelegálnych drog. 
Program by mal takisto prispievať k 
zníženiu poškodenia zdravia v dôsledku 
užívania drog, nezdravého stravovania 
prostredníctvom prijatia povinného 
harmonizovaného výživového označenia 
ako Nutri-Score, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
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z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 
z farmy na vidličku, stratégie biodiverzity 
a stratégie Chemikálie – stratégia 
udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 
z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, obezity a 
nezdravého stravovania, fyzickej neaktivity 
a obezity a vystavenia environmentálnemu 
znečisteniu a znečisteniu vnútorných 
priestorov a mal by podporovať priaznivé 
prostredia pre zdravý životný štýl, a tak 
dopĺňať opatrenia členských štátov v 
týchto oblastiach. Program by mal preto 
prispieť k cieľom európskej zelenej 
dohody, stratégie z farmy na vidličku, 
stratégie biodiverzity a stratégie 
Chemikálie – stratégia udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 
z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, obezity, 
nezdravého stravovania, fyzickej neaktivity 
a vystavenia environmentálnemu 
znečisteniu a mal by podporovať priaznivé 
prostredia pre zdravý životný štýl, a tak 
dopĺňať opatrenia členských štátov v 
týchto oblastiach. Program by mal preto 
prispieť k cieľom európskej zelenej 
dohody, stratégie z farmy na vidličku, 
stratégie biodiverzity a stratégie 
Chemikálie – stratégia udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nevyváženej stravy 
a obezity, fyzickej neaktivity, duševného 
zdravia a vystavenia environmentálnemu 
znečisteniu a mal by podporovať priaznivé 
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pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 
z farmy na vidličku a stratégie biodiverzity.

prostredia pre zdravý životný štýl, a tak 
dopĺňať opatrenia členských štátov v 
týchto oblastiach. Program by mal preto 
prispieť k cieľom európskej zelenej 
dohody, stratégie z farmy na vidličku a 
stratégie biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 
z farmy na vidličku a stratégie biodiverzity.

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
vo svetle ambície dosiahnuť nulové 
znečistenie a netoxické prostredie, a mal 
by podporovať priaznivé prostredia pre 
zdravý životný štýl, a tak dopĺňať opatrenia 
členských štátov v týchto oblastiach. 
Program by mal preto prispieť k cieľom 
európskej zelenej dohody, stratégie z farmy 
na vidličku a stratégie biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Jytte Guteland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť 
k cieľom európskej zelenej dohody, 
stratégie z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Keďže zoonózy sa pravidelne 
objavujú v dôsledku častých a užších 
interakcií medzi zvieratami, ľuďmi a 
ekosystémami v dôsledku straty biotopov 
na poľnohospodárske účely (najmä na 
zintenzívnenie chovu zvierat) a využívania 
voľne žijúcich druhov zvierat, program by 
mal prispieť aj k cieľom európskej zelenej 
dohody, stratégie "z farmy na stôl" a 
stratégie v oblasti biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 

(18) Podpora zdravia a zdravotná 
prevencia sú omnoho viac nákladovo 
efektívne než liečba, a to z hľadiska 
peňazí aj z hľadiska rokov života 
vážených kvalitou, preto by program by 
mal prispievať k prevencii chorôb počas 
celého života jednotlivca a k podpore 
zdravia zameraním sa na faktory 
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prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 
z farmy na vidličku a stratégie biodiverzity.

zdravotného rizika, ako je používanie 
tabaku a súvisiacich produktov a expozícia 
ich emisiám, škodlivá konzumácia 
alkoholu a spotreba nelegálnych drog. 
Program by mal takisto prispievať k 
zníženiu poškodenia zdravia v dôsledku 
užívania drog, nezdravého stravovania, 
fyzickej neaktivity a vystavenia 
environmentálnemu znečisteniu a mal by 
podporovať priaznivé prostredia pre zdravý 
životný štýl, a tak dopĺňať opatrenia 
členských štátov v týchto oblastiach. 
Program by mal preto prispieť k cieľom 
európskej zelenej dohody, stratégie z farmy 
na vidličku a stratégie biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Rob Rooken

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť 
k cieľom európskej zelenej dohody, 
stratégie z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach.
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 283
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť 
k cieľom európskej zelenej dohody, 
stratégie z farmy na vidličku a stratégie 
biodiverzity.

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 284
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
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a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 
z farmy na vidličku a stratégie biodiverzity.

a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, obezity, 
nezdravého stravovania, fyzickej neaktivity 
a vystavenia environmentálnemu 
znečisteniu a mal by podporovať priaznivé 
prostredia pre zdravý životný štýl, a tak 
dopĺňať opatrenia členských štátov v 
týchto oblastiach. Program by mal preto 
prispieť k cieľom európskej zelenej 
dohody, stratégie z farmy na vidličku a 
stratégie biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov 
a expozícia ich emisiám, škodlivá 
konzumácia alkoholu a spotreba 
nelegálnych drog. Program by mal takisto 
prispievať k zníženiu poškodenia zdravia v 
dôsledku užívania drog, nezdravého 
stravovania, fyzickej neaktivity a 
vystavenia environmentálnemu znečisteniu 
a mal by podporovať priaznivé prostredia 
pre zdravý životný štýl, a tak dopĺňať 
opatrenia členských štátov v týchto 
oblastiach. Program by mal preto prispieť k 
cieľom európskej zelenej dohody, stratégie 
z farmy na vidličku a stratégie biodiverzity.

(18) Program by mal preto prispievať k 
prevencii chorôb počas celého života 
jednotlivca a k podpore zdravia zameraním 
sa na faktory rizika, ako je používanie 
tabaku a súvisiacich produktov a expozícia 
ich emisiám, škodlivá konzumácia 
alkoholu a spotreba nelegálnych drog. 
Program by mal takisto prispievať k 
zníženiu poškodenia zdravia v dôsledku 
užívania drog, nezdravého stravovania, 
fyzickej neaktivity a vystavenia 
environmentálnemu znečisteniu a mal by 
podporovať priaznivé prostredia pre zdravý 
životný štýl, a tak dopĺňať opatrenia 
členských štátov v týchto oblastiach. 
Program by mal preto prispieť k cieľom 
európskej zelenej dohody, stratégie z farmy 
na vidličku a stratégie biodiverzity.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 286
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Bremeno chronických ochorení je 
v Únii naďalej významné. Chronické 
ochorenia sa vyvíjajú pomaly, sú 
dlhodobé a často nevyliečiteľné. 
Chronické ochorenia sú v mnohých 
prípadoch spojené s viac než jednou 
komorbiditou, čo ešte viac sťažuje liečbu 
a manažment. Spôsobujú veľké ľudské 
utrpenie a aj obrovské zaťaženie systémov 
zdravotnej starostlivosti. Mnohým 
chronickým ochoreniam, ako napríklad 
srdcovo-cievnym ochoreniam a cukrovke 
2. typu, by sa však dalo predísť zdravými 
voľbami životného štýlu prostredníctvom 
dobre podložených opatrení na riešenie 
rizikových faktorov, zatiaľ čo iné choroby, 
napríklad neurologické ochorenia, možno 
manažovať a spomaliť ich nástup, ak sa 
zistia už v rannom veku, alebo pomôcť 
pacientom, aby sa cítili čo najlepšie a 
zostali dlhšie aktívni. Únia a členské štáty 
preto môžu výrazne znížiť zaťaženie 
členských štátov spoluprácou s cieľom 
dosiahnuť lepšiu a účinnejšiu prevenciu a 
lepší a účinnejší manažment chorôb a 
program by mal podporovať opatrenia v 
tejto oblasti. Program by mal podporovať 
vypracovanie európskych usmernení pre 
prevenciu a manažment chorôb v oblasti 
prenosných aj neprenosných ochorení, 
ako sú srdcovo-cievne ochorenia, 
neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia 
dýchacích ciest a cukrovka. Program by 
mal podporovať aj akcie na vnútroštátnej 
a miestnej úrovni na podporu 
vykonávania tzv. najvýhodnejších 
spôsobov boja proti neprenosným 
chorobám z dielne WHO1a.
__________________
1a 
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/259
232.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako pozmeňujúci návrh spravodajcu č. 18, ale s odkazom na riešenie rizikových 
faktorov, a nie na zdravé voľby životného štýlu, do usmernení sa dopĺňa prevencia, a dopĺňa 
sa odkaz na odporúčanie WHO o neprenosných chorobách.

Pozmeňujúci návrh 287
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Vzhľadom na rastúci výskyt 
chronických chorôb medzi starnúcim 
obyvateľstvom EÚ je potrebný holistický 
prístup dlhodobej zdravotnej starostlivosti. 
Keďže mnohé v minulosti smrteľné 
ochorenia, napríklad HIV, sa vďaka 
inovatívnej liečbe čoraz viac stávajú 
chronickými a zvládnuteľnými 
ochoreniami, musia sa systémy zdravotnej 
starostlivosti prispôsobiť a poskytovať 
komplexný model starostlivosti 
zohľadňujúci osobitné potreby ľudí 
postihnutých chronickými ochoreniami, 
čím sa zlepší ich kvalita života v súvislosti 
so zdravím. Program by mal podporovať 
rozvoj integrovaných systémov 
starostlivosti umožňujúcich 
multidisciplinárnu spoluprácu medzi 
zdravotníkmi týkajúcu sa viacerých 
ochorení, aby sa zabezpečilo, že ľuďom 
žijúcim s chronickými ochoreniami sa 
poskytne primeraná podpora, a to aj pri 
riešení komorbidít a iných problémov 
súvisiacich so zdravím, ako sú napríklad 
problémy v oblasti duševného zdravia.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Vzhľadom na to, že zdravotné 
potreby sa počas života osoby líšia, by mal 
program podporovať aj členské štáty pri 
vytváraní a vykonávaní programov v 
oblasti zdravia, ktoré sú v súlade s 
potrebami obyvateľstva, a mal by sa 
usilovať o dosiahnutie minimálnych 
štandardov v zdravotníckych programoch, 
ktoré sa zaoberajú osobitnými 
populáciami, ako sú programy venované 
zdraviu detí, zdraviu matiek a zdraviu v 
súvislosti so starnutím, ako aj v 
programoch, ktoré sú z hľadiska života 
prierezové, ako sú programy v oblasti 
duševného zdravia a reprodukčného a 
sexuálneho zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Chronické choroby, ako je 
migréna, dnes nemajú dostatočné 
povedomie napriek ich psychologickému a 
sociálno-ekonomickému vplyvu; je 
dôležité zabezpečiť, aby sa v európskych 
politikách náležite zohľadnili 
neurologické poruchy vrátane migrény. 
Únia a členské štáty by mali do svojich 
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zdravotných priorít začleniť migrénu a 
iné chronické choroby;

Or. fr

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Program by mal naďalej 
podporovať akcie v oblasti znižovania 
škôd súvisiacich s alkoholom a 
predchádzania takýmto škodám z 
hľadiska revidovanej stratégie EÚ v 
oblasti alkoholu. Jednou z priorít 
programu by mala byť ochrana detí pred 
komerčnými oznamami o alkohole, ako aj 
pred umiestňovaním produktov a 
sponzorstvom zo strany značiek alkoholu, 
a to najmä v online prostredí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Program by sa mal zamerať na 
znižovanie nerovností v oblasti zdravia 
vrátane nerovného prístupu k liečbe a 
liekom medzi členskými štátmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 292
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) Bremeno chronických ochorení je 
v Únii naďalej významné. Chronické 
ochorenia sa vyvíjajú pomaly, sú 
dlhodobé a často nevyliečiteľné. 
Chronické ochorenia sú v mnohých 
prípadoch spojené s viac než jednou 
komorbiditou, čo ešte viac sťažuje liečbu 
a manažment. Spôsobujú veľké ľudské 
utrpenie a aj obrovské zaťaženie systémov 
zdravotnej starostlivosti. Mnohým 
chronickým ochoreniam, ako napríklad 
srdcovo-cievnym ochoreniam, rakovine a 
cukrovke 2. typu, by sa však dalo predísť 
prístupom ku službám v oblasti prevencie, 
cenovou dostupnosťou zdravej výživy a 
zdravým životným štýlom, zatiaľ čo iné 
choroby, napríklad neurologické 
ochorenia, možno manažovať a spomaliť 
ich už od ich nástupu, ak sa zistia už v 
rannom veku, alebo pomôcť pacientom, 
aby sa cítili čo najlepšie a zostali dlhšie 
aktívni. Únia a členské štáty preto môžu 
výrazne znížiť zaťaženie členských štátov 
spoluprácou s cieľom dosiahnuť lepší a 
účinnejší manažment chorôb vrátane 
prevencie a program by mal podporovať 
opatrenia v tejto oblasti. Program by mal 
podporovať vypracovanie európskych 
usmernení pre manažment chorôb v 
oblasti prenosných aj neprenosných 
ochorení, ako sú srdcovo-cievne 
ochorenia, neurodegeneratívne 
ochorenia, rakovina, ochorenia dýchacích 
ciest a cukrovka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
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, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) Bremeno chronických ochorení je 
v Únii naďalej významné. Chronické 
ochorenia sa vyvíjajú pomaly, sú 
dlhodobé a často nevyliečiteľné. 
Chronické ochorenia sú v mnohých 
prípadoch spojené s viac než jednou 
komorbiditou, čo ešte viac sťažuje liečbu 
a manažment. Spôsobujú veľké ľudské 
utrpenie a aj obrovské zaťaženie systémov 
zdravotnej starostlivosti. Mnohým 
chronickým ochoreniam, ako napríklad 
srdcovo-cievnym ochoreniam, rakovine a 
cukrovke 2. typu, by sa však dalo predísť 
prístupom ku službám v oblasti prevencie, 
cenovou dostupnosťou zdravej výživy a 
zdravým životným štýlom, zatiaľ čo iné 
choroby, napríklad neurologické 
ochorenia, možno manažovať a spomaliť 
ich nástup, ak sa zistia už v rannom veku, 
alebo pomôcť pacientom, aby sa cítili čo 
najlepšie a zostali dlhšie aktívni. Únia a 
členské štáty preto môžu výrazne znížiť 
zaťaženie členských štátov spoluprácou s 
cieľom dosiahnuť lepší a účinnejší 
manažment chorôb a program by mal 
podporovať opatrenia v tejto oblasti. 
Program by mal podporovať vypracovanie 
európskych usmernení pre manažment 
chorôb v oblasti prenosných aj 
neprenosných ochorení, ako sú srdcovo-
cievne ochorenia, neurodegeneratívne 
ochorenia, rakovina, ochorenia dýchacích 
ciest a cukrovka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
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, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) Očkovaním sa každoročne predíde 
asi 2,5 milióna úmrtí na celom svete a 
znižujú sa náklady na liečbu jednotlivých 
ochorení. Zavedenie rozsiahleho 
ochranného očkovania v Európe výrazne 
prispieva k odstraňovaniu alebo 
znižovaniu počtu mnohých infekčných 
chorôb. Program by sa však mal zaoberať 
aj znepokojujúcim fenoménom 
zdržanlivosti voči vakcínam a 
dezinformáciami o očkovaní, a to s 
cieľom uistiť európskych občanov.

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18c) Medzinárodná agentúra pre 
výskum rakoviny (International Agency 
for Research on Cancer, IARC) zvažovala 
klasifikáciu výfukových plynov naftových 
motorov ako karcinogénnych pre ľudí. 
Program by mal zabezpečiť, aby sa vplyvy 
na zdravie a náklady znečistenia ovzdušia 
začlenili do činnosti Únie v oblasti boja 
proti rakovine, pričom by sa mal 
zabezpečiť plný súlad s európskou 
stratégiou nulových emisií.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Rakovina je 
spôsobená mnohými faktormi vo 
viacerých štádiách, a preto si vyžaduje 
novú paradigmu prevencie, ktorá sa 
venuje individuálnym zdravotným 
determinantom (genetika, životný štýl) a 
širším determinantom (populácie) 
súvisiacim s expozičnými faktormi 
zamestnania, životného prostredia a 
spoločnosti. Takisto je jednou z 
neprenosných chorôb, ktoré majú spoločné 
rizikové faktory s inými chorobami a 
ktorých prevencia a kontrola by boli 
prínosom pre väčšinu občanov. Zlá výživa, 
telesná nečinnosť, obezita, tabak a 
alkohol predstavujú rizikové faktory 
typické pre ďalšie chronické ochorenia, 
napríklad srdcovo-cievne ochorenia, 
cukrovku typu 2 a respiračné choroby, 
mali by sa programy na prevenciu výskytu 
rakoviny realizovať v kontexte 
integrovaných programov prevencie 
chronických ochorení. V roku 2020 
Komisia oznámila európsky plán na boj 
proti rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na 
každú kľúčovú etapu ochorenia: 
prevenciu, diagnózu, liečbu, život človeka, 
ktorý rakovinu prekonal, opätovné 
začlenenie a paliatívnu starostlivosť. 
Program by mal podporovať opatrenia na 
zlepšenie práv pacientov s rakovinou 
vrátane návratu do práce so zdravotným 
postihnutím, práva na zabudnutie, 
prístupu k zachovaniu plodnosti a 
zabezpečenia optimálnej pomoci v etape 
konca života. Na tieto opatrenia by sa mala 
vzťahovať podpora z programu a z tzv. 
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misie proti rakovine v rámci programu 
Horizont Európa, a to v úzkej súčinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou 
príčinou úmrtnosti v členských štátoch. 
Takisto je jednou z neprenosných chorôb, 
ktoré majú spoločné rizikové faktory a 
ktorých prevencia a kontrola by boli 
prínosom pre väčšinu občanov. V roku 
2020 Komisia oznámila európsky plán na 
boj proti rakovine, ktorý sa bude 
vzťahovať na celý cyklus ochorenia od 
prevencie a včasnej diagnózy až po liečbu 
a kvalitu života pacientov a ľudí, ktorí 
chorobu prekonali. Na tieto opatrenia by sa 
mala vzťahovať podpora z programu a z 
tzv. misie proti rakovine v rámci programu 
Horizont Európa.

(19) Srdcovo-cievne ochorenia sú 
hlavnou príčinou úmrtnosti v členských 
štátoch (36 % všetkých úmrtí v EÚ), po 
nich nasleduje rakovina ako druhá 
najčastejšia príčina úmrtnosti v členských 
štátoch (26 % všetkých úmrtí v EÚ). 
Patria tiež medzi neprenosné choroby, 
ktoré majú spoločné rizikové faktory a 
ktorých prevencia a kontrola by boli 
prínosom pre väčšinu občanov. V roku 
2020 Komisia oznámila európsky plán na 
boj proti rakovine, ktorý sa bude 
vzťahovať na celý cyklus ochorenia od 
prevencie a včasnej diagnózy až po liečbu 
a kvalitu života pacientov a ľudí, ktorí 
chorobu prekonali. Na tieto opatrenia by sa 
mala vzťahovať podpora z programu a z 
tzv. misie proti rakovine v rámci programu 
Horizont Európa. Program by mal 
zabezpečiť, aby z neho mali primeraný 
prospech aj pacienti žijúci s inými 
významnými chronickými ochoreniami, 
ako sú srdcovo-cievne choroby, chronické 
ochorenia dýchacích ciest, cukrovka a 
problémy v oblasti duševného zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Cristian-Silviu Buşoi
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V súčasnosti neexistujú 
žiadne všeobecne prijímané nástroje, 
napríklad „prehľad rakoviny“, ktoré by 
mohli slúžiť na meranie pokroku (napr. 
ciele EÚ v oblasti boja proti rakovine) a 
na riešenie nerovností (napr. v strednej a 
juhovýchodnej Európe v porovnaní so 
zvyškom Európy). V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa, a to najmä prostredníctvom 
iniciatív, ktoré podporujú strednodobé a 
dlhodobé ciele plánu. Opatrenia v oblasti 
rakoviny by sa mali rovnako zaoberať aj 
spoločnými rizikovými faktormi a 
synergiami s inými významnými 
neprenosnými ochoreniami, ako sú 
neurologické poruchy, a tiež by bolo treba 
zamyslieť sa nad vypracovaním vzoru pre 
iné významné oblasti chorôb na základe 
európskeho plánu na boj proti rakovine.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa. Opatrenia v oblasti boja proti 
rakovine by mali riešiť aj spoločné 
rizikové faktory a synergie s ďalšími 
závažnými neprenosnými chorobami, ako 
sú neurologické patológie, ako aj zvážiť 
vypracovanie modelu pre ďalšie dôležité 
závažné ochorenia na základe európskeho 
plánu na boj proti rakovine.

Or. it

Pozmeňujúci 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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z niekoľkých neprenosných 
chorôb, ktoré majú spoločné rizikové 
faktory. Koordinované riešenie a 
koordinovaná prevencia rakoviny spolu s 
inými neprenosnými chorobami, ktorých 
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rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali, a 
zlepší aj paliatívnu starostlivosť a riešenie 
bolesti. Na tieto opatrenia by sa mala 
vzťahovať podpora z programu a z tzv. 
misie proti rakovine v rámci programu 
Horizont Európa a malo by sa nimi 
usilovať o začlenenie boja proti rakovine 
do širšieho rámca neprenosných chorôb s 
cieľom dosiahnuť posun od prístupu 
zameraného na choroby smerom k 
prístupu zameranému na pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa. Opatrenia v oblasti rakoviny by sa 
mali rovnako zaoberať aj spoločnými 
rizikovými faktormi a synergiami s inými 
významnými neprenosnými ochoreniami, 
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ako sú neurologické poruchy, a tiež by 
bolo treba zamyslieť sa nad vypracovaním 
vzoru pre iné významné oblasti chorôb na 
základe európskeho plánu na boj proti 
rakovine. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa. Opatrenia v oblasti rakoviny by sa 
mali zaoberať aj jej spoločnými 
rizikovými faktormi a synergiami s inými 
významnými neprenosnými chorobami, 
ako sú neurologické poruchy, a malo by 
sa v nich zvážiť vypracovanie vzoru pre 
iné významné oblasti chorôb.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 303
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali, 
ako aj zlepšovanie paliatívnej 
starostlivosti a tíšenia bolesti. Na tieto 
opatrenia by sa mala vzťahovať podpora z 
programu a z tzv. misie proti rakovine v 
rámci programu Horizont Európa. EÚ je 
v postavení, aby prevzala vedúcu úlohu 
pri poskytovaní humanitárnej podpory 
nevyliečiteľne chorým pacientom, a to 
vytvorením a vykonávaním opatrení v 
oblasti paliatívnej starostlivosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 304
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 

(19) Rakovina spôsobuje 26 % všetkých 
úmrtí v EÚ, a preto je po srdcovo-
cievnych ochoreniach, ktoré predstavujú 
36 % všetkých úmrtí v EÚ, druhou 
najčastejšou príčinou úmrtnosti v 
členských štátoch. Takisto je jednou z 
neprenosných chorôb, ktoré majú spoločné 
rizikové faktory, ako napríklad obezitu v 
20 % prípadov rakoviny, a ktorých 
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cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a ľudí, ktorí chorobu prekonali. 
Na tieto opatrenia by sa mala vzťahovať 
podpora z programu a z tzv. misie proti 
rakovine v rámci programu Horizont 
Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Je dobre známe, že rakovina sa 
často diagnostikuje neskoro, čo znamená, 
že ľudia v pokročilom štádiu ochorenia 
majú menej možností liečby. Ak by bolo 
diagnostikovaných viac pacientov, mohlo 
by to viesť k oveľa účinnejším výsledkom 
liečby, lepšej kvalite života, ako aj k 
zlepšeniu celkovej miery prežitia. Včasná 
diagnóza znamená aj zníženie zaťaženia 
spojeného so zdravotnou starostlivosťou. 
V porovnaní s včasnou diagnózou je 
skríning rakoviny odlišnou a zložitejšou 
stratégiou v oblasti verejného zdravia, 
ktorá vyžaduje dodatočné zdroje, 
infraštruktúru a koordináciu. Ak sa 
skríning účinne plánuje, primerane 
financuje a implementuje, môže znížiť 
počet úmrtí na rakovinu a v prípade 
niektorých typov rakoviny môže znížiť aj 
riziko vzniku rakoviny. Program by mal 
preto prispievať k investíciám do včasnej 
diagnostiky a skríningu a k propagácii a 
zvyšovaniu informovanosti v súvislosti s 
prínosmi takejto včasnej diagnostiky a 
skríningu. EÚ by mala mať odporúčania 
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a usmernenia v oblasti extenzívneho 
skríningu rakoviny pre všetky hlavné 
druhy rakoviny, ktoré sa majú vykonávať 
vo všetkých členských štátoch. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Je dobre známe, že rakovina sa 
často diagnostikuje neskoro, čo znamená, 
že ľudia v pokročilom štádiu ochorenia 
majú menej možností liečby. Ak by bolo 
diagnostikovaných viac pacientov, mohlo 
by to viesť k oveľa účinnejším výsledkom 
liečby, lepšej kvalite života, ako aj k 
zlepšeniu celkovej miery prežitia. Včasná 
diagnóza znamená aj zníženie zaťaženia 
spojeného so zdravotnou starostlivosťou. 
V porovnaní s včasnou diagnózou je 
skríning rakoviny odlišnou a zložitejšou 
stratégiou v oblasti verejného zdravia, 
ktorá vyžaduje dodatočné zdroje, 
infraštruktúru a koordináciu. Ak je 
skríning založený na dôkazoch, účinne sa 
plánuje, primerane financuje a 
implementuje, môže znížiť počet úmrtí na 
rakovinu a v prípade niektorých typov 
rakoviny môže znížiť aj riziko vzniku 
rakoviny. Program by mal preto 
prispievať k investíciám do včasnej 
diagnostiky a skríningu založenému na 
dôkazoch a k propagácii a zvyšovaniu 
informovanosti v súvislosti s prínosmi a 
negatívnymi dôsledkami takejto včasnej 
diagnostiky a skríningu.

Or. en
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Odôvodnenie

Nie všetky skríningy sú prospešné. Švédsko zastavilo skríning rakoviny prostaty v prípade 
osôb vo veku nad 50 rokov, pretože sa považuje za neetický. Zdravotný skríning by mal byť 
etický a založená na dôkazoch.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Podľa článku 153 ZFEÚ má Únia 
podporovať a dopĺňať činnosti členských 
štátov týkajúce sa zlepšovania pracovného 
prostredia a ochrany zdravotných, 
bezpečnostných a pracovných podmienok 
pracovníkov. Vzhľadom na dlhý čas, 
ktorý pracovníci trávia na pracovisku, a 
možné riziko, ktorému by mohli byť 
vystavení, ako napríklad vystavenie 
účinkom látok ohrozujúcich zdravie a 
karcinogénov a opakovaným pohybom, čo 
vedie k vysokému zaťaženiu 
práceneschopnosti a vysokému počtu 
stratených pracovných dní, čo má zase 
dôsledky pre jednotlivca, rodinu a 
spoločnosť. Program by mal odrážať aj 
význam ochrany zdravia pri práci a jej 
vplyv na zdravotníckych pracovníkov a 
spoločnosti. Komisia by mala 
spolupracovať s členskými štátmi na 
vytvorení nových právnych predpisov s 
cieľom zlepšiť zdravotné podmienky 
pracovníkov, zlepšiť ich pracovné 
podmienky, rovnováhu medzi pracovným 
a osobným životom, podporovať dobré 
životné podmienky a lepšie duševné 
zdravie a predchádzať predčasnému 
odchodu do dôchodku spôsobenému zlým 
zdravotným stavom a zlým riadením 
zdravia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Hoci sa Únia v súčasnosti dôrazne 
zameriava na rakovinu, ako to vyjadruje 
európsky plán boja proti rakovine a misia 
programu Horizont Európa v oblasti boja 
proti rakovine, tento program musí 
zabezpečiť, aby z neho pacienti, ktorí žijú 
s inými významnými chronickými 
ochoreniami, ako sú srdcovo-cievne 
ochorenia, chronické choroby dýchacích 
ciest, cukrovka a problémy v oblasti 
duševného zdravia, mali primeraný 
prínos. V Európe sú chronické ochorenia 
zodpovedné za 77 % celkového zaťaženia 
chorobami (meraného v jednotke roky 
života vážené dizabilitou). Z nich tvoria 
srdcovo-cievne ochorenia 23 %, 
neuropsychiatrické ochorenia 20 % a 
rakovina 11 %. Program by mal 
zabezpečiť, aby akcie, ktoré podporuje, 
boli spravodlivo prínosné pre všetkých 
pacientov s chronickými ochoreniami. V 
tejto súvislosti by sa malo uznať, že 
program prekračuje rámec súčasného 
mandátu EÚ a než v roku 2027 skončí, 
várazne zasiahne do nasledujúceho 
mandátu EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

V Európe sú chronické ochorenia zodpovedné za 77 % celkového zaťaženia chorobami 
(meraného v jednotke roky života vážené dizabilitou). Z nich tvoria srdcovo-cievne ochorenia 
23 %, neuropsychiatrické ochorenia 20 % a rakovina 11 %.Program by mal zabezpečiť, aby 
akcie, ktoré podporuje, boli spravodlivo prínosné pre všetkých pacientov s chronickými 
ochoreniami. V tejto súvislosti by sa malo uznať, že program prekračuje rámec súčasného 
mandátu EÚ a než v roku 2027 skončí, várazne zasiahne do nasledujúceho mandátu EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 309
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) V nedávnej štúdii autorov z 
organizácie IARC uverejnenej v čísle 
časopisu Lancet Global Health Journal z 
februára 2020 sa zdôrazňuje kľúčová 
potreba zdrojov zameraných na programy 
prevencie rakoviny, ktoré sa zameriavajú 
na infekcie, konkrétne na Helicobacter 
pylori, ľudský papilomavírus, vírus 
hepatitídy B a vírus hepatitídy C, najmä 
vo vysokorizikových populáciách. Takéto 
zásahy môžu výrazne znížiť rastúcu záťaž 
rakoviny a s tým spojenú úmrtnosť. 
Program by mal len zabezpečiť, aby sa 
podporovali opatrenia na boj proti 
infekčným chorobám, pomáhať s ich 
prevenciou, a to prostredníctvom 
očkovania, ak je k dispozícii, zvyšovaním 
informovanosti, včasnou 
diagnostikou/kontrolou a prepojením so 
starostlivosťou, s cieľom podporiť 
prevenciu rakoviny ako kľúčový cieľ 
Európskej komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Existuje množstvo vedeckých 
dôkazov, ktoré ukazujú, že politiky v 
oblasti prevencie a podpory zdravia 
(politiky verejného zdravia) sú kľúčové 
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pre zaručenie práva občanov na zdravie a 
zároveň sú najefektívnejšie z hľadiska 
nákladovej účinnosti. Aj dnes však 
väčšina rozpočtov systémov zdravotnej 
starostlivosti väčšiny členských štátov má 
veľmi malý priestor na politiky v oblasti 
prevencie a podpory zdravia. Pandémia 
COVID-19 výrazne pevne potvrdila 
význam politík verejného zdravia pre naše 
spoločnosti. Z tohto dôvodu je potrebné, 
aby projekty programu EU4Health 
pomáhali členským štátom s preskupením 
rozpočtov ich systémov zdravotnej 
starostlivosti s cieľom dosiahnuť väčšiu 
finančnú silu týchto politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Program by sa mohol podieľať na 
zriadení Európskeho inštitútu pre 
rakovinu (ECI), ktorý by poskytol 
platformu na vykonávanie noriem 
postupov prostredníctvom európskych 
referenčných sietí pre rakovinu, na zber 
klinických údajov z centier zo všetkých 
zúčastnených krajín v celej Európe aj z 
ďalších, a na prioritné riešenie 
akademických a klinických výskumných 
programov excelentnosti. Program by 
mohol podporiť rozvoj vnútroštátnych 
registrov rakoviny vo všetkých členských 
štátoch, ktoré sú nevyhnutné na 
poskytovanie porovnateľných údajov o 
rakovine.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Infarkty a mozgové príhody sa 
často vyskytujú u osôb, ktorým neboli 
predtým diagnostikované 
kardiovaskulárne ochorenia. Mnoho 
z nich je dôsledkom nezistených 
genetických podmienok, ako sú vysoký 
cholesterol v rodine, arytmie, vrodené 
choroby srdca a myokardu a stavy ako 
hypertenzia. Program by mal podporovať 
rozvoj politík a intervencií pre určenie a 
riadenie osôb s vysokým rizikom rozvoja 
kardiovaskulárnych ochorení s cieľom 
zabrániť výskytu ochorenia a znížiť 
úmrtnosť.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 313
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Neskoré diagnostikovanie 
rakoviny a štrukturálnych chorôb srdca 
znižuje rozsah dostupných možností liečby 
ľudí v pokročilom štádiu ochorenia. 
Včasná diagnóza je kľúčová pre účinné 
výsledky liečby, lepšiu kvalitu života a 
zníženie zdravotnej záťaže. Program by 
mal preto prispievať k investíciám do 
včasnej diagnostiky a skríningu a k 
propagácii a zvyšovaniu informovanosti v 
súvislosti s prínosmi takejto včasnej 
diagnostiky a skríningu rakoviny a 
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štrukturálnych chorôb srdca. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Obezita je štvrtou najväčšou 
príčinou predčasnej úmrtnosti v EÚ. V 
tejto súvislosti pôsobí obezita ako brána 
chronickej choroby na začiatku 80 % 
prípadov cukrovky typu 2 a 20 % prípadov 
rakoviny. Obezita bola uznaná ako jedna z 
vysoko rizikových chronických chorôb v 
EÚ a musí podliehať tvorbe politiky 
založenej na dôkazoch, ktorá by mala byť 
v súlade s medzinárodnými normami a 
vnútroštátnymi trendmi vykonávania.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Program by mal zabezpečiť, aby z 
neho mali primeraný prospech aj pacienti 
žijúci a trpiaci akýmikoľvek významnými 
chronickými ochoreniami, ako sú 
srdcovo-cievne choroby, chronické 
ochorenia dýchacích ciest, neurologické 
poruchy, cukrovka a poruchy duševného 
zdravia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 316
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Medzinárodná agentúra pre 
výskum rakoviny (IARC) poukazuje na to, 
že v Európe je diagnostikovaných viac ako 
35 000 detí a mladých ľudí a v Európe 
každoročne zomrie viac ako 6 000 
mladých pacientov. Onkologické 
ochorenia u detí sú kategóriou vekovo a 
biologicky špecifických vzácnych 
zhubných nádorov, ktoré nie je možné 
primerane riešiť extrapoláciou prístupov 
v oblasti rakoviny dospelých, a ktoré si 
vyžadujú cielené úsilie v rámci kontinuity 
výskumu a starostlivosti. Chýbajú 
inovatívne spôsoby liečby detí s 
onkologickými chorobami. Aj v prípade 
starších liekov bez patentovej ochrany 
používaných mimo schválenej registrácie 
u detí sa stále vyskytujú výrazné problémy 
vrátane nedostatkov v rámci Únie a 
rozpočtových obmedzení v niektorých 
členských štátoch, ako aj veľké rozdiely 
medzi krajinami, pokiaľ ide o dostupnosť 
tlmenia bolesti u detí podstupujúcich 
liečbu onkologických chorôb. Preto je 
naliehavo potrebné náležite zrevidovať 
regulačné prostredie, aby sa splnili 
potreby detí a dospievajúcich. V programe 
by sa preto mali stanoviť opatrenia v tejto 
súvislosti, najmä s cieľom posilniť 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/2006 a podporiť 
cezhraničnú spoluprácu v oblasti 
výskumu poskytnutím primeraného 
pridelenia finančných prostriedkov, a 
zmeniť článok 10 smernice 2001/83/ES 
doplnením odseku o podpore inovácie v 
oblasti nechránených liekov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 317
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Pracovná sila v zdravotníctve 
zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní 
odolných systémov zdravotníctva a 
dosahovaní najvyššej možnej úrovne 
zdravia.  Program by mal preto podporiť 
prácu Komisie v oblasti účinných, 
prístupných a odolných systémov 
zdravotnej starostlivosti a zdravotníctva a 
podporovať rozvoj a vykonávanie 
stratégie týkajúcej sa pracovnej sily v 
zdravotníctve. V súčinnosti s ESF+, a 
najmä EaSI, by mal program poskytovať 
v rámci stratégie prostriedky 
harmonizovanej odbornej prípravy a 
vzdelávania na účely zlepšovania 
učebných osnov zdravotníckych 
pracovníkov, najmä so zreteľom na 
podporu zdravia a prevenciu ochorení, 
ako aj ich digitálnych zručností na 
dosiahnutie prístupu orientovaného na 
pacienta a založeného na výsledkoch. 
Program by mal prostredníctvom stratégie 
podporovať aj členské štáty pri riešení 
problému úniku mozgov a migrácie 
zdravotníckeho personálu z menej 
rozvinutých krajín a vykonávanie politiky 
uchovávania. Schopnosť poskytovať 
kvalitnú, personalizovanú, cielenú a 
integrovanú starostlivosť a zlepšiť 
pokrytie zdravotníckych služieb závisí od 
dostupnosti, prístupnosti, prijateľnosti, 
prispôsobivosti a kvality pracovnej sily v 
zdravotníctve.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Rovnako je absolútne nevyhnutné 
pripomenúť, že tieto stratégie prevencie a 
podpory sa týkajú všetkých odvetvových 
politík: fiškálnej, obchodnej, 
hospodárskej, vzdelávacej, bytovej, 
kultúrnej, politiky sociálnej pomoci atď. 
Zásada „zdravie vo všetkých politikách“ 
by mala byť neoddiskutovateľnou 
zásadou všetkých verejných politík. 
Nástrojom, ktorý sa už používa na 
vnútroštátnej úrovni, je takzvaný 
zdravotný test na posúdenie vplyvu 
rôznych odvetvových politík na zdravie. Je 
potrebné zaviesť metodiku zdravotných 
testov do všetkých programov 
obhospodarovaných Úniou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Srdcové príhody a infarkty sa často 
vyskytujú u ľudí, ktorým predtým nebolo 
diagnostikované srdcovo-cievne 
ochorenie. Mnohé z nich sú spôsobené 
nezistenými genetickými rysmi, ako sú 
napríklad familiárna 
hypercholesterolémia, arytmia, 
kongenitálna choroba srdca a 
kardiomyopatie, a problémami ako 
hypertenzia. Program by mal podporovať 
rozvoj politík a intervencií zameraných na 
oslovenie a riešenie jednotlivcov s 
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vysokým rizikom vzniku srdcovo-cievnej 
choroby s cieľom zabrániť vzniku tejto 
choroby a znížiť úmrtnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Značnému počtu predčasných úmrtí zo srdcovo-cievnych chorôb, rovnako ako z rakoviny a 
iných chronických chorôb, je možné zabrániť kontrolou hlavných rizikových faktorov: tabak, 
nezdravá strava a telesná nečinnosť. Pri riešení problému srdcovo-cievnych chorôb je 
potrebné komplexne riešiť primárnu aj sekundárnu prevenciu.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Hoci sa Únia v súčasnosti dôrazne 
zameriava na rakovinu, ako to vyjadruje 
európsky plán boja proti rakovine a misia 
programu Horizont Európa v oblasti boja 
proti rakovine, tento program by mal 
zabezpečiť, aby z neho pacienti, ktorí žijú 
s inými významnými chronickými 
ochoreniami, ako sú srdcovo-cievne 
ochorenia, chronické choroby dýchacích 
ciest, cukrovka a problémy v oblasti 
duševného zdravia, mali primeraný 
prínos.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19c) Kľúčovou súčasťou liečby 
srdcovo-cievnych chorôb je následná 
rehabilitácia vrátane poradenstva, liečby, 
cvičenia a psychologickej podpory. Tieto 
programy pomáhajú predchádzať 
opakovaniu príhody, optimalizovať 
kvalitu života, znovuzačleňovať pacientov 
na trh práce a znížiť zaťaženie 
zdravotníckych služieb znížením počtu 
readmisií do nemocníc. Hoci značný 
prínos rehabilitácie po srdcových 
príhodách a infarktoch pre pacientov aj 
pre širšiu spoločnosť je dobre 
zdokumentovaný, vo väčšine členských 
štátov Únie je prístup ku kvalitnej 
rehabilitácii rôznorodý a jej využívanie sa 
považuje za nedostatočne využitý zdroj. 
Program by mal podporovať zvýšené 
využívanie rehabilitácie a sekundárnej 
prevencie.

Or. en

Odôvodnenie

Výhody rehabilitácie pre pacientov aj pre širšiu spoločnosť sú značné. Srdcovo-cievna 
rehabilitácia musí byť neoddeliteľnou súčasťou plánu liečby pacienta a musí byť prístupná 
pre všetkých oprávnených pacientov v celej Únii. Srdcovo-cievna rehabilitácia zvyšuje šancu, 
že sa pacienti vrátia do práce, a má potenciál znížiť objem dávok vyplácaných kvôli 
invalidite.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19c) Kľúčovou súčasťou liečby chorôb 
je rehabilitácia vrátane poradenstva, 
liečby, cvičenia a psychologickej podpory. 
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Tieto programy pomáhajú predchádzať 
opakovaniu príhody, optimalizovať 
kvalitu života, znovuzačleňovať pacientov 
na trh práce a znížiť zaťaženie 
zdravotníckych služieb znížením počtu 
readmisií do nemocníc. Hoci prínos pre 
pacientov aj pre širšiu spoločnosť je 
značný, vo väčšine členských štátov je 
prístup ku kvalitnej rehabilitácii 
rôznorodý a jej využívanie sa považuje za 
nedostatočne využitý zdroj. Program by 
mal podporovať zvýšené využívanie 
rehabilitácie a sekundárnej prevencie na 
zníženie záťaže chorôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19c) Je dobre známe, že rakovina sa 
často diagnostikuje neskoro, čo znamená, 
že ľudia v pokročilom štádiu ochorenia 
majú menej možností liečby. Program by 
mal preto prispievať k investíciám do 
včasnej diagnostiky a skríningu a k 
propagácii a zvyšovaniu informovanosti v 
súvislosti s prínosmi takejto včasnej 
diagnostiky a skríningu, v súlade s 
odporúčaniami WHO, OSN a EÚ či nad 
rámec týchto odporúčaní, a v synergii s 
programom Horizont Európa, jeho misiou 
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v oblasti rakoviny a relevantnými 
partnerstvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19d) Onkologické ochorenia u detí sú 
kategóriou vekovo a biologicky 
špecifických vzácnych zhubných nádorov, 
ktoré nie je možné primerane riešiť 
extrapoláciou prístupov v oblasti rakoviny 
dospelých, a ktoré si vyžadujú cielené 
úsilie v rámci kontinuity výskumu a 
starostlivosti. V programe by sa mali 
stanoviť opatrenia zamerané na 
pediatrickú rakovinu, najmä s cieľom 
riešiť obmedzenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1901/20061a v 
tejto oblasti chorôb a podporovať 
cezhraničnú spoluprácu v oblasti 
výskumu pridelením primeraných 
prostriedkov v súčinnosti s programom 
Horizont Európa, jeho misiou v oblasti 
rakoviny a relevantnými partnerstvami.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 
2006 o liekoch na pediatrické použitie, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
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(EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, 
smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 
726/2004 (text s významom pre EHP) (Ú. 
v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Program bude spoločne fungovať a 
zároveň sa navzájom dopĺňať s ďalšími 
politikami, programami a fondmi EÚ, ako 
sú akcie vykonávané v rámci programu 
Digitálna Európa, programu Horizont 
Európa, rezervy rescEU v rámci 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany, nástroja núdzovej podpory v 
rámci Únie, Európskeho sociálneho fondu 
plus (ESF+ vrátane synergií v súvislosti s 
lepšou ochranou zdravia a bezpečnosti 
miliónov pracovníkov v EÚ) vrátane 
zložky Zamestnanosť a sociálna 
inovácia (EaSI), Fondu InvestEU, 
Programu pre jednotný trh, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 
mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti vrátane nástroja na realizáciu 
reforiem, programu Erasmus, Európskeho 
zboru solidarity, podpory na zmiernenie 
rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(nástroj SURE) a nástrojov vonkajšej 
činnosti EÚ, ako sú Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a 
nástroj predvstupovej pomoci III. Vo 
vhodných prípadoch sa stanovia spoločné 
pravidlá s cieľom zabezpečiť medzi fondmi 
konzistentnosť a komplementaritu a 
zároveň zaistiť, aby boli rešpektované 
osobitosti politík, ako aj na účely 
dosiahnutia súladu so strategickými 
požiadavkami týchto politík, programov a 

(20) Program bude spoločne fungovať a 
zároveň sa navzájom dopĺňať s ďalšími 
politikami, programami a fondmi EÚ, ako 
sú akcie vykonávané v rámci programu 
Digitálna Európa, programu Horizont 
Európa, rezervy rescEU v rámci 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany, nástroja núdzovej podpory v 
rámci Únie, Európskeho sociálneho fondu 
plus (ESF+ vrátane synergií v súvislosti s 
lepšou ochranou zdravia a bezpečnosti 
miliónov pracovníkov v EÚ) vrátane 
zložky Zamestnanosť a sociálna 
inovácia (EaSI), Fondu InvestEU, 
Programu pre jednotný trh, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 
mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti vrátane nástroja na realizáciu 
reforiem, programu Erasmus, Európskeho 
zboru solidarity, podpory na zmiernenie 
rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(nástroj SURE) a nástrojov vonkajšej 
činnosti EÚ, ako sú Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a 
nástroj predvstupovej pomoci III. Vo 
vhodných prípadoch sa stanovia spoločné 
pravidlá s cieľom zabezpečiť medzi fondmi 
konzistentnosť a komplementaritu, 
zabrániť akémukoľvek prekrývaniu alebo 
duplicite financovania a zároveň zaistiť, 
aby boli rešpektované osobitosti politík, 
ako aj na účely dosiahnutia súladu so 
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fondov, v zmysle základných podmienok 
fondov EFRR a ESF+.

strategickými požiadavkami týchto politík, 
programov a fondov, v zmysle základných 
podmienok fondov EFRR a ESF+.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Program bude spoločne fungovať a 
zároveň sa navzájom dopĺňať s ďalšími 
politikami, programami a fondmi EÚ, ako 
sú akcie vykonávané v rámci programu 
Digitálna Európa, programu Horizont 
Európa, rezervy rescEU v rámci 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany, nástroja núdzovej podpory v 
rámci Únie, Európskeho sociálneho fondu 
plus (ESF+ vrátane synergií v súvislosti s 
lepšou ochranou zdravia a bezpečnosti 
miliónov pracovníkov v EÚ) vrátane 
zložky Zamestnanosť a sociálna 
inovácia (EaSI), Fondu InvestEU, 
Programu pre jednotný trh, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 
mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti vrátane nástroja na realizáciu 
reforiem, programu Erasmus, Európskeho 
zboru solidarity, podpory na zmiernenie 
rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(nástroj SURE) a nástrojov vonkajšej 
činnosti EÚ, ako sú Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a 
nástroj predvstupovej pomoci III. Vo 
vhodných prípadoch sa stanovia spoločné 
pravidlá s cieľom zabezpečiť medzi fondmi 
konzistentnosť a komplementaritu a 
zároveň zaistiť, aby boli rešpektované 
osobitosti politík, ako aj na účely 
dosiahnutia súladu so strategickými 
požiadavkami týchto politík, programov a 
fondov, v zmysle základných podmienok 

(20) Program bude spoločne fungovať a 
zároveň sa navzájom dopĺňať s ďalšími 
politikami, programami a fondmi EÚ, ako 
sú akcie vykonávané v rámci programu 
Digitálna Európa, programu Horizont 
Európa, rezervy rescEU v rámci 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany, nástroja núdzovej podpory v 
rámci Únie, Európskeho sociálneho fondu 
plus (ESF+ vrátane synergií v súvislosti s 
lepšou ochranou zdravia a bezpečnosti 
miliónov pracovníkov v EÚ) vrátane 
zložky Zamestnanosť a sociálna 
inovácia (EaSI), Fondu InvestEU, 
Programu pre jednotný trh, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (ERDF) 
vrátane iniciatívy Interreg, mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem, programu 
Erasmus, Európskeho zboru solidarity, 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(nástroj SURE) a nástrojov vonkajšej 
činnosti EÚ, ako sú Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a 
nástroj predvstupovej pomoci III. Vo 
vhodných prípadoch sa stanovia spoločné 
pravidlá s cieľom zabezpečiť medzi fondmi 
konzistentnosť a komplementaritu a 
zároveň zaistiť, aby boli rešpektované 
osobitosti politík, ako aj na účely 
dosiahnutia súladu so strategickými 
požiadavkami týchto politík, programov a 
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fondov EFRR a ESF+. fondov, v zmysle základných podmienok 
fondov EFRR a ESF+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Pracovná sila v zdravotníctve 
zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní 
odolných systémov zdravotníctva a 
dosahovaní najvyššej možnej úrovne 
zdravia. Program by mal preto podporiť 
prácu Komisie v oblasti účinných, 
prístupných a odolných systémov 
zdravotnej starostlivosti a zdravotníctva a 
podporovať rozvoj a vykonávanie 
stratégie týkajúcej sa pracovnej sily v 
zdravotníctve. V súčinnosti s Európskym 
sociálnym fondom plus (ESF+), a najmä 
so zložkou Zamestnanosť a sociálna 
inovácia (EaSI), by mal program 
poskytovať v rámci stratégie prostriedky 
harmonizovanej odbornej prípravy a 
vzdelávania na účely zlepšovania 
učebných osnov zdravotníckych 
pracovníkov a ich digitálnych zručností 
na dosiahnutie prístupu orientovaného na 
pacienta a založeného na výsledkoch. 
Program by mal prostredníctvom stratégie 
podporovať aj členské štáty pri riešení 
problému úniku mozgov a migrácie 
zdravotníckeho personálu z členských 
štátov vo východnej časti Európskej únie a 
vykonávanie politiky uchovávania. 
Schopnosť poskytovať kvalitnú, 
štandardizovanú, cielenú a integrovanú 
starostlivosť a zlepšiť pokrytie 
zdravotníckych služieb závisí od 
dostupnosti, prístupnosti, prijateľnosti, 
prispôsobivosti a kvality pracovnej sily v 
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zdravotníctve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
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 nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Vykonávanie a hodnotenie 
programu by malo zahŕňať prístupy 
„zdravie vo všetkých politikách“ a 
„zdravie vo všetkom financovaní“. V 
rámci programu by Komisia mala 
pristúpiť k systematickému hodnoteniu 
vplyvu všetkých politík a finančných 
prostriedkov EÚ na zdravie založenému 
na medziodvetvových ukazovateľoch s 
cieľom vyhodnotiť ich vplyv na zlepšenie 
zdravia a dobrých životných podmienok 
našich občanov.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Program by mal podporovať 
zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré 
majú vzhľadom na svoje sociálno-
ekonomické alebo geografické 
charakteristiky zložitejší prístup ku 
zdravotnej starostlivosti. Synergie medzi 
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programom a fondmi ESF+ a EFRR sú 
kľúčové, a Komisia by mala zohľadniť 
osobitosť vzdialených oblastí, presnejšie 
povedané najvzdialenejších regiónov 
podľa článku 349 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20b) Program by mal zaručiť výrazné 
zapojenie občianskej spoločnosti (najmä 
združení pacientov) a akademickej obce 
(najmä zdravotníckych spolkov) s cieľom 
zabezpečiť vyvážené zastúpenie a účasť 
na dosahovaní cieľov v oblasti verejného 
zdravia. Európske zdravotnícke 
organizácie by mali prispievať k 
vykonávaniu a hodnoteniu programu.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20c) Hodnotenia posledných a 
súčasných programov by sa mali 
zohľadniť v rámci Konferencie o 
budúcnosti Európy, z ktorej by mohli 
vzísť jednoznačné návrhy na posilnenie 
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európskej politiky v oblasti zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V súlade s článkom 114 ZFEÚ by 
sa v právnych predpisoch prijatých Úniou 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu mal zaistiť vysoký stupeň ochrany 
zdravia. Na základe článku 114 ZFEÚ a 
článku 168 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa 
vyvinul významný súbor právnych 
predpisov Únie, ktorý zaručuje vysoké 
normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na 
rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti 
čelia systémy zdravotnej starostlivosti 
členských štátov výzvam, pokiaľ ide o 
prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. V záujme 
zabezpečenia lepšej ochrany verejného 
zdravia, ako aj bezpečnosti a posilnenia 
postavenia pacientov v Únii je nevyhnutné, 
aby mali pacienti a zdravotnícke systémy 
prístup ku kvalitným produktom zdravotnej 
starostlivosti a aby z nich mohli mať v 
plnej miere prospech.

(21) V súlade s článkom 114 ZFEÚ by 
sa v právnych predpisoch prijatých Úniou 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu mal zaistiť vysoký stupeň ochrany 
zdravia. Na základe článku 114 ZFEÚ a 
článku 168 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa 
vyvinul významný súbor právnych 
predpisov Únie, ktorý zaručuje vysoké 
normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na 
rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti 
čelia systémy zdravotnej starostlivosti 
členských štátov výzvam, pokiaľ ide o 
dostupnosť, prístupnosť a cenovú 
dostupnosť liekov a zdravotníckych 
pomôcok. V záujme zabezpečenia lepšej 
ochrany verejného zdravia, ako aj 
bezpečnosti a posilnenia postavenia 
pacientov v Únii je nevyhnutné, aby mali 
pacienti a zdravotnícke systémy prístup ku 
kvalitným produktom zdravotnej 
starostlivosti a aby z nich mohli mať v 
plnej miere prospech. Takýto prístup by sa 
mohol podporovať prostredníctvom lepšej 
koordinácie medzi členskými štátmi a 
neustálym udržiavaním otvoreného a 
dobre fungujúceho vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V súlade s článkom 114 ZFEÚ by 
sa v právnych predpisoch prijatých Úniou 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu mal zaistiť vysoký stupeň ochrany 
zdravia. Na základe článku 114 ZFEÚ a 
článku 168 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa 
vyvinul významný súbor právnych 
predpisov Únie, ktorý zaručuje vysoké 
normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na 
rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti 
čelia systémy zdravotnej starostlivosti 
členských štátov výzvam, pokiaľ ide o 
prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. V záujme 
zabezpečenia lepšej ochrany verejného 
zdravia, ako aj bezpečnosti a posilnenia 
postavenia pacientov v Únii je nevyhnutné, 
aby mali pacienti a zdravotnícke systémy 
prístup ku kvalitným produktom zdravotnej 
starostlivosti a aby z nich mohli mať v 
plnej miere prospech.

(21) V súlade s článkom 114 ZFEÚ by 
sa v právnych predpisoch prijatých Úniou 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu mal zaistiť vysoký stupeň ochrany 
zdravia. Na základe článku 114 ZFEÚ a 
článku 168 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa 
vyvinul významný súbor právnych 
predpisov Únie, ktorý zaručuje vysoké 
normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na 
rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti 
čelia systémy zdravotnej starostlivosti 
členských štátov výzvam, pokiaľ ide o 
prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. V záujme 
zabezpečenia lepšej ochrany verejného 
zdravia, ako aj bezpečnosti a posilnenia 
postavenia pacientov v Únii je nevyhnutné, 
aby mali pacienti a zdravotnícke systémy 
prístup ku kvalitným produktom a službám 
zdravotnej starostlivosti, a to aj v 
cezhraničnom kontexte, a aby z nich mohli 
mať v plnej miere prospech.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V súlade s článkom 114 ZFEÚ by 
sa v právnych predpisoch prijatých Úniou 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu mal zaistiť vysoký stupeň ochrany 
zdravia. Na základe článku 114 ZFEÚ a 
článku 168 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa 

(21) V súlade s článkom 114 ZFEÚ by 
sa v právnych predpisoch prijatých Úniou 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu mal zaistiť vysoký stupeň ochrany 
zdravia. Na základe článku 114 ZFEÚ a 
článku 168 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa 
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vyvinul významný súbor právnych 
predpisov Únie, ktorý zaručuje vysoké 
normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na 
rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti 
čelia systémy zdravotnej starostlivosti 
členských štátov výzvam, pokiaľ ide o 
prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. V záujme 
zabezpečenia lepšej ochrany verejného 
zdravia, ako aj bezpečnosti a posilnenia 
postavenia pacientov v Únii je nevyhnutné, 
aby mali pacienti a zdravotnícke systémy 
prístup ku kvalitným produktom 
zdravotnej starostlivosti a aby z nich mohli 
mať v plnej miere prospech.

vyvinul významný súbor právnych 
predpisov Únie, ktorý zaručuje vysoké 
normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na 
rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti 
čelia systémy zdravotnej starostlivosti 
členských štátov výzvam, pokiaľ ide o 
prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. V záujme 
zabezpečenia lepšej ochrany verejného 
zdravia, ako aj bezpečnosti a posilnenia 
postavenia pacientov v Únii je nevyhnutné, 
aby mali pacienti a zdravotnícke systémy 
prístup k udržateľným, efektívnym, 
spravodlivým a kvalitným produktom 
zdravotnej starostlivosti a aby z nich mohli 
mať v plnej miere prospech.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V súlade s článkom 114 ZFEÚ by 
sa v právnych predpisoch prijatých Úniou 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu mal zaistiť vysoký stupeň ochrany 
zdravia. Na základe článku 114 ZFEÚ a 
článku 168 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa 
vyvinul významný súbor právnych 
predpisov Únie, ktorý zaručuje vysoké 
normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na 
rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti 
čelia systémy zdravotnej starostlivosti 
členských štátov výzvam, pokiaľ ide o 
prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. V záujme 
zabezpečenia lepšej ochrany verejného 
zdravia, ako aj bezpečnosti a posilnenia 

(21) V súlade s článkom 114 ZFEÚ by 
sa v právnych predpisoch prijatých Úniou 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu mal zaistiť vysoký stupeň ochrany 
zdravia. Na základe článku 114 ZFEÚ a 
článku 168 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa 
vyvinul významný súbor právnych 
predpisov Únie, ktorý zaručuje vysoké 
normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na 
rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti 
čelia systémy zdravotnej starostlivosti 
členských štátov výzvam, pokiaľ ide o 
prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov a 
zdravotníckych pomôcok. V záujme 
zabezpečenia lepšej ochrany verejného 
zdravia, ako aj bezpečnosti a posilnenia 
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postavenia pacientov v Únii je nevyhnutné, 
aby mali pacienti a zdravotnícke systémy 
prístup ku kvalitným produktom 
zdravotnej starostlivosti a aby z nich mohli 
mať v plnej miere prospech.

postavenia pacientov v Únii je nevyhnutné, 
aby mali pacienti a zdravotnícke systémy 
prístup k cenovo dostupným produktom 
zdravotnej starostlivosti a aby z nich mohli 
mať v plnej miere prospech.

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Program by mal prispievať k 
posilneniu európskeho trhu s liekmi s 
cieľom urýchliť spravodlivý prístup k 
liekom, zvýšiť dostupnosť starostlivosti, 
maximalizovať úspory v štátnych 
rozpočtoch na zdravotníctvo a zabrániť 
vzniku prekážok brániacich v používaní 
generických a biologicky podobných 
liekov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať (22) Program by mal preto podporovať 
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opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

opatrenia na monitorovanie a 
zmierňovanie nedostatku liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom a liečbe, podporili stimuly 
na zvýšenie výrobnej kapacity 
antimikrobiálnych látok, personalizovanej 
liečby a očkovania, a podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch. 
Program by mal posilniť aj rozhodovanie 
o liekoch prostredníctvom umožnenia 
prístupu k údajom zo skutočnej zdravotnej 
starostlivosti a ich analýzy regulačnými 
orgánmi a orgánmi na posudzovanie 
zdravotníckych technológií. Program by 
mal tiež pomôcť zabezpečiť čo najlepšie 
využitie výsledkov výskumu a uľahčiť 
rozširovanie a zavádzanie inovácií 
týkajúcich sa zdravia, vrátane inovácií v 
oblasti zriedkavých chorôb, do systémov 
zdravotnej starostlivosti a klinickej praxe. 
V roku 2020 Komisia oznámila 
farmaceutickú stratégiu pre Európu s 
celkovým cieľom pomôcť zabezpečiť 
dodávky bezpečných a cenovo dostupných 
liekov v Únii, aby bolo možné uspokojiť 
potreby pacientov a podporiť úsilie 
európskeho farmaceutického priemyslu v 
oblasti inovácií v Únii a na celom svete. 
Program by mal podporovať vykonávanie 
farmaceutickej stratégie pre Európu na 
podporu konkurencieschopného 
farmaceutického priemyslu pri 
zohľadnení skutočnosti, že EÚ zostáva z 
celosvetového hľadiska zďaleka na prvom 
mieste ako región výroby účinných zložiek 
patentmi chránených liekov. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom a liečbe, podporili stimuly 
na zvýšenie výrobnej kapacity 
antimikrobiálnych látok, personalizovanej 
liečby a očkovania, a podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch. 
Program by mal posilniť aj rozhodovanie 
o liekoch prostredníctvom umožnenia 
prístupu k údajom zo skutočnej zdravotnej 
starostlivosti a ich analýzy regulačnými 
orgánmi a orgánmi na posudzovanie 
zdravotníckych technológií. Program by 
mal tiež pomôcť zabezpečiť čo najlepšie 
využitie výsledkov výskumu a uľahčiť 
rozširovanie a zavádzanie inovácií 
týkajúcich sa zdravia do systémov 
zdravotnej starostlivosti a klinickej praxe. 
V roku 2020 Komisia oznámila 
farmaceutickú stratégiu pre Európu s 
celkovým cieľom pomôcť zabezpečiť 
dodávky bezpečných a cenovo dostupných 
liekov v Únii, aby bolo možné uspokojiť 
potreby pacientov a podporiť úsilie 
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európskeho farmaceutického priemyslu v 
oblasti inovácií v Únii a na celom svete. 
Program by mal podporovať vykonávanie 
farmaceutickej stratégie pre Európu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom a liečbe, podporili stimuly 
na zvýšenie výrobnej kapacity 
antimikrobiálnych látok, 
personalizovaných liekov a starostlivosti, 
liečby a očkovania, a podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch. 
Program by mal posilniť aj rozhodovanie 
o liekoch prostredníctvom umožnenia 
prístupu k údajom zo skutočnej zdravotnej 
starostlivosti a ich analýzy regulačnými 
orgánmi a orgánmi na posudzovanie 
zdravotníckych technológií. Program by 
mal tiež pomôcť zabezpečiť čo najlepšie 
využitie výsledkov výskumu a uľahčiť 
rozširovanie a zavádzanie inovácií 
týkajúcich sa zdravia do systémov 
zdravotnej starostlivosti a klinickej praxe. 
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V roku 2020 Komisia oznámila 
farmaceutickú stratégiu pre Európu s 
celkovým cieľom pomôcť zabezpečiť 
dodávky bezpečných a cenovo dostupných 
liekov v Únii, aby bolo možné uspokojiť 
potreby pacientov a podporiť úsilie 
európskeho farmaceutického priemyslu v 
oblasti inovácií v Únii a na celom svete. 
Program by mal podporovať vykonávanie 
farmaceutickej stratégie pre Európu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov, predchádzanie 
takémuto nedostatku a jeho riešenie a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom a liečbe, podporili stimuly 
na zvýšenie výrobnej kapacity 
antimikrobiálnych látok, personalizovanej 
liečby a očkovania, a podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch. 
Program by mal tiež pomôcť zabezpečiť 
čo najlepšie využitie výsledkov výskumu a 
uľahčiť rozširovanie a zavádzanie 
klinickej praxe. V roku 2020 Komisia 
oznámila farmaceutickú stratégiu pre 
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Európu s celkovým cieľom pomôcť 
zabezpečiť dodávky bezpečných a cenovo 
dostupných liekov v Únii, aby bolo možné 
uspokojiť potreby pacientov a podporiť 
úsilie európskeho farmaceutického 
priemyslu v oblasti inovácií v Únii a na 
celom svete. Program by mal do určitej 
miery podporovať vykonávanie 
farmaceutickej stratégie pre Európu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom a zdravotníckym 
pomôckam, podporil výskum a vývoj 
nových liekov, s osobitným dôrazom na 
antimikrobiálne látky a vakcíny v záujme 
boja proti antimikrobiálnej rezistencii a 
ochoreniam, ktorým možno predchádzať 
vakcínou, podporila výroba základných 
liekov a aktívnej farmaceutickej zložky, 
vyvíjal takéto lieky, transformovali 
zdravotnícke výrobky a platformy na 
monitorovanie a zber informácií o zdraví 
pacientov, so zvýšením toho, do akej miery 
sa sami starajú o svoje zdravie, a s 
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informáciami o používaní zdravotníckych 
služieb, liekov a zdravotníckych pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal vytvoriť jednotný 
celoeurópsky systém na monitorovanie, 
hlásenie a oznamovanie nedostatku liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov, na to, aby sa 
zabránilo rozdrobeniu jednotného trhu, a 
na zabezpečenie toho, aby boli tieto 
produkty prístupnejšie a cenovo 
dostupnejšie, a zároveň obmedzovať 
závislosť ich dodávateľských reťazcov od 
tretích krajín. S cieľom reagovať na 
neuspokojené potreby v rámci lekárskej 
starostlivosti by mal program konkrétne 
podporovať klinické a realistické 
generovanie dôkazov na umožnenie 
vývoja účinných nových liekov, ich 
autorizácie, hodnotenia a prístupu k nim. 
Program by mal podporovať digitálnu 
transformáciu zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na jednotné celoeurópske 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch. Program by mal 
podporovať vykonávanie farmaceutickej 
stratégie pre Európu a prácu agentúry 
EMA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Edina Tóth
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch. Program by mal 
podporovať opatrenia proti šíreniu 
falšovaných liekov z neautorizovaných 
webových sídel a od neautorizovaných 
predajcov, ktoré v súčasnosti vyvolávajú 
obavy; tieto praktiky môžu spôsobiť vážnu 
ujmu na zdraví a viesť k vážnym 
zdravotným ťažkostiam alebo zhoršeniu 
zdravotného stavu občanov; Je 
nevyhnutná koordinácia EÚ v oblasti 
mapovania falšovaných liekov a boja proti 
nim.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok, vakcín a 
diagnostických nástrojov a iných 
zdravotníckych výrobkov, na reagovanie 
na takýto nedostatok a na zabezpečenie 
toho, aby boli tieto produkty prístupnejšie a 
cenovo dostupnejšie, a zároveň 
obmedzovať závislosť ich dodávateľských 
reťazcov od tretích krajín. S cieľom 
reagovať na neuspokojené potreby v rámci 
lekárskej starostlivosti by mal program 
konkrétne podporovať klinické skúšania, 
aby sa urýchlil vývoj, autorizácia a prístup 
k inovačným a účinným liekom, podporili 
stimuly na vývoj liekov, ako sú 
antimikrobiálne látky, podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch. 
Úplné a rýchle uplatňovanie nariadenia 
(EÚ) č. 536/ 2014 o klinickom skúšaní 
liekov na humánne použitie by malo 
uľahčiť spustenie veľkých klinických 
skúšok vykonávaných harmonizovaným a 
koordinovaným spôsobom na európskej 
úrovni.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
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prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín, 
najmä opatrenia, ak je to potrebné aj 
v synergii s ďalšími programami, na 
stimuláciu miestnej produkcie liečivých 
rastlín v členských štátoch, a na 
stimuláciu a podporu produkcie účinných 
látok a generických liekov v Únii. S 
cieľom reagovať na neuspokojené potreby 
v rámci lekárskej starostlivosti by mal 
program konkrétne podporovať klinické 
skúšania, aby sa urýchlil vývoj, autorizácia 
a prístup k inovačným a účinným liekom, 
podporili stimuly na vývoj liekov, ako sú 
antimikrobiálne látky, podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 346
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov, predchádzanie 
takémuto nedostatku a jeho riešenie a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
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monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch. Program by mal 
podporovať vykonávanie farmaceutickej 
stratégie pre Európu a prácu agentúry 
EMA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na zavedenie a podporu 
vytvorenia centrálneho mechanizmu na 
monitorovanie a včasné oznamovanie 
nedostatku liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných zdravotníckych výrobkov 
a na zabezpečenie toho, aby boli tieto 
produkty prístupnejšie a cenovo 
dostupnejšie, a zároveň obmedzovať 
závislosť ich dodávateľských reťazcov od 
tretích krajín a zabrániť fragmentácii 
vnútorného trhu. S cieľom reagovať na 
neuspokojené potreby v rámci lekárskej 
starostlivosti by mal program konkrétne 
podporovať klinické skúšania, aby sa 
urýchlil vývoj, autorizácia a prístup k 
inovačným a účinným liekom, podporili 
stimuly na vývoj liekov, ako sú 
antimikrobiálne látky, podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Adam Jarubas
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na vytvorenie jednotného 
celoeurópskeho systému na 
monitorovanie, hlásenie a oznamovanie 
nedostatku liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných zdravotníckych 
výrobkov, na to, aby sa zabránilo 
rozdrobeniu jednotného trhu, a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
jednotné celoeurópske monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na vytvorenie jednotného 
celoeurópskeho systému na 
monitorovanie, hlásenie a oznamovanie 
nedostatku liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných zdravotníckych 
výrobkov, na to, aby sa zabránilo 
rozdrobeniu jednotného trhu, a na 
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S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia zamerané na rozvoj 
celoeurópskeho systému monitorovania, 
podávania správ a oznámení o 
monitorovaní nedostatku liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov s cieľom 
posilniť jednotný trh a na zabezpečenie 
toho, aby boli tieto produkty prístupnejšie a 
cenovo dostupnejšie, a zároveň 
obmedzovať závislosť ich dodávateľských 
reťazcov od tretích krajín. S cieľom 
reagovať na neuspokojené potreby v rámci 
lekárskej starostlivosti by mal program 
konkrétne podporovať klinické skúšania, 
aby sa urýchlil vývoj, autorizácia a prístup 
k inovačným a účinným liekom, podporili 
stimuly na vývoj liekov, ako sú 
antimikrobiálne látky, podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
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zhromažďovanie informácií o liekoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 351
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na vytvorenie európskeho 
systému na monitorovanie, hlásenie a 
oznamovanie nedostatku liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov, na to, aby sa 
zabránilo rozdrobeniu jednotného trhu, a 
na zabezpečenie toho, aby boli tieto 
produkty prístupnejšie a cenovo 
dostupnejšie, a zároveň obmedzovať 
závislosť ich dodávateľských reťazcov od 
tretích krajín. S cieľom reagovať na 
neuspokojené potreby v rámci lekárskej 
starostlivosti by mal program konkrétne 
podporovať klinické skúšania, aby sa 
urýchlil vývoj, autorizácia a prístup k 
inovačným a účinným liekom, podporili 
stimuly na vývoj liekov, ako sú 
antimikrobiálne látky, podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
dostupnejšie, prístupnejšie a cenovo 
dostupnejšie, a zároveň obmedzovať 
závislosť ich dodávateľských reťazcov od 
malého počtu výrobcov a vyhodnotiť 
závislosť Únie od tretích krajín. S cieľom 
reagovať na neuspokojené potreby v rámci 
lekárskej starostlivosti by mal program 
konkrétne podporovať klinické skúšania, 
aby sa urýchlil vývoj, autorizácia a prístup 
k inovačným a účinným liekom, podporili 
stimuly na vývoj liekov, ako sú 
antimikrobiálne látky, podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na riešenie základných príčin 
nedostatku liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných zdravotníckych 
výrobkov, na monitorovanie nedostatkov v 
členských štátoch a na úrovni Únie a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
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účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na zabránenie 
jeho vzniku, a na zabezpečenie toho, aby 
boli tieto produkty prístupnejšie a cenovo 
dostupnejšie, a zároveň obmedzovať 
závislosť ich dodávateľských reťazcov od 
jediného zdroja. S cieľom reagovať na 
neuspokojené potreby v rámci lekárskej 
starostlivosti by mal program konkrétne 
podporovať klinické skúšania, aby sa 
urýchlil vývoj, autorizácia a prístup k 
inovačným a účinným liekom, podporili 
stimuly na vývoj liekov, ako sú 
antimikrobiálne látky, podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom reagovať na neuspokojené 
potreby v rámci lekárskej starostlivosti by 
mal program konkrétne podporovať 
klinické skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
autorizácia a prístup k inovačným a 
účinným liekom, podporili stimuly na 
vývoj liekov, ako sú antimikrobiálne látky, 
podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a na zabránenie 
jeho vzniku, a na zabezpečenie toho, aby 
boli tieto produkty prístupnejšie a cenovo 
dostupnejšie, a zároveň obmedzovať 
závislosť ich dodávateľských reťazcov od 
tretích krajín. S cieľom reagovať na 
neuspokojené potreby v rámci lekárskej 
starostlivosti by mal program konkrétne 
podporovať klinické skúšania, aby sa 
urýchlil vývoj, autorizácia a prístup k 
inovačným a účinným liekom, podporili 
stimuly na vývoj liekov, ako sú 
antimikrobiálne látky, podporila digitálna 
transformácia zdravotníckych výrobkov a 
platforiem na monitorovanie a 
zhromažďovanie informácií o liekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) V rezolúcii Svetového 
zdravotníckeho zhromaždenia č. WHA 
67.18 sa strany naliehavo vyzývajú, aby 
1.) tam, kde je to vhodné, upravili, prijali 
a vykonávali stratégiu WHO pre oblasť 
tradičných liekov na obdobie 2014 – 2023 
ako základ pre národné programy alebo 
pracovné plány týkajúce sa tradičných a 
doplnkových liekov; a 2.) vypracovali a 
realizovali pracovné plány na začlenenie 
tradičných a doplnkových liekov do 
zdravotných služieb, najmä základných 
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zdravotných služieb. Cieľom stratégie 
WHO pre oblasť tradičných liekov na 
obdobie 2014 – 2023 je podporovať 
členské štáty pri rozvoji politík a 
vykonávaní akčných plánov na podporu 
zdravia s podporou tradičnej, doplnkovej 
a integračnej medicíny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Podporovať akcie na zabezpečenie 
vykonávania prierezových politických 
iniciatív EÚ zameraných na budovanie 
udržateľnej Európy s vysokou úrovňou 
ochrany ľudského zdravia, ako je 
Európska zelená dohoda a jej zložky.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Komisia by do svojej 
farmaceutickej stratégie mala zaviesť 
revíziu právnych predpisov o ojedinelých 
a pediatrických ochoreniach a smernice 
2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o humánnych 
liekoch.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b) S cieľom rozšíriť prístup k 
zdravotníckym technológiám by mal 
program podporovať opatrenia, ktoré 
prispievajú k vykonávaniu uznesenia 
Svetového zdravotníckeho zhromaždenia z 
roku 2019 o zlepšení transparentnosti 
trhov s liekmi, vakcínami a inými 
zdravotníckymi výrobkami.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b) S cieľom zabezpečiť účinné 
kontroly a úplnú transparentnosť 
postupov používaných na stanovenie cien 
liekov by Komisia mala navrhnúť revíziu 
smernice 89/105/EHS o transparentnosti 
opatrení regulujúcich ceny liekov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
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 nariadenia
Odôvodnenie 22 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22c) S cieľom znížiť svoju závislosť od 
tretích krajín v prípade určitých 
biologických produktov a liekov, ako sú 
lieky pochádzajúce z krvi a plazmy, by 
Únia mala zvýšiť svoju kapacitu na zber a 
skladovanie krvi a plazmy. S cieľom 
vyhnúť sa riziku nedostatku týchto 
produktov by Únia mala urýchlene 
revidovať právne predpisy o krvi, 
tkanivách a bunkách, smernicu 
2002/98/ES a smernicu 2004/23/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 
bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 
zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách v rámci integrovanej politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie 

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na to, že infekcie spôsobované 
baktériami rezistentnými voči 
antibiotikám boli podľa údajov z 
Európskeho centra pre prevenciu a 
kontrolu chorôb v roku 2015 zodpovedné 
za 33 110 úmrtí v Európskej únii a v 
Európskom hospodárskom priestore, ako 
aj vzhľadom na skúsenosti so 
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chýb v medikácii. sekundárnymi bakteriálnymi infekciami 
spojenými s ochorením COVID-19 je 
nevyhnutné, aby sa programom 
podporovali opatrenia zamerané na 
obozretné používanie antimikrobiálnych 
látok u ľudí, zvierat a pri plodinách v rámci 
integrovanej politiky v oblasti bezpečnosti 
pacientov a prevencie chýb v medikácii. 
Okrem toho poznamenáva, že šírenie 
antimikrobiálnej rezistencie si bude 
vyžadovať väčší dôraz v programe na 
prevenciu infekcií spôsobených 
gramnegatívnymi baktériami, pretože na 
ne existuje relatívne málo existujúcich 
možností liečby a obmedzený počet nových 
antibiotík vo vývoji.

__________________ __________________
14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 
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bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 
zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách v rámci integrovanej politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie 
chýb v medikácii.

bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 
zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách v rámci integrovanej politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie 
chýb v medikácii. Program by mal 
podporovať programy monitorovania a 
dohľadu agentúry ECDC týkajúce sa 
používania antimikrobiálnych látok a 
antimikrobiálnej rezistencie, ako aj 
podpory vykonávania miestnych, 
regionálnych a národných plánov boja 
proti antimikrobiálnej rezistencii, 
podporených stratégiami založenými na 
dôkazoch a výmenou osvedčených 
postupov v rámci Únie.

__________________ __________________
14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 
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bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 
zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách v rámci integrovanej politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie 
chýb v medikácii.

bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 
zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách v rámci integrovanej politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie 
chýb v medikácii. V tejto súvislosti by sa 
malo preskúmať nariadenie (EÚ) 2019/6 
o veterinárnych liekoch, pokiaľ ide o 
používanie antibiotických liekov a iných 
liekov len na liečbu chorôb, podľa 
predpisu veterinárneho lekára na 
obmedzené časové obdobie a ktoré sa 
nemajú používať na profylaxiu.

__________________ __________________
14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 
bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 
bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 
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zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách v rámci integrovanej politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie 
chýb v medikácii.

zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách v rámci integrovanej politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie 
chýb v medikácii. Financovanie programu 
EU4Health by malo byť založené na 
opatreniach, ktoré možno vysledovať, 
stanoviť ciele v oblasti zníženia emisií 
antibiotík a používania liekov pre celú 
Úniu, a podporovať výskum a vývoj 
nových antibiotík.

__________________ __________________
14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 
bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 
zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách v rámci integrovanej politiky 
v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie 

(23) Vzhľadom na to, že optimálne 
používanie liekov, a najmä 
antimikrobiálnych látok, je prínosom pre 
jednotlivcov a zdravotnícke systémy, 
program by mal podporovať ich obozretné 
a efektívne využívanie. V súlade s 
Európskym akčným plánom „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej 
rezistencii14, prijatým v júni 2017 na 
základe žiadosti členských štátov, a 
vzhľadom na skúsenosti so sekundárnymi 
bakteriálnymi infekciami spojenými s 
ochorením COVID-19 je nevyhnutné, aby 
sa programom podporovali opatrenia 
zamerané na obozretné používanie 
antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat a 
pri plodinách, a opatrenia zahŕňajúce 
používanie integračnej liečby bez 
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chýb v medikácii. antibiotík, v rámci integrovanej a 
integračnej politiky v oblasti bezpečnosti 
pacientov a prevencie chýb v medikácii.

__________________ __________________
14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

14 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu Európsky akčný plán „jedno 
zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 
(AMR), COM(2017) 0339 final z 
29.6.2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Infekcie spojené so zdravotnou 
starostlivosťou sú infekcie, ktoré pacienti 
dostávajú počas zdravotnej starostlivosti o 
inú chorobu. ECDC odhaduje, že k 
nemocničným infekciám dochádza v 
priemere u jedného hospitalizovaného 
pacienta z dvadsiatich, to znamená u 4,1 
milióna pacientov v Únii ročne, a tieto 
infekcie spôsobujú každoročne 37 000 
úmrtí. Nedostatočná bezpečnosť 
pacientov predstavuje závažný problém 
pre verejné zdravie a vysoké hospodárske 
zaťaženie pre obmedzené finančné 
prostriedky v oblasti zdravia. Infekcie 
spojené so zdravotnou starostlivosťou 
môžu vzniknúť v akomkoľvek 
zdravotníckom zariadení vrátane 
nemocníc, ambulančných chirurgických 
stredísk, zariadení pre choroby obličiek v 
konečnom štádiu a zariadení dlhodobej 
starostlivosti. Je preto dôležité, aby 
Komisia v rámci programu vypracovala 
usmernenia na predchádzanie infekciám 
spojeným so zdravotnou starostlivosťou a 
aby program podporoval investície do 
modernizácie systémov zdravotníctva s 



AM\1207705SK.docx 201/285 PE653.822v01-00

SK

cieľom prekonať a obmedziť infekcie 
spojené so zdravotnou starostlivosťou a 
podporovať zásahy na zlepšenie 
bezpečnosti pacientov vrátane 
vykonávania odporúčania Rady z 9. júna 
2009 o bezpečnosti pacientov, vrátane 
prevencie a kontroly infekcií spojených so 
zdravotnou starostlivosťou. Spolupráca a 
koordinácia v oblasti bezpečnosti 
pacientov na európskej úrovni by sa mala 
posilniť vytvorením európskej siete pre 
bezpečnosť pacientov s podporou 
programu v oblasti zdravia a s priamym 
zapojením organizácií pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Infekcie spojené so zdravotnou 
starostlivosťou sú infekcie, ktoré pacienti 
dostávajú počas zdravotnej starostlivosti o 
inú chorobu. ECDC odhaduje, že k 
nemocničným infekciám dochádza v 
priemere u jedného hospitalizovaného 
pacienta z dvadsiatich, to znamená u 4 
milióna pacientov v Únii ročne, a tieto 
infekcie spôsobujú každoročne 37 000 
úmrtí. Nedostatočná bezpečnosť 
pacientov predstavuje závažný problém 
pre verejné zdravie a vysoké hospodárske 
zaťaženie pre obmedzené finančné 
prostriedky v oblasti zdravia. Infekcie 
spojené so zdravotnou starostlivosťou 
môžu vzniknúť v akomkoľvek 
zdravotníckom zariadení vrátane 
nemocníc, ambulančných chirurgických 
stredísk, zariadení pre choroby obličiek v 
konečnom štádiu a zariadení dlhodobej 
starostlivosti. Je preto dôležité, aby 
Komisia v rámci programu vypracovala 
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usmernenia na predchádzanie infekciám 
spojeným so zdravotnou starostlivosťou a 
aby program podporoval investície do 
modernizácie systémov zdravotníctva s 
cieľom prekonať a obmedziť infekcie 
spojené so zdravotnou starostlivosťou a 
podporovať zásahy na zlepšenie 
bezpečnosti pacientov vrátane 
vykonávania odporúčania Rady z 9. júna 
2009 o bezpečnosti pacientov, vrátane 
prevencie a kontroly infekcií spojených so 
zdravotnou starostlivosťou. Spolupráca a 
koordinácia v oblasti bezpečnosti 
pacientov na európskej úrovni by sa mala 
posilniť vytvorením európskej siete pre 
bezpečnosť pacientov s podporou 
programu v oblasti zdravia a s priamym 
zapojením organizácií pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Infekcie spojené so zdravotnou 
starostlivosťou sú infekcie, ktoré pacienti 
dostávajú počas zdravotnej starostlivosti o 
inú chorobu, alebo infekcie obyvateľov 
dlhodobých pobytových zariadení. ECDC 
odhaduje, že k nemocničným infekciám 
dochádza v priemere u jedného 
hospitalizovaného pacienta z dvadsiatich, 
to znamená u 4,1 milióna pacientov v Únii 
ročne, a tieto infekcie spôsobujú 
každoročne 37 000 úmrtí. Nedostatočná 
bezpečnosť pacientov predstavuje závažný 
problém pre verejné zdravie a vysoké 
hospodárske zaťaženie pre obmedzené 
finančné prostriedky v oblasti zdravia. 
Infekcie spojené so zdravotnou 



AM\1207705SK.docx 203/285 PE653.822v01-00

SK

starostlivosťou môžu vzniknúť v 
akomkoľvek zdravotníckom zariadení 
vrátane nemocníc, ambulančných 
chirurgických stredísk, zariadení pre 
choroby obličiek v konečnom štádiu a 
zariadení dlhodobej starostlivosti. Je preto 
dôležité, aby Komisia v rámci programu 
vypracovala usmernenia na 
predchádzanie infekciám spojeným so 
zdravotnou starostlivosťou a aby program 
podporoval investície do modernizácie 
systémov zdravotníctva s cieľom prekonať 
a obmedziť infekcie spojené so 
zdravotnou starostlivosťou a podporovať 
zásahy na zlepšenie bezpečnosti pacientov 
vrátane vykonávania odporúčania Rady z 
9. júna 2009 o bezpečnosti pacientov, 
vrátane prevencie a kontroly infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Účinná medzinárodná spolupráca 
je kľúčom ku kontrole infekcií spojených 
so zdravotnou starostlivosťou a 
antimikrobiálnej rezistencie, a EÚ 
zohráva dôležitú úlohu pri podpore 
členských štátov v tejto oblasti, napríklad 
prostredníctvom výskumných programov, 
systémov dohľadu prevádzkovaných 
agentúrou ECDC a vypracovania 
metodiky prieskumu prevalencie pre celú 
EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Podľa WHO zomrelo v roku 2012 
v dôsledku života alebo práce v nezdravom 
prostredí 12,6 milióna ľudí – išlo teda o 
takmer každé štvrté úmrtie na celom svete. 
Faktory znečistenia životného prostredia, 
ako sú znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, 
vystavenie chemickým látkam, zmena 
klímy a ultrafialové žiarenie, prispievajú k 
viac ako 100 chorobám a zraneniam.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Program by mal prostredníctvom 
svojich činností podporovať a zaručiť 
environmentálne zdravie európskych 
občanov v rámci Európskej zelenej 
dohody. Únia by mala prijať vymedzenie 
WHO, v ktorom sa opisuje životné 
prostredie ako začlenenie „aspektov 
ľudského zdravia, ako je kvalita života, 
ktoré sú determinované fyzikálnymi, 
chemickými, biologickými, sociálnymi, 
psychosociálnymi a estetickými faktormi 
nášho životného prostredia. Týka sa tiež 
politiky a postupov prevencie, riadenia a 
kontroly environmentálnych faktorov, 
ktoré môžu ovplyvniť zdravie súčasných a 
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budúcich generácií“.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Keďže znečistenie životného 
prostredia spôsobené humánnymi a 
veterinárnymi farmaceutickými látkami je 
novým environmentálnym problémom, 
ktorý môže mať dosah na verejné zdravie, 
program by mal podporovať opatrenia na 
posilnenie posudzovania a primeraného 
riadenia environmentálnych rizík 
spojených s výrobou, používaním a 
likvidáciou liekov v súlade so strategickým 
prístupom Európskej únie k liekom v 
životnom prostredí15.

(24) Keďže znečistenie životného 
prostredia spôsobené humánnymi a 
veterinárnymi farmaceutickými látkami je 
novým environmentálnym problémom, 
ktorý môže mať dosah na verejné zdravie, 
program by mal podporovať opatrenia na 
posilnenie posudzovania a primeraného 
riadenia environmentálnych rizík 
spojených s výrobou, používaním a 
likvidáciou liekov v súlade so strategickým 
prístupom Európskej únie k liekom v 
životnom prostredí15. Program posilní 
potrebu mať v politikách EÚ posúdenie 
vplyvu na zdravie a mal by propagovať 
podporu a ochranu zdravia vo všetkých 
politikách EÚ, zohľadňujúc Európsku 
zelenú dohodu, stratégiu "Z farmy na 
vidličku", stratégiu biodiverzity, 
farmaceutickú stratégiu pre Európu a iné.

__________________ __________________
15 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru o 
strategickom prístupe Európskej únie k 
liekom v životnom prostredí, COM(2019) 
128 final z 11.3.2019.

15 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru o 
strategickom prístupe Európskej únie k 
liekom v životnom prostredí, COM(2019) 
128 final z 11.3.2019.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Keďže znečistenie životného 
prostredia spôsobené humánnymi a 
veterinárnymi farmaceutickými látkami je 
novým environmentálnym problémom, 
ktorý môže mať dosah na verejné zdravie, 
program by mal podporovať opatrenia na 
posilnenie posudzovania a primeraného 
riadenia environmentálnych rizík 
spojených s výrobou, používaním a 
likvidáciou liekov v súlade so strategickým 
prístupom Európskej únie k liekom v 
životnom prostredí15.

(24) Keďže znečistenie spôsobené 
humánnymi a veterinárnymi 
farmaceutickými látkami je novým 
environmentálnym problémom, ktorý môže 
mať dosah na verejné zdravie, program by 
mal podporovať opatrenia na posilnenie 
posudzovania a primeraného riadenia 
environmentálnych rizík spojených s 
výrobou, používaním a likvidáciou liekov 
v súlade so strategickým prístupom 
Európskej únie k liekom v životnom 
prostredí15.

__________________ __________________
15 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru o 
strategickom prístupe Európskej únie k 
liekom v životnom prostredí, COM(2019) 
128 final z 11.3.2019.

15 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru o 
strategickom prístupe Európskej únie k 
liekom v životnom prostredí, COM(2019) 
128 final z 11.3.2019.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
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systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé údaje, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu politík 
a monitorovanie.

systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
uznávanie odbornej kvalifikácie, 
medicínskych produktov a technológií 
(lieky, zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, nepredpojaté, porovnateľné a 
spoľahlivé údaje, ktoré by slúžili ako opora 
pre tvorbu politík a monitorovanie. Právne 
predpisy Únie v oblasti zdravia musia 
vychádzať zo súčasných vedeckých 
dôkazov založených na údajoch, ktoré by 
sa mali zhromažďovať na miestnej úrovni 
v celej Európe prostredníctvom dobre 
definovanej homogénnej metodiky. 
Právne predpisy a ich vykonávanie a 
dôsledky by sa mali hodnotiť a 
oznamovať, čo by viedlo k cyklu 
zlepšovania kvality zdravia v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
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ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé údaje, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu politík 
a monitorovanie.

ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa, v spolupráci s 
kľúčovými partnermi ako agentúry EMA 
a ECDC, poskytovať kvalitné, 
porovnateľné a spoľahlivé údaje, ktoré by 
slúžili ako opora pre tvorbu politík a 
monitorovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé údaje, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu politík 
a monitorovanie.

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, nepredpojaté, porovnateľné a 
spoľahlivé údaje vrátane údajov o 
zdravotnej starostlivosti z reálnej praxe, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu politík 
a monitorovanie, na stanovenie cieľov a 
na tvorbu nástrojov na meranie pokroku 
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(napr. prehľad rakoviny).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé údaje, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu 
politík a monitorovanie.

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé údaje 
vrátane údajov o zdravotnej starostlivosti z 
reálnej praxe, čím by sa prispelo k tvorbe 
európskeho priestoru pre údaje týkajúce 
sa zdravia ako opory pre tvorbu politík a 
monitorovanie.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé údaje, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu politík 
a monitorovanie.

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie a bezpečnosť, životy 
občanov, efektívnosť a odolnosť 
zdravotníckych systémov a dobré 
fungovanie vnútorného trhu. Na ochranu 
zdravia v Únii je nevyhnutný regulačný 
rámec pre medicínske produkty a 
technológie (lieky, zdravotnícke pomôcky 
a substancie ľudského pôvodu), ako aj pre 
právne predpisy týkajúce sa tabaku, pre 
práva pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie, 
presadzovanie a zlepšovanie právnych 
predpisov Únie v oblasti zdravia, mali by 
sa prijať kritériá včasného a dlhodobého 
hodnotenia na posudzovanie jeho 
vykonávania, a mali by sa poskytovať 
kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé údaje, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu politík 
a monitorovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 

(25) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na 
verejné zdravie, životy občanov, 
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efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé údaje, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu politík 
a monitorovanie.

efektívnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov a dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Na ochranu zdravia v Únii je 
nevyhnutný regulačný rámec pre 
medicínske produkty a technológie (lieky, 
zdravotnícke pomôcky a substancie 
ľudského pôvodu), ako aj pre právne 
predpisy týkajúce sa tabaku, pre práva 
pacientov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť a závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia. Programom by sa preto 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a mali by sa poskytovať 
kvalitné, nepredpojaté, porovnateľné a 
spoľahlivé údaje vrátane údajov o 
zdravotnej starostlivosti z reálnej praxe, 
ktoré by slúžili ako opora pre tvorbu politík 
a monitorovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 potvrdila pohľad, podľa 
ktorého je vhodné posilniť účasť 
verejného sektora na stratégiách výskumu 
v oblasti zdravia s cieľom zabrániť tomu, 
aby boli obmedzené striktne komerčnými 
kritériami. V súlade s programom 
Horizont Európa musí program 
EU4Health pomôcť posilniť zdroje 
potrebné na to, aby sa mohol uskutočniť 
všetok strategický výskum v oblasti 
zdravia, ktorý nemožno uskutočniť bez 
verejnej podpory.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 382
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Právne predpisy Únie v oblasti 
životného prostredia majú nepriamy, ale 
významný vplyv na verejné zdravie a 
odolnosť vnútroštátnych zdravotníckych 
systémov. Silný a dobre fungujúci 
regulačný rámec EÚ v oblasti životného 
prostredia je pre ochranu zdravia 
nevyhnutný. Programom by sa preto mala 
podporovať tvorba, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti životného prostredia smerujúcich k 
netoxickému prostrediu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Cezhraničná spolupráca pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ktorí sa premiestňujú medzi 
členskými štátmi, spolupráca v oblasti 
hodnotenia zdravotníckych technológií 
(HTA) a európskych referenčných sietí 
(ERN) sú príkladmi oblastí, v ktorých 
integrovaná práca medzi členskými štátmi 
ukázala, že má výraznú pridanú hodnotu a 
vysoký potenciál na zvýšenie účinnosti 
zdravotníckych systémov, a teda aj pre 
zlepšenie zdravia vo všeobecnosti. 
Program by preto mal podporovať činnosti 
umožňujúce takúto integrovanú a 
koordinovanú prácu, ktorá slúži aj na 
podporu vykonávania postupov, ktoré majú 

(26) Cezhraničná spolupráca pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ktorí sa premiestňujú medzi 
členskými štátmi, spolupráca v oblasti 
hodnotenia zdravotníckych technológií 
(HTA) a európskych referenčných sietí 
(ERN) sú príkladmi oblastí, v ktorých 
integrovaná práca medzi členskými štátmi 
ukázala, že má výraznú pridanú hodnotu a 
vysoký potenciál na zvýšenie účinnosti 
zdravotníckych systémov, a teda aj pre 
zlepšenie zdravia vo všeobecnosti. Ide o 
príklady oblastí, v ktorých sa už ukázalo, 
že integrovaná práca medzi členskými 
štátmi má veľkú pridanú hodnotu a veľký 
potenciál na zvýšenie efektívnosti 
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výrazný vplyv a ktoré sú zamerané na čo 
najúčinnejšiu distribúciu dostupných 
zdrojov pre príslušné obyvateľstvo a 
oblasti, aby sa maximalizoval ich vplyv.

systémov zdravotnej starostlivosti, a teda 
zlepšenie zdravia vo všeobecnosti. Tieto 
oblasti však ešte nie sú rozvinuté, a to ani 
z hľadiska právnych predpisov Únie, ani z 
hľadiska ich vykonávania alebo zdrojov. 
Program by sa mal preto zamerať na 
zabezpečenie toho, aby sa takéto 
integrované a koordinované činnosti 
rozvíjali a vykonávali v plnom rozsahu ich 
potenciálu v oblastiach ako choroby HTA 
a ERN. Táto práca by slúžila aj na 
podporu vykonávania postupov, ktoré majú 
výrazný vplyv a ktoré sú zamerané na čo 
najúčinnejšiu distribúciu dostupných 
zdrojov pre relevantný sektor populáciea 
relevantné oblasti, aby sa maximalizoval 
ich vplyv, čím by sa znížili nerovnosti, a to 
prostredníctvom zohľadňovania pohlavia, 
rodovej identity a veku, a vytvorila 
referenčná sieť pre bezpečné používanie 
liekov počas tehotenstva a dojčenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Cezhraničná spolupráca pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ktorí sa premiestňujú medzi 
členskými štátmi, spolupráca v oblasti 
hodnotenia zdravotníckych technológií 
(HTA) a európskych referenčných sietí 
(ERN) sú príkladmi oblastí, v ktorých 
integrovaná práca medzi členskými štátmi 
ukázala, že má výraznú pridanú hodnotu a 
vysoký potenciál na zvýšenie účinnosti 
zdravotníckych systémov, a teda aj pre 
zlepšenie zdravia vo všeobecnosti. 
Program by preto mal podporovať činnosti 
umožňujúce takúto integrovanú a 
koordinovanú prácu, ktorá slúži aj na 

(26) Cezhraničná spolupráca pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ktorí sa premiestňujú medzi 
členskými štátmi alebo žijú v 
pohraničných regiónoch, spolupráca v 
oblasti hodnotenia zdravotníckych 
technológií (HTA) a európskych 
referenčných sietí (ERN) sú príkladmi 
oblastí, v ktorých integrovaná práca medzi 
členskými štátmi ukázala, že má výraznú 
pridanú hodnotu a vysoký potenciál na 
zvýšenie účinnosti zdravotníckych 
systémov, a teda aj pre zlepšenie zdravia 
vo všeobecnosti. Program by preto mal 
podporovať činnosti umožňujúce takúto 
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podporu vykonávania postupov, ktoré majú 
výrazný vplyv a ktoré sú zamerané na čo 
najúčinnejšiu distribúciu dostupných 
zdrojov pre príslušné obyvateľstvo a 
oblasti, aby sa maximalizoval ich vplyv.

integrovanú a koordinovanú prácu, ktorá 
slúži aj na podporu vykonávania postupov, 
ktoré majú výrazný vplyv a ktoré sú 
zamerané na čo najúčinnejšiu distribúciu 
dostupných zdrojov pre príslušné 
obyvateľstvo a oblasti, aby sa 
maximalizoval ich vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Cezhraničná spolupráca pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ktorí sa pohybujú medzi 
členskými štátmi, ako sa stanovuje v 
smernici 2011/24/EÚ, zahŕňa európske 
referenčné siete (ERN). Ide o príklad, v 
ktorom sa ukázalo, že integrovaná práca 
medzi členskými štátmi má výraznú 
pridanú hodnotu a vysoký potenciál na 
zvýšenie účinnosti zdravotníckych 
systémov, a teda aj pre zlepšenie zdravia 
vo všeobecnosti. Ešte je však potrebné 
tento príklad úplne rozpracovať, pokiaľ 
ide o právne predpisy Únie, vykonávanie a 
zdroje. Program by sa mal preto zamerať 
na zabezpečenie toho, aby sa takéto 
integrované a koordinované činnosti 
rozvíjali a vykonávali v plnom rozsahu v 
oblastiach ako ERN. Táto práca by slúžila 
aj na podporu vykonávania postupov, 
ktoré majú výrazný vplyv a ktoré sú 
zamerané na čo najúčinnejšiu distribúciu 
dostupných zdrojov príslušnej populácii, 
aby sa maximalizoval ich vplyv.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Solidarita a jednotnosť sú zásady 
Únie a program by mal zabezpečiť, aby 
Únia mala jednotný prístup k boju proti 
cezhraničným zdravotným hrozbám. 
Podľa článku 168 ZFEÚ by mal program 
podporovať vytvorenie európskeho 
mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, 
ktorý bude pripravený reagovať na hrozby 
v oblasti verejného zdravia, ktorý bude 
koordinovať agentúra ECDC a ktorý 
bude riadený komisárom pre zdravie a 
komisárom pre krízové riadenie, s 
plnohodnotným vymedzením voči 
ostatným zdravotníckym agentúram EÚ. 
Tento mechanizmus s vlastnými 
zdravotníckymi zdrojmi v rámci 
posilneného mechanizmu Únie v oblasti 
civilnej ochrany sa pripraví spolu s 
núdzovým plánom pre pandémiu, aby sme 
mali koordinovanú reakciu a schopnosť 
rýchlo rozšíriť reakciu na budúce krízy v 
oblasti zdravia na základe 
štandardizovaných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Mobilita cezhraničných 
zdravotníckych pracovníkov musí byť 
zaručená, aby sa zabezpečila kontinuita 
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zdravotníckych služieb v Európskej únii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 388
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 
napríklad rakovina.

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb, 
pričom by sa malo podporiť vytvorenie 
nových ERN na pokrytie infekčných 
chorôb, komplikovaných tehotenstiev a 
komplexných duševných chorôb, a 
rakoviny a pediatrickej rakoviny.

__________________ __________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).
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Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 
napríklad rakovina.

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia ako 
srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
chronické choroby dýchacích ciest, 
cukrovka a problémy v oblasti duševného 
zdravia, a iné závažné chronické 
ochorenia, ktoré si vyžadujú rozsiahlu 
výmenu poznatkov kvôli zložitosti 
prípadov a komorbiditám a kvôli ich čoraz 
väčšej prevalencii.

__________________ __________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 

16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
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uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 
napríklad rakovina.

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia ako 
rakovina, chronické choroby dýchacích 
ciest, cukrovka a problémy v oblasti 
duševného zdravia, a iné závažné 
chronické ochorenia, ktoré si vyžadujú 
rozsiahlu výmenu poznatkov kvôli 
zložitosti prípadov a komorbiditám a kvôli 
ich čoraz väčšej prevalencii.

__________________ __________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 16 Smernica Európskeho parlamentu a 
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Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Odôvodnenie

Vysoká prevalencia chronických chorôb a úmrtnosť v ich dôsledku, pričom ochorenie 
COVID-19 tieto javy ešte posilnilo, naznačujú, že pre túto skupinu chorôb by sa mal 
uplatňovať podobný prístup ako v prípade ERN pre zriedkavé choroby. Takisto by to prispelo 
k tomu, aby pacienti v celej Európe mali rovnakú šancu dostávať vysokokvalitnú lekársku 
starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh 391
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 
napríklad rakovina.

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia ako 
srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, 
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chronické choroby dýchacích ciest, 
cukrovka a problémy v oblasti duševného 
zdravia, a iné závažné chronické 
ochorenia, ktoré si vyžadujú rozsiahlu 
výmenu poznatkov kvôli zložitosti 
prípadov a komorbiditám.

__________________ __________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 
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napríklad rakovina. napríklad rakovina, bez toho, aby to malo 
vplyv na efektívnosť 24 existujúcich ERN, 
ktoré pracujú na rôznych tematických 
otázkach vrátane porúch kostí, rakoviny 
detí a imunitnej nedostatočnosti.

__________________ __________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia ako 
rakovina, srdcovo-cievne choroby, 
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napríklad rakovina. chronické choroby dýchacích ciest, 
problémy v oblasti duševného zdravia a 
iné závažné chronické ochorenia.

__________________ __________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
zložité prenosné a neprenosné ochorenia, 
ako je napríklad rakovina, a do oblasti 
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napríklad rakovina. riadenia zdravotných kríz.

__________________ __________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je 
napríklad rakovina.

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
Keďže siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. V rámci 
programu by sa malo zvážiť rozšírenie sietí 
ERN nad rámec zriedkavých chorôb na 
prenosné a chronické neprenosné 
ochorenia ako rakovina a 
neurodegeneratívne ochorenia.

__________________ __________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 16 Smernica Európskeho parlamentu a 
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Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Program by mal podporovať 
mobilitu zdravotníckych pracovníkov 
počas ich vzdelávania aj profesionálnej 
kariéry v celej EÚ prostredníctvom 
finančných prostriedkov z programu 
Erasmus +, a ich osobitnú úlohu pri 
zlepšovaní znalostí a odborných 
skúseností v oblasti zdravotných hrozieb. 
Program by mal tiež uľahčiť vykonávanie 
smernice o uznávaní odbornej kvalifikácie 
s cieľom zabezpečiť lepšie vzájomné 
uznávanie kvalifikácií zdravotníckych 
pracovníkov v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) ERN čelia významným výzvam, 
pokiaľ ide o zabezpečenie ich finančnej 
udržateľnosti a schopnosti účinne 
fungovať v rámci vnútroštátnych 
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systémov zdravotnej starostlivosti a medzi 
nimi, ako zdôraznil Európsky dvor 
audítorov, vo svojej osobitnej správe č. 
07/2019: Opatrenia EÚ v oblasti 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Mala by sa venovať priorita 
programom klinickej genomiky a 
prognózy ochorení založených na 
genetickej stavbe jednotlivcov 
(personalizovaná alebo presná medicína), 
a EÚ by mala viesť túto iniciatívu.

Or. es

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27b) Program by mal uľahčovať 
koordináciu a združovanie európskych 
multicentrických klinických skúšaní a 
podporovať opatrenia týkajúce sa 
výskumu a odbornej prípravy budúcich 
európskych univerzitných sietí.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 27 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27c) Program by mal zaručiť 
udržateľné financovanie európskych 
výskumných konzorcií v oblasti liekov, 
vakcín a biologických testov určených pre 
špecifické infekčné a prenosné choroby.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 27 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27d) Program by mal prijať konkrétne 
kroky proti zriedkavým a komplexným 
chorobám s nízkou prevalenciou. Treba 
uľahčiť včasné odhaľovanie a 
podporovať projekty ako Rare 2030, s 
cieľom vytvoriť konkrétne a inovatívne 
politiky na rozvoj výskumu a zlepšenie 
života pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27e) Program by mal uľahčiť revíziu 
mandátu agentúry EU-OSHA na podporu 
zdravých a bezpečných pracovísk v celej 
Únii a na podporu činností a analýz 
agentúry v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Komisia by mala 
navrhnúť nový strategický rámec EÚ pre 
oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci na obdobie 2021 – 2027 a 
pokračovať v aktualizácii smernice o 
ochrane pracovníkov pred rizikami 
súvisiacimi s karcinogénmi alebo 
mutagénmi pri práci. Program by mal tiež 
podporovať opatrenia na uľahčenie 
návratu ľudí na pracovisko po dlhodobej 
zdravotnej absencii a lepšie zahrnúť 
osoby, ktoré sú chronicky choré alebo 
majú zdravotné postihnutie, do pracovnej 
sily.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 27 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27f) Program by mal účinne zaručiť 
bezpečný a včasný prístup k sexuálnemu a 
reprodukčnému zdraviu a právam, 
príslušnému tovaru (napr. liekom, 
antikoncepcii) a službám (napr. sexuálna 
výchova, bezpečné umelé prerušenie 
tehotenstva).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 404
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom optimalizovať pridanú 
hodnotu a vplyv investícií, ktoré sú úplne 
alebo čiastočne financované z rozpočtu 
Únie, by sa mali hľadať synergie najmä 
medzi akčným programom Únie v oblasti 
zdravia a inými programami Únie vrátane 
tých, ktoré sú predmetom zdieľaného 
riadenia. V záujme maximalizovania 
uvedených synergií by sa mali zabezpečiť 
kľúčové podporné mechanizmy vrátane 
kumulatívneho financovania akcie z 
akčného programu Únie v oblasti zdravia a 
iného programu Únie, pokiaľ takéto 
kumulatívne financovanie nepresahuje 
celkové oprávnené náklady na akciu. Na 
uvedený účel by sa v tomto nariadení mali 
stanoviť primerané pravidlá, najmä pokiaľ 
ide o možnosť deklarovať rovnaké náklady 
alebo výdavky na pomernom základe v 
rámci akčného programu Únie v oblasti 
zdravia a iného programu Únie.

(30) S cieľom optimalizovať pridanú 
hodnotu a vplyv investícií, ktoré sú úplne 
alebo čiastočne financované z rozpočtu 
Únie, by sa mali hľadať synergie najmä 
medzi akčným programom Únie v oblasti 
zdravia a inými programami Únie vrátane 
tých, ktoré sú predmetom zdieľaného 
riadenia, najmä programom Interreg, 
ktorý sa už zaoberá cezhraničnou 
spoluprácou v oblasti zdravia a pomáha 
uľahčiť cezhraničnú mobilitu pacientov a 
zdravotníkov a rozvíjať prístup ku 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
využívaním spoločného vybavenia, 
spoločných služieb a spoločných zariadení 
v cezhraničných oblastiach. V záujme 
maximalizovania uvedených synergií by sa 
mali zabezpečiť kľúčové podporné 
mechanizmy vrátane kumulatívneho 
financovania akcie z akčného programu 
Únie v oblasti zdravia a iného programu 
Únie, pokiaľ takéto kumulatívne 
financovanie nepresahuje celkové 
oprávnené náklady na akciu. Na uvedený 
účel by sa v tomto nariadení mali stanoviť 
primerané pravidlá, najmä pokiaľ ide o 
možnosť deklarovať rovnaké náklady alebo 
výdavky na pomernom základe v rámci 
akčného programu Únie v oblasti zdravia a 
iného programu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom optimalizovať pridanú 
hodnotu a vplyv investícií, ktoré sú úplne 
alebo čiastočne financované z rozpočtu 
Únie, by sa mali hľadať synergie najmä 
medzi akčným programom Únie v oblasti 
zdravia a inými programami Únie vrátane 
tých, ktoré sú predmetom zdieľaného 
riadenia. V záujme maximalizovania 
uvedených synergií by sa mali zabezpečiť 
kľúčové podporné mechanizmy vrátane 
kumulatívneho financovania akcie z 
akčného programu Únie v oblasti zdravia a 
iného programu Únie, pokiaľ takéto 
kumulatívne financovanie nepresahuje 
celkové oprávnené náklady na akciu. Na 
uvedený účel by sa v tomto nariadení mali 
stanoviť primerané pravidlá, najmä pokiaľ 
ide o možnosť deklarovať rovnaké náklady 
alebo výdavky na pomernom základe v 
rámci akčného programu Únie v oblasti 
zdravia a iného programu Únie.

(30) S cieľom optimalizovať pridanú 
hodnotu a vplyv investícií, ktoré sú úplne 
alebo čiastočne financované z rozpočtu 
Únie, by sa mali hľadať synergie najmä 
medzi akčným programom Únie v oblasti 
zdravia a inými programami Únie vrátane 
tých, ktoré sú predmetom zdieľaného 
riadenia, a agentúr Únie. V záujme 
maximalizovania uvedených synergií by sa 
mali zabezpečiť kľúčové podporné 
mechanizmy vrátane kumulatívneho 
financovania akcie z akčného programu 
Únie v oblasti zdravia a iného programu 
Únie, pokiaľ takéto kumulatívne 
financovanie nepresahuje celkové 
oprávnené náklady na akciu. Na uvedený 
účel by sa v tomto nariadení mali stanoviť 
primerané pravidlá, najmä pokiaľ ide o 
možnosť deklarovať rovnaké náklady alebo 
výdavky na pomernom základe v rámci 
akčného programu Únie v oblasti zdravia a 
iného programu Únie, zaručujúce 
podrobné a transparentné podávanie 
správ.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom optimalizovať pridanú 
hodnotu a vplyv investícií, ktoré sú úplne 
alebo čiastočne financované z rozpočtu 
Únie, by sa mali hľadať synergie najmä 
medzi akčným programom Únie v oblasti 

(30) S cieľom optimalizovať pridanú 
hodnotu a vplyv investícií, ktoré sú úplne 
alebo čiastočne financované z rozpočtu 
Únie, by sa mali hľadať synergie najmä 
medzi akčným programom Únie v oblasti 
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zdravia a inými programami Únie vrátane 
tých, ktoré sú predmetom zdieľaného 
riadenia. V záujme maximalizovania 
uvedených synergií by sa mali zabezpečiť 
kľúčové podporné mechanizmy vrátane 
kumulatívneho financovania akcie z 
akčného programu Únie v oblasti zdravia a 
iného programu Únie, pokiaľ takéto 
kumulatívne financovanie nepresahuje 
celkové oprávnené náklady na akciu. Na 
uvedený účel by sa v tomto nariadení mali 
stanoviť primerané pravidlá, najmä pokiaľ 
ide o možnosť deklarovať rovnaké náklady 
alebo výdavky na pomernom základe v 
rámci akčného programu Únie v oblasti 
zdravia a iného programu Únie.

zdravia a inými programami Únie vrátane 
tých, ktoré sú predmetom zdieľaného 
riadenia, a agentúr EÚ. V záujme 
maximalizovania uvedených synergií a 
zabránenia vzniku duplicít by sa mali 
zabezpečiť kľúčové podporné mechanizmy 
vrátane kumulatívneho financovania akcie 
z akčného programu Únie v oblasti zdravia 
a iného programu Únie, pokiaľ takéto 
kumulatívne financovanie nepresahuje 
celkové oprávnené náklady na akciu. Na 
uvedený účel by sa v tomto nariadení mali 
stanoviť primerané pravidlá, najmä pokiaľ 
ide o možnosť deklarovať rovnaké náklady 
alebo výdavky na pomernom základe v 
rámci akčného programu Únie v oblasti 
zdravia a iného programu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Edina Tóth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Vzhľadom na osobitný charakter 
cieľov a akcií, na ktoré sa program 
vzťahuje, majú príslušné orgány členských 
štátov v niektorých prípadoch najlepšie 
predpoklady na vykonávanie súvisiacich 
činností. Uvedené orgány, určené 
samotnými členskými štátmi, by sa preto 
na účely článku 195 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách mali považovať 
za určených prijímateľov a granty by sa 
týmto orgánom mali udeľovať bez 
predchádzajúceho uverejnenia výziev na 
predkladanie návrhov.

(31) Vzhľadom na osobitný charakter 
cieľov a akcií, na ktoré sa program 
vzťahuje, majú príslušné orgány členských 
štátov v niektorých prípadoch najlepšie 
predpoklady na vykonávanie súvisiacich 
činností. Uvedené orgány, určené 
samotnými členskými štátmi, by sa preto 
na účely článku 195 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách mali považovať 
za určených prijímateľov a granty by sa 
týmto orgánom mali udeľovať bez 
predchádzajúceho uverejnenia výziev na 
predkladanie návrhov. Investície z 
programu EU4Health by sa mali 
realizovať v úzkej spolupráci s členskými 
štátmi najmä v oblastiach patriacich do 
kompetencií jednotlivých štátov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Vzhľadom na osobitný charakter 
cieľov a akcií, na ktoré sa program 
vzťahuje, majú príslušné orgány členských 
štátov v niektorých prípadoch najlepšie 
predpoklady na vykonávanie súvisiacich 
činností. Uvedené orgány, určené 
samotnými členskými štátmi, by sa preto 
na účely článku 195 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách mali považovať 
za určených prijímateľov a granty by sa 
týmto orgánom mali udeľovať bez 
predchádzajúceho uverejnenia výziev na 
predkladanie návrhov.

(31) Vzhľadom na osobitný charakter 
cieľov a akcií, na ktoré sa program 
vzťahuje, majú príslušné orgány členských 
štátov a v cezhraničnom kontexte 
programy Interreg v niektorých prípadoch 
najlepšie predpoklady na vykonávanie 
súvisiacich činností. Uvedené orgány a 
programy Interreg, určené samotnými 
členskými štátmi, by sa preto na účely 
článku 195 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách mali považovať za určených 
prijímateľov a granty by sa týmto orgánom 
mali udeľovať bez predchádzajúceho 
uverejnenia výziev na predkladanie 
návrhov.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Vzhľadom na spoločne dohodnuté 
hodnoty solidarity zamerané na 
spravodlivé, všeobecné a kvalitné 
zdravotnícke služby ako základ pre politiky 
Únie v tejto oblasti a vzhľadom na to, že 
Únia zohráva ústrednú úlohu pri 
urýchľovaní pokroku v oblasti globálnych 

(33) Vzhľadom na spoločne dohodnuté 
hodnoty solidarity zamerané na 
spravodlivé, všeobecné a kvalitné 
zdravotnícke služby ako základ pre politiky 
Únie v tejto oblasti a vzhľadom na to, že 
Únia zohráva ústrednú úlohu pri 
urýchľovaní pokroku v oblasti globálnych 
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výziev v oblasti zdravia19, by mal program 
podporovať príspevok Únie k 
medzinárodným a globálnym iniciatívam v 
oblasti zdravia s cieľom zlepšiť zdravie, 
znížiť nerovnosti a zvýšiť ochranu pred 
globálnymi zdravotnými ohrozeniami.

výziev v oblasti zdravia19, by mal program 
podporovať príspevok Únie k 
medzinárodným a globálnym iniciatívam v 
oblasti zdravia s cieľom zlepšiť zdravie 
vrátane sexuálneho a reprodukčného 
zdravia, znížiť nerovnosti, najmä rodové 
nerovnosti, a zvýšiť ochranu pred 
globálnymi zdravotnými ohrozeniami.

__________________ __________________
19 Závery Rady o úlohe EÚ v oblasti 
celosvetového zdravia, 3011. zasadnutie 
Rady pre zahraničné veci, Brusel, 10. mája 
2010.

19 Závery Rady o úlohe EÚ v oblasti 
celosvetového zdravia, 3011. zasadnutie 
Rady pre zahraničné veci, Brusel, 10. mája 
2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Vzhľadom na spoločne dohodnuté 
hodnoty solidarity zamerané na 
spravodlivé, všeobecné a kvalitné 
zdravotnícke služby ako základ pre politiky 
Únie v tejto oblasti a vzhľadom na to, že 
Únia zohráva ústrednú úlohu pri 
urýchľovaní pokroku v oblasti globálnych 
výziev v oblasti zdravia19, by mal program 
podporovať príspevok Únie k 
medzinárodným a globálnym iniciatívam v 
oblasti zdravia s cieľom zlepšiť zdravie, 
znížiť nerovnosti a zvýšiť ochranu pred 
globálnymi zdravotnými ohrozeniami.

(33) Vzhľadom na spoločne dohodnuté 
hodnoty solidarity zamerané na 
spravodlivé, všeobecné a kvalitné 
zdravotnícke služby ako základ pre politiky 
Únie v tejto oblasti a vzhľadom na to, že 
Únia zohráva ústrednú úlohu pri 
urýchľovaní pokroku v oblasti globálnych 
výziev v oblasti zdravia19, by mal program 
v súčinnosti s inými relevantnými 
programami Únie a tak, aby sa navzájom 
dopĺňali, podporovať príspevok Únie k 
medzinárodným a globálnym iniciatívam v 
oblasti zdravia s cieľom zlepšiť zdravie, 
znížiť nerovnosti a zvýšiť ochranu pred 
globálnymi zdravotnými ohrozeniami.

__________________ __________________
19 Závery Rady o úlohe EÚ v oblasti 
celosvetového zdravia, 3011. zasadnutie 
Rady pre zahraničné veci, Brusel, 10. mája 
2010.

19 Závery Rady o úlohe EÚ v oblasti 
celosvetového zdravia, 3011. zasadnutie 
Rady pre zahraničné veci, Brusel, 10. mája 
2010.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Vzhľadom na spoločne dohodnuté 
hodnoty solidarity zamerané na 
spravodlivé, všeobecné a kvalitné 
zdravotnícke služby ako základ pre politiky 
Únie v tejto oblasti a vzhľadom na to, že 
Únia zohráva ústrednú úlohu pri 
urýchľovaní pokroku v oblasti globálnych 
výziev v oblasti zdravia19, by mal program 
podporovať príspevok Únie k 
medzinárodným a globálnym iniciatívam v 
oblasti zdravia s cieľom zlepšiť zdravie, 
znížiť nerovnosti a zvýšiť ochranu pred 
globálnymi zdravotnými ohrozeniami.

(33) Vzhľadom na spoločne dohodnuté 
hodnoty solidarity zamerané na prístupné, 
spravodlivé, všeobecné a kvalitné 
zdravotnícke služby, a to aj v 
cezhraničnom kontexte, ako základ pre 
politiky Únie v tejto oblasti a vzhľadom na 
to, že Únia zohráva ústrednú úlohu pri 
urýchľovaní pokroku v oblasti globálnych 
výziev v oblasti zdravia19, by mal program 
podporovať príspevok Únie k 
medzinárodným a globálnym iniciatívam v 
oblasti zdravia s cieľom zlepšiť zdravie, 
znížiť nerovnosti a zvýšiť ochranu pred 
globálnymi zdravotnými ohrozeniami.

__________________ __________________
19 Závery Rady o úlohe EÚ v oblasti 
celosvetového zdravia, 3011. zasadnutie 
Rady pre zahraničné veci, Brusel, 10. mája 
2010.

19 Závery Rady o úlohe EÚ v oblasti 
celosvetového zdravia, 3011. zasadnutie 
Rady pre zahraničné veci, Brusel, 10. mája 
2010.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na maximálne zvýšenie 
efektívnosti a účinnosti akcií na úrovni 

(34) Na maximálne zvýšenie 
efektívnosti a účinnosti akcií na úrovni 
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Únie a na medzinárodnej úrovni je vhodné 
vyvíjať spoluprácu s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami, ako je 
Organizácia Spojených národov a jej 
špecializované agentúry, najmä WHO, 
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, 
ako aj s Radou Európy a Organizáciou pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s 
cieľom implementovať program. Podľa 
článku 94 rozhodnutia Rady 
2013/755/EÚ20 osoby a subjekty usadené v 
zámorských krajinách a na zámorských 
územiach (ZKÚ) sú oprávnené získať 
financovanie v súlade s pravidlami a 
cieľmi programu a prípadnými dohodami 
uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú 
zámorská krajina alebo územie spojené.

Únie a na medzinárodnej úrovni je vhodné 
vyvíjať spoluprácu s členskými štátmi a s 
príslušnými medzinárodnými 
organizáciami, ako je Organizácia 
Spojených národov a jej špecializované 
agentúry, najmä WHO, Medzinárodná 
banka pre obnovu a rozvoj, ako aj s Radou 
Európy a Organizáciou pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) s cieľom 
implementovať program. Podľa článku 94 
rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ20 osoby a 
subjekty usadené v zámorských krajinách a 
na zámorských územiach (ZKÚ) sú 
oprávnené získať financovanie v súlade s 
pravidlami a cieľmi programu a 
prípadnými dohodami uplatniteľnými na 
členský štát, s ktorým sú zámorská krajina 
alebo územie spojené.

__________________ __________________
20 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. 
novembra 2013 o pridružení zámorských 
krajín a území k Európskej únii 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“) 
(Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

20 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. 
novembra 2013 o pridružení zámorských 
krajín a území k Európskej únii 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“) 
(Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Mala by sa posilniť spolupráca s 
tretími krajinami v oblasti výmeny 
informácií a najlepších postupov, pokiaľ 
ide o pripravenosť zdravotníckych 
systémov a ich schopnosť reagovať na 
núdzové situácie.

(36) Mala by sa posilniť spolupráca s 
tretími krajinami v oblasti výmeny 
informácií a najlepších postupov, pokiaľ 
ide o pripravenosť zdravotníckych 
systémov a ich schopnosť reagovať na 
núdzové situácie. Program by mal pomôcť 
vybudovať silné a účinné partnerstvo 
medzi Úniou a Afrikou a v rámci stratégie 
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EÚ – Afrika prioritne riešiť posilňovanie 
systémov zdravotnej starostlivosti, 
všeobecný prístup k zdravotným službám a 
globálny výskum a vývoj v oblasti zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) V preambule k Parížskej dohode sa 
uznáva „právo na zdravie“ ako kľúčové 
právo; v článku 4 ods. 1 písm. f) 
UNFCCC sa uvádza, že všetky jeho 
zmluvné strany by mali použiť „vhodné 
metódy, napríklad posúdenia vplyvu, 
formulované a určené na vnútroštátnej 
úrovni, s cieľom minimalizovať 
nepriaznivé účinky projektov alebo 
opatrení – ktoré prijali na zmiernenie 
zmeny klímy alebo na adaptáciu na 
zmenu klímy –, na hospodárstvo, verejné 
zdravie a kvalitu životného prostredia“.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 39 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39b) Podľa WHO zmena klímy 
ovplyvňuje sociálne a environmentálne 
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determinanty zdravia – čisté ovzdušie, 
bezpečnú pitnú vodu, dostatok potravín a 
bezpečné prístrešie – a v období rokov 
2030 až 2050 sa očakáva, že v dôsledku 
podvýživy, malárie, hnačky a teplotného 
stresu dôjde každý rok k ďalším 250 000 
úmrtiam, pričom mimoriadne vysoké 
teploty vzduchu budú priamou príčinou 
úmrtí v dôsledku srdcovo-cievnych a 
respiračných ochorení, a to najmä u 
starších a zraniteľných osôb. Zmena 
klímy, ktorá prináša záplavy, horúčavy, 
sucho a požiare, má značný vplyv na 
ľudské zdravie, a to aj pokiaľ ide o 
podvýživu, srdcovo-cievne ochorenia a 
ochorenia dýchacích ciest, a infekcie 
prenášané vektormi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Rob Rooken

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja OSN tento 
program prispeje k začleňovaniu opatrení 
v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k 
dosiahnutiu celkového cieľa 25% 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Počas 
prípravy a implementácie programu budú 
identifikované relevantné akcie a budú 
posúdené v kontexte jeho hodnotenia 
v polovici trvania.

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 417
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V snahe zohľadniť dôležitosť boja 
proti zmene klímy v súlade so záväzkami 
Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj 
v súlade s cieľmi Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja bude tento program prispievať 
k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy do 
politík Únie a k dosiahnutiu celkového 
cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy. Vo fáze 
prípravy a vykonávania programu sa 
určia príslušné akcie, ktoré sa 
preskúmajú v rámci hodnotenia v polovici 
obdobia.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja OSN tento 
program prispeje k začleňovaniu opatrení v 
oblasti zmeny klímy do politík Únie a k 
dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Vo fáze 
prípravy a vykonávania programu sa určia 
príslušné akcie, ktoré sa preskúmajú v 

(40) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja OSN tento 
program prispeje k začleňovaniu opatrení v 
oblasti zmeny klímy do politík Únie a k 
dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Vo fáze 
prípravy a vykonávania programu sa určia 
príslušné akcie, ktoré sa preskúmajú v 
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rámci hodnotenia v polovici obdobia. rámci hodnotenia v polovici obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Program by sa mal vykonávať tak, 
aby sa rešpektovala zodpovednosť 
členských štátov za vymedzenie ich 
politiky v oblasti zdravia, ako aj za 
organizáciu a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a lekárskej starostlivosti.

(42) Program by sa mal vykonávať tak, 
aby sa rešpektovala zodpovednosť 
členských štátov za vymedzenie ich 
politiky v oblasti zdravia, ako aj za 
organizáciu a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a lekárskej starostlivosti. Avšak s 
cieľom zlepšiť to, ako sa ich zdravotné 
služby a ich podmienky mobility pre 
pacientov a zdravotníckych pracovníkov v 
cezhraničných oblastiach navzájom 
dopĺňajú.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Vzhľadom na povahu a potenciálny 
rozsah cezhraničných ohrození ľudského 
zdravia nemožno cieľ ochrany ľudí v Únii 
pred takýmito ohrozeniami a zvýšenie 
úrovne krízovej prevencie a pripravenosti 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivo 
konajúcich členských štátov. V súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii sa môže prijať 

(43) Vzhľadom na povahu a potenciálny 
rozsah cezhraničných ohrození ľudského 
zdravia nemožno cieľ ochrany ľudí v Únii 
pred takýmito ohrozeniami a zvýšenie 
úrovne krízovej prevencie a pripravenosti 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivo 
konajúcich členských štátov. V súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii sa môže prijať 
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akcia na úrovni Únie aj na podporu úsilia 
členských štátov o dosiahnutie vysokej 
úrovne ochrany verejného zdravia, o 
zlepšenie prístupnosti a cenovej 
dostupnosti liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných produktov dôležitých v 
krízovej situácii v Únii, o podporu inovácií 
a integrovanej a koordinovanej práce a 
vykonávania najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, o zníženie nerovnosti v 
prístupe k zdraviu v celej EÚ, a to 
spôsobom, ktorý povedie k zvýšeniu 
efektívnosti a vplyvom s pridanou 
hodnotou, ktoré by nebolo možné 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení 
prijatých na úrovniach jednotlivých štátov, 
a pri súčasnom rešpektovaní právomocí a 
zodpovednosti členských štátov v 
oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.

akcia na úrovni Únie aj na podporu úsilia 
členských štátov o dosiahnutie vysokej 
úrovne ochrany verejného zdravia, o 
zlepšenie , dostupnosti, udržateľnosti, 
prijateľnosti, prístupnosti a cenovej 
dostupnosti liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných produktov relevantných 
pre zdravie v Únii, o podporu inovácií a 
integrovanej a koordinovanej práce a 
vykonávania najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, o zníženie nerovnosti a 
nespravodlivostí v prístupe k zdraviu v 
celej EÚ, a to spôsobom, ktorý povedie k 
zvýšeniu efektívnosti a vplyvom s pridanou 
hodnotou, ktoré by nebolo možné 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení 
prijatých na úrovniach jednotlivých štátov, 
a pri súčasnom rešpektovaní právomocí a 
zodpovednosti členských štátov v 
oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Vzhľadom na povahu a potenciálny 
rozsah cezhraničných ohrození ľudského 
zdravia nemožno cieľ ochrany ľudí v Únii 
pred takýmito ohrozeniami a zvýšenie 
úrovne krízovej prevencie a pripravenosti 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivo 
konajúcich členských štátov. V súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii sa môže prijať 
akcia na úrovni Únie aj na podporu úsilia 
členských štátov o dosiahnutie vysokej 
úrovne ochrany verejného zdravia, o 

(43) Vzhľadom na povahu a potenciálny 
rozsah cezhraničných ohrození ľudského 
zdravia nemožno cieľ ochrany ľudí v Únii 
pred takýmito ohrozeniami a zvýšenie 
úrovne krízovej prevencie a pripravenosti 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivo 
konajúcich členských štátov. V súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii by sa mohla 
prijať akcia na úrovni Únie aj na podporu 
úsilia členských štátov o dosiahnutie 
vysokej úrovne ochrany verejného zdravia, 
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zlepšenie prístupnosti a cenovej 
dostupnosti liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných produktov dôležitých v 
krízovej situácii v Únii, o podporu inovácií 
a integrovanej a koordinovanej práce a 
vykonávania najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, o zníženie nerovnosti v 
prístupe k zdraviu v celej EÚ, a to 
spôsobom, ktorý povedie k zvýšeniu 
efektívnosti a vplyvom s pridanou 
hodnotou, ktoré by nebolo možné 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení 
prijatých na úrovniach jednotlivých štátov, 
a pri súčasnom rešpektovaní právomocí a 
zodpovednosti členských štátov v 
oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.

o zlepšenie prístupnosti a cenovej 
dostupnosti liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných produktov služieb 
dôležitých v krízovej situácii v Únii, o 
podporu inovácií a integrovanej a 
koordinovanej práce a vykonávania 
najlepších postupov medzi členskými 
štátmi a medzi ich regiónmi, o zníženie 
nerovnosti v prístupe k zdraviu v celej EÚ, 
a to spôsobom, ktorý povedie k zvýšeniu 
efektívnosti a vplyvom s pridanou 
hodnotou, ktoré by nebolo možné 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení 
prijatých na úrovniach jednotlivých štátov, 
a pri súčasnom rešpektovaní právomocí a 
zodpovednosti členských štátov v 
oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Vzhľadom na povahu a potenciálny 
rozsah cezhraničných ohrození ľudského 
zdravia nemožno cieľ ochrany ľudí v Únii 
pred takýmito ohrozeniami a zvýšenie 
úrovne krízovej prevencie a pripravenosti 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivo 
konajúcich členských štátov. V súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii sa môže prijať 
akcia na úrovni Únie aj na podporu úsilia 
členských štátov o dosiahnutie vysokej 
úrovne ochrany verejného zdravia, o 
zlepšenie prístupnosti a cenovej 
dostupnosti liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných produktov dôležitých v 

(43) Vzhľadom na povahu a potenciálny 
rozsah cezhraničných ohrození ľudského 
zdravia nemožno cieľ ochrany ľudí v Únii 
pred takýmito ohrozeniami a zvýšenie 
úrovne krízovej prevencie a pripravenosti 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivo 
konajúcich členských štátov. V súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii sa môže prijať 
akcia na úrovni Únie aj na podporu úsilia 
členských štátov o dosiahnutie vysokej 
úrovne ochrany verejného zdravia, o 
zlepšenie dostupnosti, prístupnosti, 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
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krízovej situácii v Únii, o podporu inovácií 
a integrovanej a koordinovanej práce a 
vykonávania najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, o zníženie nerovnosti v 
prístupe k zdraviu v celej EÚ, a to 
spôsobom, ktorý povedie k zvýšeniu 
efektívnosti a vplyvom s pridanou 
hodnotou, ktoré by nebolo možné 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení 
prijatých na úrovniach jednotlivých štátov, 
a pri súčasnom rešpektovaní právomocí a 
zodpovednosti členských štátov v 
oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.

produktov dôležitých v krízovej situácii v 
Únii, o podporu inovácií a integrovanej a 
koordinovanej práce a vykonávania 
najlepších postupov medzi členskými 
štátmi, o zníženie nerovnosti v prístupe k 
zdraviu v celej EÚ, a to spôsobom, ktorý 
povedie k zvýšeniu efektívnosti a vplyvom 
s pridanou hodnotou, ktoré by nebolo 
možné dosiahnuť prostredníctvom opatrení 
prijatých na úrovniach jednotlivých štátov, 
a pri súčasnom rešpektovaní právomocí a 
zodpovednosti členských štátov v 
oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Vzhľadom na povahu a potenciálny 
rozsah cezhraničných ohrození ľudského 
zdravia nemožno cieľ ochrany ľudí v Únii 
pred takýmito ohrozeniami a zvýšenie 
úrovne krízovej prevencie a pripravenosti 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivo 
konajúcich členských štátov. V súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii sa môže prijať 
akcia na úrovni Únie aj na podporu úsilia 
členských štátov o dosiahnutie vysokej 
úrovne ochrany verejného zdravia, o 
zlepšenie prístupnosti a cenovej 
dostupnosti liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných produktov dôležitých v 
krízovej situácii v Únii, o podporu inovácií 
a integrovanej a koordinovanej práce a 
vykonávania najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, o zníženie nerovnosti v 

(43) Vzhľadom na povahu a potenciálny 
rozsah cezhraničných ohrození ľudského 
zdravia nemožno cieľ ochrany ľudí v Únii 
pred takýmito ohrozeniami a zvýšenie 
úrovne krízovej prevencie a pripravenosti 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivo 
konajúcich členských štátov. V súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii sa môže prijať 
akcia na úrovni Únie aj na podporu úsilia 
členských štátov o dosiahnutie vysokej 
úrovne ochrany verejného zdravia, o 
zlepšenie dostupnosti, prístupnosti a 
cenovej dostupnosti liekov, zdravotníckych 
pomôcok a iných produktov dôležitých v 
krízovej situácii v Únii, o podporu inovácií 
a integrovanej a koordinovanej práce a 
vykonávania najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, o zníženie nerovnosti v 
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prístupe k zdraviu v celej EÚ, a to 
spôsobom, ktorý povedie k zvýšeniu 
efektívnosti a vplyvom s pridanou 
hodnotou, ktoré by nebolo možné 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení 
prijatých na úrovniach jednotlivých štátov, 
a pri súčasnom rešpektovaní právomocí a 
zodpovednosti členských štátov v 
oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.

prístupe k zdraviu v celej EÚ, a to 
spôsobom, ktorý povedie k zvýšeniu 
efektívnosti a vplyvom s pridanou 
hodnotou, ktoré by nebolo možné 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení 
prijatých na úrovniach jednotlivých štátov, 
a pri súčasnom rešpektovaní právomocí a 
zodpovednosti členských štátov v 
oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „zdravotná kríza“ je akákoľvek 
kríza alebo závažná nehoda v dôsledku 
ohrozenia ľudského zvieracieho, 
rastlinného, potravinového alebo 
environmentálneho pôvodu, ktorá má 
zdravotný rozmer a vyžaduje si naliehavé 
úradné opatrenia;

3. „zdravotná kríza“ je akákoľvek 
kríza alebo závažná nehoda v dôsledku 
ohrozenia ľudského, zvieracieho, 
rastlinného, potravinového, chemického, 
biologického, environmentálneho, 
jadrového alebo neznámeho pôvodu, ktorá 
má zdravotný rozmer a vyžaduje si 
naliehavé úradné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „zdravotná kríza“ je akákoľvek 
kríza alebo závažná nehoda v dôsledku 
ohrozenia ľudského zvieracieho, 
rastlinného, potravinového alebo 
environmentálneho pôvodu, ktorá má 
zdravotný rozmer a vyžaduje si naliehavé 
úradné opatrenia;

3. „zdravotná kríza“ je akákoľvek 
kríza alebo závažná nehoda v dôsledku 
ohrozenia ľudského zvieracieho, 
rastlinného, potravinového, 
environmentálneho, biologického, 
chemického a jadrového pôvodu a 
ohrozenia neznámeho pôvodu, ktorá má 
zdravotný rozmer a vyžaduje si naliehavé a 
koordinované úradné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „produkty dôležité v krízovej 
situácii“ sú produkty a látky potrebné v 
kontexte zdravotnej krízy na prevenciu, 
diagnostiku alebo liečbu ochorenia a jeho 
dôsledkov, medzi ktoré patria okrem iného: 
lieky (vrátane vakcín) a ich 
medziprodukty, účinné farmaceutické 
zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky; 
nemocničné a zdravotnícke vybavenie (ako 
sú pľúcne ventilátory, ochranné odevy a 
vybavenie, diagnostické materiály a 
nástroje); osobné ochranné prostriedky; 
dezinfekčné prostriedky a ich 
medziprodukty a suroviny potrebné na ich 
výrobu;

4. „produkty dôležité v krízovej 
situácii“ sú produkty, látky a nástroje 
potrebné v kontexte zdravotnej krízy na 
prevenciu, diagnostiku alebo liečbu 
ochorenia a jeho dôsledkov, na 
monitorovanie a epidemiologické 
sledovanie chorôb a infekcií, medzi ktoré 
patria okrem iného: lieky (vrátane vakcín) 
a ich medziprodukty, účinné farmaceutické 
zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky; 
nemocničné a zdravotnícke vybavenie (ako 
sú pľúcne ventilátory, ochranné odevy a 
vybavenie, diagnostické materiály a 
nástroje); osobné ochranné prostriedky; 
dezinfekčné prostriedky a ich 
medziprodukty a suroviny potrebné na ich 
výrobu; odborná príprava; infraštruktúra 
a technológie na zvýšenie dostupnosti 
údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 427
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „produkty dôležité v krízovej 
situácii“ sú produkty a látky potrebné v 
kontexte zdravotnej krízy na prevenciu, 
diagnostiku alebo liečbu ochorenia a jeho 
dôsledkov, medzi ktoré patria okrem iného: 
lieky (vrátane vakcín) a ich 
medziprodukty, účinné farmaceutické 
zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky; 
nemocničné a zdravotnícke vybavenie (ako 
sú pľúcne ventilátory, ochranné odevy a 
vybavenie, diagnostické materiály a 
nástroje); osobné ochranné prostriedky; 
dezinfekčné prostriedky a ich 
medziprodukty a suroviny potrebné na ich 
výrobu;

4. „produkty dôležité v krízovej 
situácii“ sú produkty a látky potrebné v 
kontexte zdravotnej krízy na prevenciu, 
diagnostiku alebo liečbu ochorenia a jeho 
dôsledkov, ako aj iné medicínske produkty 
s látky, ktoré počas krízy zostávajú 
zásadne dôležité, medzi ktoré patria okrem 
iného: lieky (vrátane vakcín) a ich 
medziprodukty, účinné farmaceutické 
zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky; 
nemocničné a zdravotnícke vybavenie (ako 
sú pľúcne ventilátory, ochranné odevy a 
vybavenie, diagnostické materiály a 
nástroje); osobné ochranné prostriedky; 
dezinfekčné prostriedky a ich 
medziprodukty a suroviny potrebné na ich 
výrobu;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „produkty dôležité v krízovej 
situácii“ sú produkty a látky potrebné v 
kontexte zdravotnej krízy na prevenciu, 
diagnostiku alebo liečbu ochorenia a jeho 
dôsledkov, medzi ktoré patria okrem iného: 
lieky (vrátane vakcín) a ich 
medziprodukty, účinné farmaceutické 
zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky; 
nemocničné a zdravotnícke vybavenie (ako 

4. „produkty dôležité v krízovej 
situácii“ sú produkty a látky potrebné v 
kontexte zdravotnej krízy na prevenciu, 
diagnostiku alebo liečbu ochorenia a jeho 
dôsledkov, medzi ktoré patria okrem iného: 
lieky (vrátane vakcín) a ich 
medziprodukty, účinné farmaceutické 
zložky a suroviny; krvné produkty a 
orgány; zdravotnícke pomôcky; 
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sú pľúcne ventilátory, ochranné odevy a 
vybavenie, diagnostické materiály a 
nástroje); osobné ochranné prostriedky; 
dezinfekčné prostriedky a ich 
medziprodukty a suroviny potrebné na ich 
výrobu;

nemocničné a zdravotnícke vybavenie (ako 
sú pľúcne ventilátory, ochranné odevy a 
vybavenie, diagnostické materiály a 
nástroje); osobné ochranné prostriedky; 
dezinfekčné prostriedky a ich 
medziprodukty a suroviny potrebné na ich 
výrobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „prístup „jedno zdravie““ je prístup, 
ktorý vychádza z toho, že medzi ľudským 
zdravím a zdravím zvierat existuje 
prepojenie, že choroby sa môžu prenášať z 
ľudí na zvieratá a naopak, a preto sa nimi 
treba zaoberať u ľudí aj u zvierat, ako aj z 
toho, že ľudí a zvieratá spája životné 
prostredie;

5. „prístup „jedno zdravie““ je prístup, 
ktorý uznáva prepojenie medzi sférou 
ľudí, zvierat a životného prostredia, že 
choroby sa môžu prenášať z jedného 
piliera na iný a preto sa nimi treba 
zaoberať holisticky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Rob Rooken

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „prístup „jedno zdravie““ je prístup, 
ktorý vychádza z toho, že medzi ľudským 
zdravím a zdravím zvierat existuje 
prepojenie, že choroby sa môžu prenášať z 
ľudí na zvieratá a naopak, a preto sa nimi 
treba zaoberať u ľudí aj u zvierat, ako aj z 

5. „prístup „jedno zdravie““ je prístup, 
ktorý vychádza z toho, že choroby sa môžu 
prenášať z ľudí na zvieratá a naopak, a 
preto sa nimi treba zaoberať u ľudí aj u 
zvierat;
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toho, že ľudí a zvieratá spája životné 
prostredie;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 431
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Koncepcia „ľudského zdravia“ 
zahŕňa absolútne rešpektovanie života vo 
všetkých jeho integrálnych rozmeroch: 
fyzické, psychologické, emocionálne a 
spirituálne aspekty, ktoré sú vzájomne 
prepojené rovnako ako zdravie zvierat. 
Takáto inklúzia si vyžaduje holistickú 
víziu prístupu ku komplexnému 
osobnému zdraviu, ktorý zachováva 
slobodu a dôstojnosť typické pre ľudskú 
podstatu vo všetkých fázach života.

Or. es

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. „environmentálne zdravie“ sú 
aspekty ľudského zdravia, ako je kvalita 
života, ktoré sú determinované 
fyzikálnymi, chemickými, biologickými, 
sociálnymi, psychosociálneymia 
estetickými faktormi nášho životného 
prostredia;
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Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „závažné cezhraničné ohrozenie 
zdravia“ je život ohrozujúce alebo inak 
závažné nebezpečenstvo pre zdravie, ktoré 
má biologický, chemický, environmentálny 
alebo neznámy pôvod, ktoré sa šíri alebo 
predstavuje významné riziko šírenia cez 
hranice jednotlivých členských štátov a 
ktoré si môže vyžadovať koordináciu na 
úrovni Únie s cieľom zabezpečiť vysoký 
stupeň ochrany ľudského zdravia;

9. „závažné cezhraničné ohrozenie 
zdravia“ je život ohrozujúce alebo inak 
závažné nebezpečenstvo pre zdravie, ktoré 
má biologický, chemický, rádiologický, 
jadrový, environmentálny alebo neznámy 
pôvod, ktoré sa šíri alebo predstavuje 
významné riziko šírenia cez hranice 
jednotlivých členských štátov a ktoré si 
môže vyžadovať koordináciu na úrovni 
Únie s cieľom zabezpečiť vysoký stupeň 
ochrany ľudského zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. „zásada zdravia vo všetkých 
politikách“ je prístup k formulácii 
politiky, ktorý systematicky zohľadňuje 
zdravotné dôsledky rozhodnutí vo 
všetkých odvetviach, usiluje sa o synergie 
a o to, aby nedochádzalo ku škodlivým 
účinkom politík mimo sektora 
zdravotníctva na zdravie, s cieľom zlepšiť 
zdravie a zdravotnú rovnosť obyvateľstva. 
Rozvíja schopnosť odborníkov v oblasti 
zdravotnej politiky rozpoznať a 
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podporovať rozvojové ciele iných odvetví, 
pričom uznáva vzájomnú závislosť 
sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. „komerčný determinant zdravia“ 
sú stratégie a prístupy, ktoré súkromný 
sektor používa na propagáciu výrobkov a 
možností výberu, ktoré sú škodlivé pre 
zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) „nedostatok“ - dočasná 
nedostupnosť lieku v dôsledku nedostatku 
zásob na začiatku a/alebo prerušenia 
nasledujúcich dodávok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 437
Biljana Borzan

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. „komerčný determinant zdravia“ 
sú komerčné stratégie a prístupy 
používané na propagáciu výrobkov a 
možností výberu, ktoré sú škodlivé pre 
zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. „nezávislosť od odvetvia“ 
znamená získanie menej ako 20 % 
základného financovania respektíve 
projektového financovania od priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) „dodávateľské napätie“ - výrobca 
má nedostatočné množstvo liekov, čo má 
za následok dočasnú neschopnosť 
zásobovať obvyklý trh a zistí sa riziko 
narušenia;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 440
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10c) „prerušenie dodávky“ - liek sa 
vyrába, ale nedistribuuje sa do všetkých 
lekární;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 441
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10d) „nedostatok zásob“ je prerušenie 
výrobného reťazca liekov, ktoré môže 
mať niekoľko vysvetlení. Liek sa nedá 
vyrobiť alebo nie je povolený vstup do 
distribučného kanála, pretože jeho kvalita 
nespĺňa úplne požadované normy;

Or. fr

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program sleduje tieto všeobecné ciele, v 
relevantných prípadoch v súlade s 
prístupom „jedno zdravie“:

Program sleduje tieto všeobecné ciele, v 
relevantných prípadoch v súlade s 
prístupmi „jedno zdravie“ a „zdravie vo 
všetkých politikách“:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Rob Rooken

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program sleduje tieto všeobecné ciele, v 
relevantných prípadoch v súlade s 
prístupom „jedno zdravie“:

Program sleduje tieto všeobecné ciele, a to 
podľa výsledkov nezávislých, vedecky 
podložených posúdení vplyvu:

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 444
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program sleduje tieto všeobecné ciele, v 
relevantných prípadoch v súlade s 
prístupom „jedno zdravie“:

Program sleduje tieto všeobecné ciele, v 
súlade s prístupom „jedno zdravie“:

Or. en

Odôvodnenie

Prístup „jedno zdravie“ je vždy relevantný.

Pozmeňujúci návrh 445
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. zlepšiť zdravie ľudí v Únii, a to 
najmä prostredníctvom podpory zdravia, 
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prevencie chorôb a riešenia nerovností v 
oblasti zdravia;
(Toto by malo byť prvým zo všeobecných 
cieľov.)

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 446
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. podporovať akcie týkajúce sa 
dohľadu, prevencie, diagnostiky, liečby a 
starostlivosti v súvislosti s neprenosnými 
ochoreniami, a najmä rakovinou 
prostredníctvom zriadenia Európskeho 
inštitútu pre rakovinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 1. presadzovať podporu zdravia, 
zlepšovanie zdravotnej gramotnosti 
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cezhraničným ohrozením zdravia; a prevenciu chorôb, znižovať nerovnosti v 
oblasti zdravia, zlepšovať fyzické 
a duševné zdravie, chrániť ľudí v Únii pred 
závažným cezhraničným ohrozením 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Traian Băsescu

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia a to aj 
zabezpečením rovnakej ochrany práv v 
oblasti zdravia pre všetkých občanov 
Európskej únie a úplného prístupu k nim, 
podporou rovnakých príležitostí v oblasti 
liečby a prístupu k nej, a to 
nediskriminačným spôsobom, a znížením 
rozdielov medzi členskými štátmi 
prideľovaním zdrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 449
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia vrátane 
opatrení na podporu podpory zdravia a 
prevencie chorôb, znižovanie nerovností v 
oblasti zdravia a zlepšenie telesného a 
duševného zdravia;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 450
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. presadzovať podporu zdravia, 
zdravotnú gramotnosť a prevenciu 
chorôb, znižovať nerovnosti v oblasti 
zdravia, zlepšovať fyzické a duševné 
zdravie, chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Mick Wallace

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. presadzovať podporu zdravia 
a prevenciu chorôb, znižovať nerovnosti v 
oblasti zdravia, zlepšovať fyzické 
a duševné zdravie, chrániť ľudí v Únii pred 
závažným cezhraničným ohrozením 
zdravia;

Or. en

Odôvodnenie

Na ochranu ľudí v Únii pred závažným cezhraničným ohrozením zdravia je potrebné 
zabezpečiť dobrý zdravotný stav vo všetkých vrstvách obyvateľstva. Ochorenie COVID-19 
ukázalo, ako boli ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami, ako sú srdcovo-cievne 
ochorenia, cukrovka a obezita, pandémiou vážne postihnutí.
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Pozmeňujúci návrh 452
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. presadzovať podporu zdravia 
a prevenciu, znižovať nerovnosti v oblasti 
zdravia, zlepšovať fyzické a duševné 
zdravie, a chrániť ľudí v Únii pred 
závažným cezhraničným ohrozením 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia; 
realizovať lepšiu pripravenosť a 
koordináciu v rámci členských štátov a 
medzi nimi, pokiaľ ide o núdzové 
zdravotné situácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 1. presadzovať podporu zdravia 



PE653.822v01-00 256/285 AM\1207705SK.docx

SK

cezhraničným ohrozením zdravia; a prevenciu chorôb a chrániť ľudí v Únii 
pred závažným cezhraničným ohrozením 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia a znížiť 
zdravotné nerovnosti medzi členskými 
štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. podporovať a pestovať verejné 
zdravie a chrániť ľudí v Únii pred 
závažným cezhraničným ohrozením 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

1. chrániť ľudí v Únii pred 
akýmkoľvek závažným cezhraničným 
ohrozením zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. podporovať existujúce a budúce 
právne predpisy Únie v oblasti zdravia, 
zlepšiť v Únii rovnakú dostupnosť, 
prístupnosť a cenovú dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti a zdravotných 
služieb, vrátane liekov, liečby a 
zdravotníckych pomôcok, podporovať 
bezpečné a účinné využívanie a výrazne 
podporiť výskum a inovácie v oblasti 
zdravotnej starostlivosti; podporovať 
systematické posudzovanie vplyvu 
ostatných politík EÚ na zdravie, čím sa 
zabezpečí komplexný prístup založený na 
zásade „zdravie vo všetkých politikách“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. podporovať existujúce a budúce 
právne predpisy Únie v oblasti zdravia, 
zlepšiť v Únii dostupnosť, prístupnosť a 
cenovú dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti a zdravotných služieb, 
vrátane liekov, liečby a zdravotníckych 
pomôcok, podporovať bezpečné a účinné 
využívanie a povzbudiť výskum a inovácie 
v oblasti zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. podporovať existujúce a budúce 
právne predpisy Únie v oblasti zdravia, 
zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, vakcín 
zdravotníckych pomôcok a iných 
relevantných medicínskych produktov, 
prispieť k ich prístupnosti, udržateľnosti a 
cenovej dostupnosti, a podporiť výskum, 
inovácie a vývoj v oblasti zdravia a 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. podporovať existujúce a budúce 
právne predpisy Únie v oblasti zdravia, 
zlepšiť v Únii rovnakú dostupnosť, 
prístupnosť a cenovú dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti a zdravotných 
služieb, vrátane liekov, liečby a 
zdravotníckych pomôcok, podporovať 
bezpečné a účinné využívanie a výrazne 
podporiť výskum a inovácie v oblasti 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Odôvodnenie

Prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane liekov je základným právom pacientov. Pacienti 
budú mať prospech zo starostlivosti a služieb len vtedy, ak budú včas dostupné, prístupné a 
cenovo dostupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú. Zásada spravodlivého prístupu EPF je 
založená na potrebách, nie prostriedkoch.

Pozmeňujúci návrh 462
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. podporovať existujúce a budúce 
právne predpisy Únie v oblasti zdravia, 
zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, liečby a 
zdravotníckych pomôcok, prispieť k ich 
prístupnosti a cenovej dostupnosti, 
podporovať bezpečné a účinné využívanie 
liekov a povzbudiť výskum v oblasti 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Mick Wallace
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. podporovať existujúce a budúce 
právne predpisy Únie v oblasti zdravia, 
zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
relevantných produktov, prispieť k ich 
prístupnosti a cenovej dostupnosti, 
podporovať bezpečné a účinné využívanie 
a výrazne posilniť výskum a inovácie v 
oblasti zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Odôvodnenie

Program by sa nemal obmedzovať na produkty dôležité v krízovej situácii a mal by 
spravodlivým spôsobom podporovať inovácie v oblasti starostlivosti, ako aj produkty 
prospievajúce všetkým pacientom v Únii.

Pozmeňujúci návrh 464
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
liečby a zdravotníckych pomôcok, prispieť 
k ich prístupnosti a cenovej dostupnosti, 
podporovať ich bezpečné a účinné 
využívanie a výrazne posilniť výskum a 
inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti 
s celkovým prospechom pre verejné 
zdravie;

Or. en

Odôvodnenie

Inovácia je prostriedkom, nie cieľom. Inovácia nie je sama osebe dobrá - inovácie môžu 
priniesť zlepšenia, ale môžu tiež situáciu zhoršiť. Je preto dôležité vymedziť, aký druh 
výskumu a inovácií potrebujeme – a až potom to možno zahrnúť do všeobecných cieľov.
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. obnoviť farmaceutickú 
nezávislosť Únie s cieľom zlepšiť a zaistiť 
v Únii dostupnosť liekov, vakcín a 
diagnostických nástrojov v Únii, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie prostredníctvom 
farmaceutickej stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich prístupnosti a cenovej 
dostupnosti, podporovať bezpečné a 
účinné využívanie a výrazne posilniť 
výskum a inovácie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inováciu,

(2) zlepšiť v Únii a najmä v 
najvzdialenejších regiónoch a zámorských 
krajinách a územiach dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inováciu,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 468
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich prístupnosti a cenovej 
dostupnosti nielen v čase krízy, a podporiť 
výskum a inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
vrátane produktov, ktoré zostávajú 
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podporiť inovácie; zásadne dôležité aj v čase krízy, prispieť k 
ich cenovej dostupnosti a podporiť 
inováciu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inováciu,

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
relevantných produktov, prispieť k ich 
cenovej dostupnosti, presadzovať ich 
bezpečné používanie a podporiť inováciu,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 471
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich prístupnosti a cenovej 
dostupnosti a podporiť inováciu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inovácie;

2. zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
liečby, zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inováciu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie, 
harmonizovaného vzdelávania a odbornej 
prípravy a integrovanejšou a 
koordinovanejšou spoluprácou medzi 
členskými štátmi, neustálym vykonávaním 
najlepších postupov, zdravotnej 
gramotnosti, spoločných zdravotných 
cieľov, metrík a pacientov, a zdieľaním 
porovnateľných údajov s cieľom zvýšiť 
všeobecnú úroveň verejného zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
dosiahnuť ich väčšiu odolnosť voči 
krízam a väčšiu schopnosť na krízy 
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integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

reagovať, okrem iného aj pomocou 
digitálnej transformácie a 
koordinovanejšou spoluprácou medzi 
členskými štátmi, neustálym vykonávaním 
najlepších postupov a zdieľaním údajov s 
cieľom zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie, 
harmonizovaného vzdelávania a odbornej 
prípravy a integrovanejšou a 
koordinovanejšou spoluprácou medzi 
členskými štátmi, neustálym vykonávaním 
najlepších postupov, zlepšovaním 
zdravotnej gramotnosti občanov a 
pacientov , a zdieľaním porovnateľných 
údajov s cieľom zvýšiť všeobecnú úroveň 
verejného zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
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aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

aj pomocou digitálnej a zelenej 
transformácie a integrovanejšou a 
koordinovanejšou spoluprácou medzi 
členskými štátmi, neustálym vykonávaním 
najlepších postupov a zdieľaním 
porovnateľných údajov s cieľom zvýšiť 
všeobecnú úroveň verejného zdravia a 
zdravotnú gramotnosť obyvateľstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy, ich 
udržateľnosť a zdravotníckych 
pracovníkov okrem iného aj pomocou 
digitálnej transformácie v plnej miere 
rešpektujúcej európsky rámec ochrany 
údajov, harmonizovaného vzdelávania a 
odbornej prípravy a integrovanejšou a 
koordinovanejšou spoluprácou medzi 
členskými štátmi, neustálym vykonávaním 
najlepších postupov a zdieľaním 
porovnateľných údajov s cieľom zvýšiť 
všeobecnú úroveň verejného zdravia.

Or. en

Odôvodnenie

Musíme posilniť aj udržateľnosť zdravotníckych systémov. Je mimoriadne dôležité, aby 
digitálna transformácia v plnej miere rešpektovala európsky rámec ochrany údajov (pozri 
odsek 33 uznesenia Európskeho parlamentu z 10. júla 2020 o stratégii EÚ v oblasti verejného 
zdravia po pandémii COVID-19).

Pozmeňujúci návrh 478
Mick Wallace, Clare Daly
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie 
všetkých služieb a výrobcov v oblasti 
zdravotnej starostlivosti, a integrovanejšou 
a koordinovanejšou spoluprácou medzi 
členskými štátmi, neustálym vykonávaním 
najlepších postupov a zdieľaním údajov s 
cieľom zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi na 
celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie, 
harmonizovaného vzdelávania a odbornej 
prípravy a integrovanejšou a 
koordinovanejšou spoluprácou medzi 
členskými štátmi, neustálym vykonávaním 
najlepších postupov a zdieľaním údajov s 
cieľom zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním porovnateľných a 
interoperabilných údajov s cieľom zvýšiť 
všeobecnú úroveň verejného zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zaistiť interoperabilitu ich krokov a 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

3. posilniť zdravotnícke systémy, 
zdravotnícku infraštruktúru a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Nathalie Colin-Oesterlé
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. podporovať a posilňovať súčasné 
a budúce právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia s cieľom zlepšiť dostupnosť 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
výrobkov potrebných v prípade potreby v 
Únii, prispieť k ich dostupnosti vrátane 
ich cenovej dostupnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci 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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. znížiť nerovnosti v oblasti zdravia 
medzi členskými štátmi a v rámci 
členských štátov pri súčasnom 
zohľadňovaní prístupu založeného na 
zásade „zdravie vo všetkých politikách“;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. podporovať systematické 
posudzovanie vplyvu ostatných politík EÚ 
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na zdravie, čím sa zabezpečí komplexný 
prístup založený na zásade „zdravie vo 
všetkých politikách“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. podporovať opatrenia zamerané 
na zabezpečenie rovnakého prístupu k 
zdravotnej starostlivosti, inovatívnej 
lekárskej liečbe, liekom a zdravotníckym 
pomôckam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. podporovať akcie zamerané na 
integračnú, na človeka sústredenú a na 
výsledky zameranú starostlivosť a 
zdravotnícke systémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. prispievať k prevencii chorôb 
riešením kľúčových environmentálnych 
rizikových faktorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Aldo Patriciello

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. zvýšiť odolnosť systémov 
zdravotníctva a zlepšiť ich schopnosť 
reagovať na krízy v oblasti zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. podporovať prevenciu prenosných 
chorôb v rámci Únie;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. podporovať podporu zdravia, 
ochranu zdravia a prevenciu ochorení, 
zmenšovať nerovnosti a neprávosti v 
oblasti zdravia, zlepšovať telesné a 
duševné zdravie, riešiť najmä kľúčové 
rizikové faktory súvisiace so životným 
štýlom so zameraním na pridanú hodnotu 
Únie, zlepšovať sa smerom ku zdravším a 
odolnejším spoločnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. poskytovať integrovanú zdravotnú 
starostlivosť prístupnú na miestnej alebo 
regionálnej úrovni, ktorá pacientom 
umožní lepšiu podporu v ich vlastnom 
miestnom a sociálnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Rob Rooken

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné ciele uvedené v článku 3 sa 
plnia pomocou týchto špecifických cieľov, 
v relevantných prípadoch v súlade s 
prístupom „jedno zdravie“:

Všeobecné ciele uvedené v článku 3 sa 
plnia pomocou týchto špecifických cieľov, 
a to podľa výsledkov nezávislých, vedecky 
podložených posúdení vplyvu:
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Or. nl

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné ciele uvedené v článku 3 sa 
plnia pomocou týchto špecifických cieľov, 
v relevantných prípadoch v súlade s 
prístupom „jedno zdravie“:

Všeobecné ciele uvedené v článku 3 sa 
plnia pomocou týchto špecifických cieľov, 
v relevantných prípadoch v súlade s 
prístupmi „jedno zdravie“ a „zdravie vo 
všetkých politikách“:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. riešiť kľúčové rizikové faktory v 
oblasti životného štýlu, ako aj rizikové 
faktory pre životné prostredie, a zlepšiť 
telesné a duševné zdravie;

Or. en

(Súvisí s pozmeňujúcim návrhom rovnakej autorky k článku 3 ods. 1 bod -1a.)

Odôvodnenie

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 
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therefore take a broad approach to public health before cross-border health threats and 
crisis-related aspects.

Pozmeňujúci návrh 497
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. zaviesť právo na včasný prístup k 
cenovo dostupnej, preventívnej a liečebnej 
zdravotnej starostlivosti dobrej kvality, a 
podporovať využívanie posúdení vplyvu 
všetkých príslušných politík na 
spravodlivosť v oblasti zdravia;

Or. en

(Súvisí s pozmeňujúcim návrhom rovnakej autorky k článku 3 ods. 1 bod -1a.)

Odôvodnenie

Tento špecifický cieľ sa vkladá ako nový špecifický cieľ na začiatok zoznamu špecifických 
cieľov, čo odráža prvok znižovania nerovností v oblasti zdravia v rovnakou autorkou 
novozavedenom prvom všeobecnom cieli. Druhý špecifický cieľ by mal zaujať široký prístup k 
verejnému zdraviu pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia a aspektmi súvisiacimi s krízou. 
Právo na včasný prístup k cenovo dostupnej, preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti 
dobrej kvality je zásadou 16 Európskeho piliera sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh 498
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod -1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1b. podporovať plnenie ambície 
dosiahnuť nulové znečistenie v záujme 
životného prostredia bez toxických látok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 499
Traian Băsescu

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu;

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu, a to aj zlepšením schopnosti 
zdravotných systémov všetkých členských 
štátov rýchlo budovať autonómne 
mobilné nemocnice, ktoré môžu liečiť 
dotknutých pacientov neďaleko ohnísk 
infekcie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 500
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu;

1. v úplnom súlade s článkom 168 
ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie posilniť kapacitu Únie, vrátane 
agentúr EMA a ECDC, v oblasti prevencie 
závažných cezhraničných ohrození zdravia, 
pripravenosti a reakcie na ne a riadenia 
zdravotných kríz okrem iného aj 
koordináciou, poskytnutím a nasadením 
kapacít v oblasti urgentnej zdravotnej 
starostlivosti, zberu údajov a dohľadu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 501
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu;

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu, a koordináciou stresového 
testovania vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité, aby sa vykonávali stresové testy vnútroštátnych systémov zdravotnej 
starostlivosti. O takéto stresové testy požiadal Európsky parlament vo svojom uznesení z 10. 
júla 2020 o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (pozri odsek 9).

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu;

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov, 
dohľadu a posúdenia zdravotného rizika;
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Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu;

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj organizovaním stresových testov, 
koordináciou, poskytnutím a nasadením 
kapacít v oblasti urgentnej zdravotnej 
starostlivosti, zberu údajov a dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a reakcie 
na ne a riadenia zdravotných kríz okrem 
iného aj koordináciou, poskytnutím a 
nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu;

1. posilniť kapacitu Únie v oblasti 
prevencie závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pripravenosti a rýchlej 
reakcie na ne a riadenia zdravotných kríz 
okrem iného aj koordináciou, poskytnutím 
a nasadením kapacít v oblasti urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, zberu údajov a 
dohľadu;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 505
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. podporovať opatrenia zamerané 
na vytvorenie a rozvoj platformy EÚ pre 
nedostatky, založenej na jednom 
harmonizovanom modeli zberu údajov a 
vnútroštátnych systémoch nahlasovania 
interoperability nedostatkov, vrátane 
plnohodnotného zavedenia účinnej 
telematickej infraštruktúry EÚ, ktorá 
prepojí údaje o liekoch a údaje o 
dodávateľskom reťazci prostredníctvom 
prepojenia systému SPOR a systému 
FMD;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. podporovať posilňovanie 
právomocí a zdrojov európskych 
zdravotníckych agentúr, konkrétne 
agentúr ECDC a EMA, Európskeho 
úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), 
Európskej chemickej agentúry (ECHA) a 
agentúry EU-OSHA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Adam Jarubas
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. vytvoriť a rozvíjať platformu EÚ 
pre nedostatky, založenú na jednom 
harmonizovanom modeli zberu údajov a 
interoperabilite vnútroštátnych systémoch 
nahlasovania nedostatkov, vrátane 
plnohodnotného zavedenia účinnej 
telematickej infraštruktúry EÚ, ktorá 
prepojí údaje o liekoch a údaje o 
dodávateľskom reťazci prostredníctvom 
prepojenia systému SPOR a systému 
FMD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. podporovať vytvorenie, vývoj a 
vykonávanie stratégie riešenia nedostatku 
liekov a zdravotníckych pomôcok s 
cieľom zabezpečiť prístup k liečbe 
všetkých pacientov v Európskej únii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 509
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. podporovať opatrenia zamerané 
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na modernizáciu a digitalizáciu 
regulačnej siete EÚ na európskej a 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. podpora online lekárskeho a 
zdravotného vzdelávania vo všeobecnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 511
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. podporovať opatrenia zamerané 
na modernizáciu a digitalizáciu 
regulačnej siete EÚ na európskej a 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Adam Jarubas

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. modernizovať a digitalizovať 
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regulačnú sieť EÚ na európskej a 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. ciele článku 4 sa dosahujú 
konzistentne, transparentne a 
koordinovane s akciami iných programov 
a agentúr Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Dan Nica
v mene skupiny S&D
Martina Dlabajová
v mene skupiny Renew
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby produktov 
dôležitých v krízovej situácii, ako aj 
rezerva lekárskeho a iného zdravotníckeho 
a podporného personálu, ktorý sa má 
mobilizovať v prípade krízy;

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy produktov dôležitých v 
krízovej situácii, ako aj rezerva lekárskeho 
a iného zdravotníckeho a podporného 
personálu, ktorý sa má mobilizovať v 
prípade krízy alebo nedostatku, a 
zabezpečiť, aby takáto rezerva bola k 
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dispozícii na základe korektného prístupu 
všetkým členským štátom Únie;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby produktov 
dôležitých v krízovej situácii, ako aj 
rezerva lekárskeho a iného zdravotníckeho 
a podporného personálu, ktorý sa má 
mobilizovať v prípade krízy;

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby 
relevantných medicínskych produktov, 
ako aj rezerva lekárskeho a iného 
zdravotníckeho a podporného personálu, 
ktorý sa má mobilizovať v prípade krízy, 
zlepšiť odbornú prípravu zdravotníckych 
pracovníkov a aktualizovať ich znalosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby produktov 
dôležitých v krízovej situácii, ako aj 
rezerva lekárskeho a iného zdravotníckeho 
a podporného personálu, ktorý sa má 
mobilizovať v prípade krízy;

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby produktov 
dôležitých v krízovej situácii, ako aj 
výrobná kapacita a rezerva lekárskeho a 
iného zdravotníckeho a podporného 
personálu, ktorý sa má mobilizovať v 
prípade krízy;

Or. es
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby produktov 
dôležitých v krízovej situácii, ako aj 
rezerva lekárskeho a iného zdravotníckeho 
a podporného personálu, ktorý sa má 
mobilizovať v prípade krízy;

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby produktov 
dôležitých v krízovej situácii, ako aj 
rezerva lekárskeho a iného zdravotníckeho 
a podporného personálu, ktorý sa má 
mobilizovať v prípade krízy, napríklad 
európsky zdravotnícky zbor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby produktov 
dôležitých v krízovej situácii, ako aj 
rezerva lekárskeho a iného zdravotníckeho 
a podporného personálu, ktorý sa má 
mobilizovať v prípade krízy;

2. zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy produktov dôležitých v 
krízovej situácii, ako aj rezerva lekárskeho 
a iného zdravotníckeho a podporného 
personálu, ktorý sa má mobilizovať v 
prípade krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. podporovať vytváranie, rozvoj a 
vykonávanie stratégie pre zdravotnícky 
personál s cieľom vytvoriť účinnú 
pracovnú silu pre oblasť verejného 
zdravia, ktorá sa riadi rovnako vysokými 
normami v celej Únii, a podporovať 
excelentnosť lekárskych a iných 
zdravotníckych pracovníkov; v tejto 
súvislosti zjednodušiť pravidlá, ktoré 
umožnia cezhraničným zdravotníckym 
pracovníkom účinnú mobilitu, najmä v 
prípade krízy alebo pandémie.

Or. fr


