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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti 
Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program 
„EU pro zdraví“)
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0405),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 168 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0152 /2020),

–

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …, 1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A9-0000 /2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

1 Úř. věst. C … / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C … / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (SARS-CoV-2) a 
s tím souvisejícího onemocnění dýchacích 
cest za celosvětovou pandemii. Uvedená 
pandemie, konkrétně závažné akutní 
respirační onemocnění, které způsobuje 
jak předčasná úmrtí, tak související 
chronické onemocnění plic, způsobila 
bezprecedentní celosvětovou zdravotní 
krizi se závažnými sociálně-ekonomickými 
důsledky a s lidským utrpením. Závažnost 
krize rovněž ukazuje význam opatření 
Unie v oblasti zvládání onemocnění 
dýchacích cest.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

_ _
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Evropské radě, Radě, Evropské centrální 

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

bance, Evropské investiční bance a 
Euroskupině s názvem „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou 
nákazu COVID-19“ ze dne 13. března 
2020 (COM(2020) 112 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zatímco činnost Unie v oblasti 
zdraví je omezená, Unie by měla mít 
schopnost čelit budoucí znepokojivé 
realitě a zdravotním hrozbám, jako jsou 
pandemie a přeshraniční hrozby či 
antimikrobiální rezistence, a rovněž 
podporovat členské státy při řešení 
problémů spojených se stárnutím 
populace, chronických onemocnění nebo 
prevence nemocí, a přitom prosazovat 
zdravý životní styl a připravovat jejich 
systémy zdravotní péče na vznikající 
technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) V souladu s nařízením [nástrojem 
pro obnovu populace] a v mezích zdrojů v 
něm vyčleněných by měla být provedena 
opatření pro obnovu a odolnost v rámci 
programu s cílem řešit bezprecedentní 
dopad krize COVID-19 a zajistit, aby byly 
v rámci příprav na budoucí pandemie 
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měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

zavedeny odolné systémy zdravotní péče a 
zdravotnické systémy. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity způsobem, 
který zajistí dodržování lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
200612 by měl program podporovat akce, 
jež zajistí univerzálnost a inkluzivnost 
zdravotní péče, což znamená, že nikomu 
není zamezen přístup ke zdravotní péči, a 
akce zajišťující, že práva pacientů, včetně 
práva na ochranu jejich údajů, budou 
náležitě respektována.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Práva pacientů se rovněž vztahují 
na jejich právo být zapojeni do jakéhokoli 
rozhodnutí, které se týká jejich života. 
Kromě toho je účast pacientů a občanů 
zásadní pro to, aby občanská společnost 
mohla být svědkem toho, jak jsou 
přijímána rozhodnutí, a to v zájmu 
transparentnosti a důvěry. V tomto smyslu 
je ve většině právních předpisů Unie 
týkajících se léčivých přípravků jasně 
zmíněna úloha pacientů. Normotvůrce 
Unie rozhodl, že pacienti jsou 
plnoprávnými členy Výboru pro léčivé 
přípravky pro vzácná onemocnění 
zřízeného článkem 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 141/20001a, 
Pediatrického výboru zřízeného článkem 
4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1901/20061b, Výboru pro moderní 
terapie zřízeného článkem 21 nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1394/20071, Výboru pro farmakovigilanci 
zřízeného článkem 61a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
726/20041d a Správní rady zřízené 
článkem 65 nařízení (ES) č. 726/2004.
_
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 
1999 o léčivých přípravcích pro vzácná 
onemocnění (Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 
1).
1b Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. 
prosince 2006 o léčivých přípravcích pro 
pediatrické použití a o změně nařízení 
(EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, 
směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 
726/2004 (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 
1).
1c Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. 
listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro 
moderní terapii a o změně směrnice 
2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 
(Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 121).
1d Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 
2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 
136, 30.4.2004, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

(15b) Systémy zdravotní péče, které 
pacientům trpícím několika 
onemocněními poskytují přizpůsobené 
zdravotnické služby – od integrované 
zdravotní péče, včetně prevence, po 
nepřetržité služby zdravotní péče – jsou 
zaměřeny na člověka. Program by proto 
měl poskytovat podporu pro přechod od 
zdravotní péče zaměřené na onemocnění 
ke zdravotní péči zaměřené na člověka, 
integraci zdravotnických služeb a 
nepřetržitou péči a měl by rovněž 
podporovat reformy systému zdravotní 
péče, které vedou ke zdravotní péči 
založené na výsledcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Přenosná onemocnění, jako je 
HIV/AIDS, tuberkulóza a virová 
hepatitida, mají sociální rozměr, který je 
třeba řešit vzhledem k jeho přímému 
dopadu na schopnost řešit tato 
onemocnění. Investice do inovativních, 
komunitně založených přístupů k boji 
proti přenosným onemocněním jsou proto 
zásadní. Program by měl poskytnout 
přiměřené technické a finanční 
prostředky k zajištění udržitelné 
regionální reakce v rámci boje proti 
HIV/AIDS, tuberkulóze a hepatitidě v 
Evropě, což přispěje k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 

(18) Program by proto měl přispívat k 
prevenci nemocí po celou dobu života 
jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že 



PE653.803v01-00 18/66 PR\1207580CS.docx

CS

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Rakovina je v členských státech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 
kardiovaskulárních onemocněních. Je také 
jednou z nepřenosných nemocí, které mají 
společné rizikové faktory a jejichž 
prevence a kontrola by prospěly většině 
občanů. V roce 2020 oznámila Komise 
„evropský plán boje proti rakovině“, který 
by se vztahoval na celý cyklus této nemoci, 
počínaje prevencí a včasnou diagnostikou 
až po léčbu a kvalitu života pacientů a také 
zlepšení paliativní péče a zvládání bolesti. 
Opatření by měla být podporována z 
programu a z tzv. mise proti rakovině v 
rámci programu Horizont Evropa. 
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rámci programu Horizont Evropa. Program by měl zajistit udržitelnost služeb 
péče při onemocnění rakovinou a léčbě 
bolesti spojené s rakovinou v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

(19b) Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny (IARC) uvádí, že rakovina je 
diagnostikována u více než 35 000 dětí a 
mladých lidí a že v Evropě na rakovinu 
každoročně umírá více než 6 000 mladých 
pacientů. Dětská rakovina představuje 
kategorii vzácných onemocnění, která 
jsou věkově a biologicky specifická, nelze 
je náležitě řešit extrapolací přístupů k 
rakovině dospělých a vyžadují zvláštní 
úsilí v rámci celého výzkumu a péče. U 
léčby dětské rakoviny chybí inovativní 
terapie. Dokonce i u starších nepatentních 
léčivých přípravků používaných mimo 
určené použití u dětí stále existují značné 
problémy týkající se přístupu, včetně 
jejich nedostatku v celé Unii a 
rozpočtových omezení v některých 
členských státech, jakož i velké rozdíly v 
dostupnosti přípravků na zmírňování 
bolesti u dětí, které podstupují léčbu 
rakoviny. Proto je naléhavě nutné 
odpovídajícím způsobem revidovat 
regulační prostředí, aby byly uspokojeny 
potřeby dětí a dospívajících. Program by 
proto měl stanovit opatření v tomto 
ohledu, zejména s cílem posílit nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1901/20061a a podpořit přeshraniční 
spolupráci v oblasti výzkumu poskytnutím 
odpovídajících přídělů.
_
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. 
prosince 2006 o léčivých přípravcích pro 
pediatrické použití a o změně nařízení 
(EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, 
směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 
726/2004 (text s významem pro EHP) (Úř. 
věst. L 378, 27.12.2006, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Infekce spojené se zdravotní péčí 
(HAI) jsou infekce, jimiž pacienti 
onemocní, když je jim poskytována 



PR\1207580CS.docx 25/66 PE653.803v01-00

CS

zdravotní péče v souvislosti s jiným 
onemocněním. Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 
odhaduje, že v průměru se infekce spojené 
se zdravotní péčí vyskytují u každého 
dvacátého hospitalizovaného pacienta, tj. 
u 41 milionů pacientů ročně v Unii, a že v 
důsledku těchto infekcí může každý rok 
dojít k 37 000 úmrtí. Nedostatečná 
bezpečnost pacientů představuje jednak 
závažný problém pro veřejné zdraví a také 
vysokou hospodářskou zátěž pro již 
omezené zdroje ve zdravotnictví. K 
infekcím spojeným se zdravotní péčí může 
dojít v jakémkoli zdravotnickém zařízení, 
včetně nemocnic, ambulantních 
chirurgických středisek, zařízení pro 
konečné stádium onemocnění ledvin a 
zařízení dlouhodobé péče. Je proto 
důležité, aby Komise v rámci programu 
vypracovala pokyny pro předcházení 
infekcím spojených se zdravotní péčí a 
aby program podporoval investice do 
modernizace systémů zdravotní péče s 
cílem překonat a omezit výskyt těchto 
infekcí a podporovat intervence zaměřené 
na zlepšení bezpečnosti pacientů, včetně 
provádění doporučení Rady ze dne 9. 
června 2009 o bezpečnosti pacientů, 
včetně prevence a kontroly infekcí 
spojených se zdravotní péčí1a.
_
1a Úř. věst. C 151, 3.7.2009, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na veřejné 
zdraví, životy občanů, účinnost a odolnost 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Přeshraniční spolupráce při 
poskytování zdravotní péče pacientům, 
kteří se pohybují mezi členskými státy, jak 
je stanoveno ve směrnici 2011/24/EU o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči, zahrnuje spolupráci v 
oblasti hodnocení zdravotnických 
technologií a evropských referenčních sítí. 
To jsou případy oblastí, kde se u 
integrované spolupráce mezi členskými 
státy již projevila výrazná přidaná 
hodnota a potenciál zvýšit účinnost 
zdravotních systémů, a tudíž i zdraví 
obecně. Tyto oblasti však ještě nejsou 
rozvinuty, a to ani z hlediska právních 
předpisů Unie, ani provádění nebo zdrojů. 
Program by se proto měl zaměřit na 
zajištění toho, aby tato integrovaná a 
koordinovaná práce byla rozvíjena a 
prováděna v plném rozsahu v oblastech, 
jako je hodnocení zdravotnických 
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technologií a evropské referenční sítě. 
Tato práce by přispěla k podpoře 
provádění postupů s vysokým dopadem, 
jejichž cílem je co nejúčinnější 
rozdělování dostupných zdrojů mezi 
příslušné skupiny obyvatelstva a oblasti s 
cílem maximalizovat jejich dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Evropské referenční sítě zřízené 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU16 jsou virtuální sítě, do 
nichž jsou zapojeni poskytovatelé 
zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem 
je usnadnit diskusi o problému 
komplexních nebo vzácných onemocnění a 
chorob, které vyžadují vysoce 
specializovanou zdravotní péči a 
soustředění poznatků a zdrojů. Evropské 
referenční sítě jsou průlomovou 
platformou, která představuje jedinečnou 
příležitost a která na základě inovativního 
využívání a sdílení znalostí a údajů o 
zdravotním stavu přes hranice usiluje o 
zlepšení diagnostiky a péče o osoby 
trpícími vzácnými nebo složitými 
onemocněními. Program by proto měl 
poskytovat odpovídající finanční 
prostředky na podporu koordinačních a 
kooperativních činností stávajících i 
budoucích evropských referenčních sítí 
prostřednictvím grantů nebo jiných 
nástrojů, které jsou vhodné pro daný účel. 
Měl by rozšířit stávající financování, aby 
bylo zajištěno, že evropské referenční sítě 
budou plnit cíle stanovené při jejich 
zřízení. Jelikož sítě mohou zlepšit přístup k 
diagnostice a poskytování vysoce kvalitní 
zdravotní péče pacientům se vzácným 
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onemocněním a mohou být místy, kde se 
soustředí lékařské vzdělávání a výzkum a 
šíření informací, měl by program rovněž 
přispívat k většímu propojování 
prostřednictvím evropských referenčních 
sítí a jiných nadnárodních sítí. V rámci 
programu by se mělo zvážit posílení 
evropských referenčních sítí a podpora 
vytváření nových evropských referenčních 
sítí, aby byla pokryta infekční 
onemocnění, složitá těhotenství a vzácná a 
složitá duševní onemocnění. Program by 
měl rovněž zvážit rozšíření evropských 
referenčních sítí ve formě sítí excelence v 
oblasti přenosných a nepřenosných 
onemocnění, včetně rakoviny a dětské 
rakoviny. Posílení evropských 
referenčních sítí může hrát klíčovou 
úlohu při podpoře přijetí společného nově 
vyvinutého screeningového rámce na 
úrovni Unie, počínaje kritérii a 
mechanismy výběru onemocnění, s cílem 
překonat stávající nerovnosti, pokud jde o 
screeningové pokrytí napříč členskými 
státy. Program by měl podporovat 
provádění opatření, která podporují rozvoj 
a poskytování léčby, screeningových 
programů a evropských registrů pacientů 
pro vzácná onemocnění.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Aby bylo dosaženo soudržného 
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provádění opatření zahrnutých do 
programu EU pro zdraví, měl by být 
zřízen řídicí výbor EU pro zdraví. Tato 
nezávislá skupina zúčastněných stran by 
měla odpovídat mimo jiné za koordinaci, 
spolupráci při provádění akcí a za 
vytváření synergií mezi programem a 
dalšími programy, které mají zdravotní 
rozměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení dostupnosti a cenové dostupnosti 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších výrobků relevantních 
pro krizi v Unii, na podporu inovací a na 
podporu integrované a koordinované práce 
a provádění osvědčených postupů mezi 
členskými státy, a řešit nerovnosti v 
přístupu ke zdravotní péči v celé EU 
způsobem, který vede k vyšší efektivitě a 
dopadům na přidanou hodnotu, které by 
nemohly vzniknout na základě opatření 
přijatých na vnitrostátní úrovni při 
současném respektování pravomocí a 
odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení dostupnosti, přístupnosti a cenové 
dostupnosti léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a dalších 
výrobků relevantních pro krizi v Unii, na 
podporu inovací a na podporu integrované 
a koordinované práce a provádění 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, a řešit nerovnosti v přístupu ke 
zdravotní péči v celé EU způsobem, který 
vede k vyšší efektivitě a dopadům na 
přidanou hodnotu, které by nemohly 
vzniknout na základě opatření přijatých na 
vnitrostátní úrovni při současném 
respektování pravomocí a odpovědnosti 
členských států v oblastech, na něž se 
program vztahuje. V souladu se zásadou 
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uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) chránit občany Unie před vážnými 
přeshraničními zdravotními hrozbami;

(1) podporovat prosazování zdraví a 
prevence onemocnění, snižovat nerovnosti 
v oblasti zdraví, zlepšovat fyzické a 
duševní zdraví a chránit občany Unie před 
vážnými přeshraničními zdravotními 
hrozbami;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a 
dalších produktů s významem pro krizi v 
Unii, přispět k jejich cenové dostupnosti a 
podpořit inovace;

2) podporovat stávající a budoucí 
právní předpisy Unie v oblasti zdraví, 
zlepšit dostupnost léčivých přípravků, 
léčby a zdravotnických prostředků, přispět 
k jejich přístupnosti a cenové dostupnosti 
a podpořit jejich bezpečné a účinné použití 
a výzkum a inovace v oblasti zdravotní 
péče;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace a 
integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení údajů s cílem zvýšit 
obecnou úroveň veřejného zdraví.

(3) posílit zdravotnické systémy a 
pracovníky ve zdravotnictví, mimo jiné 
prostřednictvím digitální transformace, 
harmonizovaného vzdělávání a odborné 
přípravy a integrovanější a koordinovanější 
spolupráce mezi členskými státy, 
důsledného provádění osvědčených 
postupů a sdílení srovnatelných údajů s 
cílem zvýšit obecnou úroveň veřejného 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) posílit systémy zdravotní péče tak, 
aby se staly odolnými v krizích a při 
pandemii, a vypracovat plán 
připravenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy nebo zásoby produktů s významem 
pro krizi a rezerva lékařského, 
zdravotnického a podpůrného personálu, 

2) zajistit, aby byly v Unii k dispozici 
rezervy produktů s významem pro krizi a 
rezerva lékařského, zdravotnického a 
podpůrného personálu, který bude 
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který bude mobilizován v případě krize; mobilizován v případě krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) podporovat opatření za účelem 
posílení výzkumu a vývoje produktů 
důležitých pro krizi v Unii, mimo jiné 
prostřednictvím klinických hodnocení, a 
podporovat přístup k údajům o používání 
těchto přípravků v zdravotnických 
systémech a jejich analýzu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) podporovat akce s cílem přeměnit 
zdravotnictví na odvětví, které zahrnuje 
systémy zdravotní péče a zdravotnictví 
zaměřené na člověka a na výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) podporovat vývoj a provádění 
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evropských elektronických zdravotních 
záznamů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) posílit inovační ekosystém Unie s 
cílem zajistit vývoj a zavádění nové 
generace léčivých přípravků, očkovacích 
látek a zdravotnických prostředků, aby 
bylo možné reagovat na rostoucí problémy 
a očekávání v oblasti zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c) zlepšit rovný a včasný přístup ke 
kvalitní, udržitelné a cenově dostupné 
zdravotní péči zaměřené na člověka a 
souvisejícím pečovatelským službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) podporovat akce zaměřené na 5) podporovat akce zaměřené na 
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posílení schopnosti zdravotnických 
systémů zlepšit prevenci a propagaci 
zdraví, práva pacientů a přeshraniční 
zdravotní péči a podporovat excelenci 
lékařských a zdravotnických odborníků;

řešení nerovností v oblasti zdraví a 
posílení schopnosti zdravotnických 
systémů zlepšit prevenci zdraví, včasnou 
diagnostiku a screening a provádět 
propagaci zdraví, mimo jiné skrze podporu 
tělesné aktivity a vzdělávání v oblasti 
zdraví, práv pacientů a přeshraniční 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) podpořit vypracování, rozvoj a 
provádění strategie pro zdravotnické 
pracovníky s cílem vytvořit účinnou 
pracovní sílu pro veřejné zdraví, která má 
stejné vysoké standardy v celé Unii, a 
podporovat excelenci lékařských a 
zdravotnických pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) podporovat akce zaměřené na 
dozor, prevenci, diagnostiku a léčbu a péči 
v oblasti nepřenosných nemocí, zejména 
rakoviny;

6) podporovat akce zaměřené na 
dozor, prevenci, diagnostiku a léčbu a péči 
v oblasti nepřenosných nemocí, včetně 
rakoviny, kardiovaskulárních 
onemocnění, chronických respiračních 
onemocnění, diabetu a duševních 
onemocnění, s cílem zlepšit kvalitu života;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) řešit neuspokojené potřeby dětí a 
dospívajících trpících rakovinou a těch, 
kteří onemocnění překonali, 
prostřednictvím specializovaných 
programů a plánů, které umožní, aby byl 
plně využit potenciál evropských 
referenčních sítí pro dětskou rakovinu a 
již existujících výzkumných struktur pro 
dosažení požadované míry pokroku v této 
oblasti, jíž se nedostává dostatečné 
podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) podporovat integrovanou 
spolupráci členských států, a zejména 
jejich zdravotnických systémů, včetně 
provádění preventivních postupů s velkým 
dopadem, a větší propojování 
prostřednictvím evropských referenčních 
sítí a jiných nadnárodních sítí;

9) podporovat integrovanou 
spolupráci členských států, a zejména 
jejich zdravotnických systémů, včetně 
provádění preventivních postupů s velkým 
dopadem, identifikace zdravotnických 
technologií, které by měly být posouzeny 
Unií, a větší propojování prostřednictvím 
evropských referenčních sítí a jiných 
nadnárodních sítí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) podporovat zavádění registrů 
evropských referenčních sítí a 
onkologických registrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) podporovat vytváření sítí excelence 
v oblasti přenosných a nepřenosných 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c) podporovat vypracování 
specifických evropských pokynů pro 
zvládání nemocí v oblasti přenosných i 
nepřenosných onemocnění, jako je 
rakovina, dětská rakovina, 
kardiovaskulární onemocnění, 
neurodegenerativní onemocnění, 
respirační onemocnění a diabetes, 
prostřednictvím sítí excelence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v článku 2 nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu oživení] 
se provádějí v rámci programu 
prostřednictvím částky až do výše 8 451 
000 000 EUR v běžných cenách uvedené v 
čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě iii) uvedeného 
nařízení, s výhradou čl. 5 odst. 4 a 8 
uvedeného nařízení.

Opatření uvedená v článku 2 nařízení 
[nástroji pro vymáhání pohledávek 
Evropské unie] se provádějí v rámci 
programu částkou až 8 451 000 000 EUR v 
běžných cenách uvedených v čl. 3 odst. 2 
písm. a) bodě iii) uvedeného nařízení, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a článku 8 
uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V rámci programu mohou být bez 
výzvy k předkládání návrhů udělovány 
přímé granty evropským referenčním sítím. 
Přímé granty mohou být udělovány i jiným 
nadnárodním sítím vytvořeným v souladu s 
pravidly EU.

6. V rámci programu se bez výzvy k 
předkládání návrhů udělují přímé granty 
evropským referenčním sítím a se 
zjednodušeným finančním a technickým 
systémem vykazování. Přímé granty mohou 
být udělovány i jiným nadnárodním sítím 
vytvořeným v souladu s právem Unie, 
včetně účasti decentralizovaných agentur 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 7 - písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jsou nevládní, neziskové a 
nezávislé na průmyslových, obchodních a 
podnikatelských či jiných protichůdných 
zájmech;

i) jsou nevládní nebo neziskové a 
nezávislé na průmyslových, obchodních a 
podnikatelských či jiných protichůdných 
zájmech;

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vede konzultace o pracovních 
plánech stanovených pro program, o jeho 
prioritách a strategických směrech a jeho 
provádění se zdravotnickými orgány 
členských států v Řídicí skupině pro 
podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání 
nepřenosných nemocí.

Komise vede konzultace o pracovních 
plánech stanovených pro program, o jeho 
prioritách a strategických směrech a jeho 
provádění se zdravotnickými orgány 
členských států v Řídicí skupině pro 
podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání 
nepřenosných nemocí, jakož i s 
příslušnými decentralizovanými 
agenturami Unie, s řídícím výborem EU 
pro zdraví a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami, jako jsou zástupci 
organizací občanské společnosti, zejména 
organizací pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Řídicí výbor EU pro zdraví

1. Komise zřídí řídicí výbor EU pro 
zdraví (dále jen „řídicí výbor“), který jí 
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bude poskytovat poradenství jakožto 
konzultační orgán při řízení provádění 
programu, jeho monitorování a 
hodnocení. 
2. Řídicí výbor se zaměřuje na 
vytváření synergií mezi programem a 
dalšími programy, které zahrnují 
zdravotní rozměr, a to prostřednictvím 
koordinace, spolupráce a součinnosti, 
podpory zapojení pacientů a společnosti a 
poskytování vědeckého poradenství a 
doporučení Komisi. Při výkonu své úlohy 
řídící výbor zajišťuje opatření v oblasti 
zdraví zaměřená na hodnotu, udržitelnost, 
lepší řešení v oblasti zdraví a podporuje 
přístup a snižování nerovností v oblasti 
zdraví. 
3. Řídicí výbor je nezávislou 
skupinou zúčastněných stran složenou ze 
subjektů z příslušných odvětví v oblasti 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek a sociální ochrany, jehož 
činnosti se účastní zástupci regionálních a 
místních zdravotnických orgánů a 
zástupci pacientů a občanů.
4. Řídicí výbor se skládá z 15 až 20 
osob s vysoce odbornými dovednostmi z 
oblastí uvedených v odstavci 3. Členy 
řídicího výboru jmenuje Komise po 
konzultaci s Parlamentem na základě 
otevřené výzvy k předkládání návrhů 
kandidátů nebo k vyjádření zájmu nebo 
obojího.
5. Členové řídicího výboru jsou 
jmenováni na období uvedené v čl. 1 odst. 
2. 
6. Řídicí výbor má předsedu, kterého 
jmenuje Komise z členů výboru. Řídicí 
výbor se schází nejméně čtyřikrát ročně. 
7. Řídicí výbor:
i) v návaznosti na návrh Komise 
poskytuje ve formě komplexní strategie 
vstupy pro vypracování ročních 
pracovních plánů programu;
ii) vypracuje plán řízení koordinace, 
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spolupráce a součinnosti mezi programem 
a dalšími programy, které mají zdravotní 
rozměr;
iii) poskytuje Komisi poradenství, 
pokud jde o monitorování a hodnocení 
programu, jak je stanoveno v článcích 19 
a 20. 
Plán řízení koordinace, spolupráce a 
součinnosti usnadňuje činnost nebo úsilí s 
cílem zajistit, aby všechny stávající 
finanční mechanismy týkající se zdraví 
byly viditelné a koordinované, a pomáhá 
řídit koordinaci a spolupráci. 
8. Komise může s řídicím výborem 
konzultovat jiné záležitosti, než které jsou 
uvedeny v odstavci 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ukazatele pro podávání zpráv o 
pokroku dosaženém při plnění obecných a 
specifických cílů programu stanovených v 
článcích 3 a 4 jsou uvedeny v příloze II.

1. Ukazatele, včetně ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
opatření, pro podávání zpráv o pokroku 
dosaženém při plnění obecných a 
specifických cílů programu stanovených v 
článcích 3 a 4 jsou uvedeny v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
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souladu s článkem 24, pokud jde o změny 
přílohy II za účelem změny a doplnění 
těchto ukazatelů, je-li to považováno za 
nezbytné.

souladu s článkem 24, pokud jde o změny 
přílohy II za účelem změny a doplnění 
ukazatelů, včetně ukazatelů specifických 
pro jednotlivé programy a opatření, je-li to 
považováno za nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 19 odst. 2 je 
svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 19 odst. 2 je 
svěřena Komisi na dobu tří let od [datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost]. 
Nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto tříletého období vypracuje Komise 
zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha I – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritické zdravotní infrastruktury 
relevantní v kontextu zdravotních krizí, 
nástrojů, struktur, procesů, výroby a 
laboratorní kapacity, včetně nástrojů pro 
dozor, modelování, prognózy, prevenci a 
zvládání šíření nemocí.

ii) kritické zdravotní infrastruktury 
relevantní v kontextu zdravotních krizí, 
nástrojů, struktur, procesů, výroby a 
laboratorní kapacity, včetně nástrojů pro 
dozor, modelování, prognózy, prevenci a 
zvládání šíření nemocí a dalších 
relevantních krizových produktů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha I – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vývoj a provoz databází a 
digitálních nástrojů a jejich 
interoperabilitu, v příslušných případech i s 
dalšími technologiemi snímání, například 
vesmírnými;

iv) vývoj a provoz databází a 
digitálních nástrojů a jejich 
interoperabilitu, v příslušných případech i s 
dalšími technologiemi snímání, například 
vesmírnými, a podpora přístupu ke 
skutečným údajům ze zařízení zdravotní 
péče a jejich analýzy;

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha I – písm. d – bod xi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xia) decentralizované agentury Unie 
prostřednictvím navýšení zdrojů, včetně 
personálního obsazení, pro provádění 
způsobilých akcí v rámci programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha I – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Strukturální zásoby a příprava na 
krize:

e) Strukturální rezervy a příprava na 
krize:
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Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha I – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vytvoření a řízení unijních rezerv a 
zásob produktů s významem pro krizi, při 
vzájemném doplňování se s ostatními 
nástroji Unie;

ii) vytvoření a řízení unijních rezerv 
produktů s významem pro krizi, při 
vzájemném doplňování se s ostatními 
nástroji Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha I – písm. f – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) zadávání zakázek na zboží a služby 
nezbytné pro prevenci a řízení zdravotních 
krizí a opatření k zajištění přístupu k 
tomuto základnímu zboží a službám;

iv) zadávání zakázek na zboží a služby 
nezbytné pro prevenci a řízení zdravotních 
krizí a opatření k zajištění přístupu k 
tomuto základnímu zboží a službám, jako 
je zajištění základní péče pro pacienty 
trpící chronickými onemocněními, kteří 
potřebují paliativní péči a řízení léčby 
bolesti;

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha I – písm. f – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) akce, které mají řešit vedlejší 
zdravotní důsledky zdravotní krize, 
zejména ty, které se týkají duševního 

v) akce, které mají řešit a řídit vedlejší 
zdravotní důsledky zdravotní krize, 
zejména ty, které se týkají duševního 
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zdraví, pacientů trpících chronickými 
onemocněními a dalších zranitelných 
skupin;

zdraví, pacientů trpících chronickými 
onemocněními a dalších zranitelných 
skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha I – písm. f – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) akce na podporu přechodu na 
telemedicínu, domácí podávání léčivých 
přípravků a provádění preventivních 
plánů vlastní péče, je-li to možné a 
vhodné;

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) programy odborné přípravy pro 
lékařský a zdravotnický personál a 
programy dočasných výměn pracovníků;

ii) podpora v rámci strategie pro 
zdravotnické pracovníky a v součinnosti s 
dalšími programy, harmonizované a 
standardizované programy odborné 
přípravy a vzdělávací programy pro 
lékařský a zdravotnický personál a 
programy dočasných výměn pracovníků, 
zejména s cílem zlepšit jejich učební 
osnovy a digitální dovednosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpora ke zlepšení zeměpisného 
rozdělení pracovníků ve zdravotnictví a 
vyvarování se „lékařských pouští“;

iii) podpora opatření v rámci strategie 
týkající se zdravotnické pracovní síly s 
cílem řešit rozhodnutí kvalifikovaných 
zdravotnických pracovníků opustit svůj 
členský stát původu a pracovat jinde, 
zlepšení zeměpisného rozdělení pracovníků 
ve zdravotnictví, vyvarování se 
„lékařských pouští“ a prosazování a 
provádění politiky udržení pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podpora zřízení a koordinace 
unijních referenčních laboratoří a středisek 
a center excelence;

iv) podpora zřízení a koordinace 
unijních referenčních laboratoří a středisek 
a center excelence a platforem Unie pro 
konkrétní onemocnění za účelem výměny, 
srovnávání a vytvoření ukazatelů 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) podpora budování kapacit pro 
investice do reforem zdravotnických 

vii) podpora budování kapacit pro 
investice do reforem zdravotnických 
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systémů a realizaci těchto reforem 
(strategické plánování a přístup k 
vícezdrojovému financování);

systémů a realizaci těchto reforem, včetně 
těch, které vedou k transformaci 
zaměřené na člověka a na výsledky 
(strategické plánování a přístup k 
vícezdrojovému financování);

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod ix a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixa) podpora vytváření a fungování sítí 
excelence v oblasti přenosných a 
nepřenosných onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod ix b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixb) podpora vypracování a provádění 
evropských pokynů pro řízení nemocí v 
oblasti přenosných i nepřenosných 
onemocnění, jako je rakovina, dětská 
rakovina, kardiovaskulární onemocnění, 
neurodegenerativní onemocnění, 
respirační onemocnění a diabetes.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod xi a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xia) podpora členských států při revizi 
jejich vnitrostátních plánů pro vzácná 
onemocnění za účelem přijetí nezbytných 
finančních a organizačních opatření s 
cílem účinně začlenit systém evropských 
referenčních sítí do vnitrostátních 
systémů zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod xi b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xib) podpora provádění systému 
evropských referenčních sítí pro průběžné 
hodnocení, monitorování, hodnocení a 
zlepšování kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod xi c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xic) vyčlenění finančních prostředků 
na vytvoření účinných a trvalých 
mechanismů pro budování spolupráce 
napříč evropskými referenčními sítěmi za 
účelem řešení multisystémových potřeb 
vzácných onemocnění a usnadnění 
vytváření průřezových sítí mezi různými 
zaměřeními a obory, a to i na úrovni 
Evropské referenční sítě pro dětskou 
rakovinu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod xi d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xid) podpora členských států při 
posilování jejich odborných středisek pro 
vzácná onemocnění s cílem vybudovat 
schopnosti vnitrostátních systémů 
zdravotní péče pro diagnostiku, léčbu a 
zvládání těchto onemocnění a zároveň 
zvýšit kolektivní kapacitu a znalosti 
evropských referenčních sítí, včetně 
Evropské referenční sítě pro dětskou 
rakovinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod xiii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xiii) podpora unijního rámce a 
příslušných interoperabilních digitálních 
nástrojů pro spolupráci mezi členskými 
státy a v rámci sítí, včetně těch, které jsou 
zapotřebí k tomu, aby členské státy mohly 
provádět společná klinická hodnocení a 
společné vědecké konzultace za účelem 
výměny výsledků spolupráce v oblasti 
hodnocení zdravotnických technologií.

xiii) podpora unijního rámce pro 
posílení spolupráce v oblasti posuzování 
technologií v oblasti zdraví mezi 
členskými státy, aby členské státy mohly 
provádět a včas si vyměňovat spolehlivá a 
vysoce kvalitní společná klinická 
hodnocení a společné vědecké konzultace a 
další relevantní činnosti na podporu 
tvůrců rozhodnutí.

Or. en



PR\1207580CS.docx 49/66 PE653.803v01-00

CS

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod xiii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xiiia) zřízení evropských elektronických 
zdravotních záznamů a podpora jejich 
provádění v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod xiii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xiiib) podpora členských států v tom, aby 
zlepšily, dále rozvíjely a prováděly registry 
evropských referenčních sítí a 
onkologické registry;

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) Akce v oblasti rakoviny: h) Akce v oblasti rakoviny a dětské 
rakoviny:

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod v a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) podpora rovného a včasného 
přístupu k novým léčivým přípravkům a 
novým terapiím, včetně podpůrné a 
paliativní péče, pro dětské zhoubné 
nádory v celé Evropě a podpora 
dostupnosti takovýchto léčivých přípravků 
a léčby v dávkách a složeních vhodných 
pro děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod v b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vb) podpora provádění politik, 
vnitrostátních programů a pokynů k 
překonání nerovností v přístupu k 
základním terapiím a léčivým přípravkům, 
podpůrné a paliativní péči v oblasti dětské 
rakoviny v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) zavedení a provádění 
individualizovaných screeningových 
programů pro osoby, které překonaly 
rakovinu, zejména děti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) akce podporující kvalitu při 
prevenci rakoviny a péči včetně 
diagnostiky a léčby;

vii) akce podporující kvalitu při 
prevenci rakoviny a péči včetně 
diagnostiky, léčby a paliativní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod viii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii) akce na podporu kvality života 
osob, které překonaly rakovinu, a 
poskytovatelů péče;

viii) akce na podporu kvality života 
osob, které překonaly rakovinu, a 
poskytovatelů péče, včetně psychologické 
podpory, zvládání bolesti a opětovného 
profesního začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod ix

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ix) podpora při provádění politiky a 
právních předpisů Unie v oblasti kontroly 
tabáku;

ix) podpora při provádění politiky a 
právních předpisů Unie v oblasti kontroly 
tabáku a dalších souvisejících právních 
předpisů v oblasti prevence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod ix a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixa) akce na podporu koordinovaného, 
multidisciplinárního přístupu zaměřeného 
na pacienta, pokud jde o pacienty, kteří 
mají rakovinu, a osoby, které překonaly 
rakovinu, zejména co se týče dětské 
rakoviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod x

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

x) vytvoření a podpora mechanismů 
pro budování mezioborových kapacit a 
dalšího vzdělávání v oblasti onkologické 
péče.

x) vytvoření a podpora mechanismů 
pro budování mezioborových kapacit a 
dalšího vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a neformálních pečovatelů v 
oblasti onkologické péče, zejména s cílem 
zlepšit kvalitu péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod x a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xa) zřízení a podpora mechanismu pro 
budování kapacit napříč specializacemi a 
pro průběžné vzdělávání a odbornou 
přípravu zdravotnických pracovníků v 
oblasti screeningu rakoviny a včasné 
diagnostiky, zejména co se týče dětské 
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rakoviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h – bod x b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xb) akce na podporu doplňkových 
terapií v oblasti onkologie prováděných 
oprávněnými odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha I – písm. i – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podpora akcí za účelem boje proti 
váhavosti vůči očkování;

ii) podpora akcí za účelem boje proti 
váhavosti vůči očkování a podpora 
imunizace po celou dobu lidského života;

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha I – písm. i – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) podpora nástrojů a platforem pro 
shromažďování skutečných důkazů o 
bezpečnosti, účinnosti a dopadu 
očkovacích látek po jejich použití;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha I – písm. i – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpora klinických hodnocení za 
účelem urychlení vývoje inovativních, 
bezpečných a účinných léčivých přípravků 
a očkovacích látek, jejich povolování a 
přístupu k nim;

iii) podpora klinických hodnocení, 
včetně těch, která zahrnují zvýšenou 
koordinaci na úrovni Unie a s agenturou 
EMA, za účelem urychlení vývoje 
inovativních, bezpečných a účinných 
léčivých přípravků a očkovacích látek, 
jejich povolování a přístupu k nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha I – písm. i – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) podpora opatření za účelem 
posílení regulačního rámce v Unii s cílem 
podnítit objevování a vývoj inovativních 
léčivých přípravků a očkovacích látek, aby 
bylo možné čelit rostoucím výzvám v 
oblasti zdravotní péče, včetně nových 
terapií a léčivých přípravků pro rakovinu 
a dětskou rakovinu a související podpůrné 
a paliativní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha I – písm. i – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podpora akce za účelem v) akce za účelem řešení selhání trhu, 
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povzbuzení vývoje inovativních přípravků 
a méně komerčně zajímavých přípravků, 
například antimikrobiálních látek;

pokud jde o antibiotika, a povzbuzení 
vývoje antimikrobiálních látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Příloha I – písm. i – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) akce pro zachování pevného rámce 
duševního vlastnictví, pobídek a 
mechanismů odměňování pro výzkum a 
vývoj s cílem přilákat investice v Unii do 
vývoje příští generace léčivých přípravků, 
očkovacích látek a zdravotnických 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Příloha I – písm. i – bod x

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

x) podpora akce za účelem posílení 
mezinárodního sbližování právních 
předpisů v oblasti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků.

x) podpora akce za účelem posílení 
mezinárodního sbližování právních 
předpisů v oblasti léčivých přípravků, 
očkovacích látek a zdravotnických 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha I – písm. j – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podpora digitální transformace 
zdravotní péče a zdravotnických systémů, a 
to i prostřednictvím referenčního 
srovnávání a budování kapacit pro 
využívání inovativních nástrojů a 
technologií; prohlubování digitálních 
dovedností zdravotnických pracovníků;

ii) podpora investic do digitální 
transformace zdravotní péče a 
zdravotnických systémů, a to i 
prostřednictvím referenčního srovnávání a 
budování kapacit pro využívání 
inovativních nástrojů a technologií; 
podpora a provádění prohlubování 
digitálních dovedností zdravotnických 
pracovníků v rámci strategie pro 
zdravotnické pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha I – písm. j – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpora zavádění a interoperability 
digitálních nástrojů a infrastruktur v 
jednotlivých členských státech a mezi nimi 
a s orgány a institucemi Unie; vytváření 
vhodných řídicích struktur a udržitelných 
interoperabilních informačních systémů 
Unie v oblasti zdraví jako součást 
evropského prostoru pro data z oblasti 
veřejného zdraví a posilování přístupu 
občanů k jejich údajům o zdravotním stavu 
a kontroly, kterou nad těmito údaji mají;

iii) podpora zavádění a interoperability 
digitálních nástrojů a infrastruktur v 
jednotlivých členských státech a mezi nimi 
a s orgány, agenturami a institucemi Unie, 
včetně podpory pro zavedení evropských 
elektronických zdravotních záznamů; 
vytváření vhodných řídicích struktur a 
udržitelných interoperabilních 
informačních systémů Unie v oblasti zdraví 
jako součást evropského prostoru pro data 
z oblasti veřejného zdraví a posilování 
přístupu občanů k jejich údajům o 
zdravotním stavu a kontroly, kterou nad 
těmito údaji mají;

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Příloha I – písm. k – bod iii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) komunikace, jejímž cílem je 
propagovat prevenci nemocí a zdravý 
životní styl, ve spolupráci se všemi 
dotčenými aktéry na mezinárodní, unijní a 
vnitrostátní úrovni.

iii) komunikace, jejímž cílem je 
propagovat prevenci nemocí, zdraví a 
zdravý životní styl, ve spolupráci se všemi 
dotčenými aktéry na mezinárodní, unijní a 
vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Příloha I – písm. k – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) komunikace zaměřená na řešení 
falešných zpráv týkajících se léčebných 
terapií nebo příčin onemocnění

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

II. Přístup k centrálně registrovaným 
léčivým přípravkům pro nenaplněné 
potřeby, například počet registrací léčivých 
přípravků pro vzácná onemocnění, 
léčivých přípravků pro moderní terapii, 
léčivých přípravků pro pediatrické použití 
nebo očkovacích látek

II. Přístup k centrálně registrovaným 
léčivým přípravkům, například počet 
registrací léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění, léčivých přípravků pro 
moderní terapii, léčivých přípravků pro 
pediatrické použití nebo očkovacích látek

Or. en
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Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod II a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

IIa. Zavádění nových postupů pro 
rychlejší vývoj a posuzování léčivých 
přípravků pro hlavní potřeby v oblasti 
veřejného zdraví, které zohledňují nové 
technologie

Or. en

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod II b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

IIb. Počet nových povolení léčivých 
přípravků pro vzácná onemocnění, 
léčivých přípravků pro moderní terapie, 
léčivých přípravků pro pediatrické použití 
nebo očkovacích látek pro nenaplněné 
potřeby

Or. en

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Počet členských států s vylepšenou 
zdravotnickou infrastrukturou 

Or. en
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Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Počet členských států, které 
zavedly evropské elektronické zdravotní 
záznamy 

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Čistá míra přežití dětské rakoviny 
po dobu pěti let s ohledem na věk

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Poměr onkologických registrů a 
počet členských států, které hlásí 
informace o stadiu rakoviny děložního 
čípku, prsu a tlustého střeva a konečníku 
při diagnóze

7. Poměr onkologických registrů a 
počet členských států, které hlásí 
informace o stadiu rakoviny děložního 
čípku, prsu, plic a tlustého střeva a 
konečníku při diagnóze

Or. en
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Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Poměr přijetí do paliativní péče a 
výsledků u rakoviny a dětské rakoviny

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Poměr mezi počtem onkologických 
rejstříků a počtem členských států 
podávajících informace o stadiu dětské 
rakoviny při diagnóze

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Prevalence užívání drog a látek

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 8 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Prevalence obezity

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. Míra dětské úmrtnosti 

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Počet případů nedostatku léčivých 
přípravků v síti jednotných kontaktních 
míst

9. Počet případů nedostatku léčivých 
přípravků v členských státech

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Počet nově registrovaných 
antimikrobiálních látek

Or. en
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Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. Úmrtí způsobená infekcemi 
spojenými se zdravotní péčí

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dne 28. května 2020 Komise v rámci plánu obnovy, který výbor ENVI dlouhodobě požadoval, 
předložila nový samostatný program s názvem „EU pro zdraví“ v hodnotě 9,4 miliardy EUR 
na období 2021–2027 s cílem vybudovat v EU odolné systémy zdravotní péče, a to 
prostřednictvím řešení přeshraničních zdravotních hrozeb, zajištění přístupnosti léčivých 
přípravků a jejich cenové dostupnosti a posílení systémů zdravotní péče. Tento program v 
oblasti zdraví byl v rámci původního návrhu VFR na období 2021–2027 nedílnou součástí 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

Cílem nového programu navrženého Komisí je zajistit, aby EU zůstala nejzdravějším regionem 
na světě a měla k dispozici veškeré možné nástroje k řešení zdravotních problémů na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU a aby byla lépe připravena na jakoukoli nově vzniklou 
zdravotní hrozbu, která může ohrozit obyvatelstvo EU. Program EU pro zdraví stanoví nové 
akce, které zaplní mezery odhalené v důsledku pandemie onemocnění COVID-19, pokud jde o 
vývoj a výrobu léčivých přípravků, odpovídající dodávky léčivých přípravků a vybavení 
nemocnic a dostatečné lidské zdroje v oblasti zdravotnictví, využívání digitálních nástrojů a 
služeb, které umožní kontinuitu péče, a potřebu zachovat přístup k základnímu zboží a službám 
v době krize. To EU umožní získat více nástrojů k rychlému, rozhodnému a koordinovanému 
postupu spolu s členskými státy při přípravě na krize i při jejich řešení.

Komise navrhla ambiciózní samostatný program EU pro zdraví s cílem poskytnout zvláštní 
podporu pro budoucí zdravotní výzvy, které byly zjištěny při hodnocení potřeb. Podle tohoto 
návrhu bude financování nového programu ve výši 9,4 miliardy EUR ve srovnání s 
předchozími návrhy v rámci ESF+ (413 milionů EUR) významně posíleno. Program bude 
financován z nadcházejícího VFR (1,7 miliardy EUR) a z nástroje na podporu oživení (nyní 
nazývaného „Next Generation EU“) (7,7 miliardy EUR).

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh Komise týkající se samostatného programu EU pro zdraví s výrazně 
vyšším rozpočtem ve srovnání s jeho předchůdcem. Opakuje, že pouze samostatný a spolehlivý 
program bude schopen řešit budoucí pandemie a zdravotní hrozby a především zajistit, aby 
systémy zdravotní péče EU byly odolnější, schopné čelit aktuálním nedostatkům, jako je 
nedostatek léčivých přípravků a nerovnosti v oblasti zdraví, a podporovat zdravotnictví v rámci 
digitální transformace.

Zpravodaj zároveň považuje za důležité, aby program EU pro zdraví byl více než pouhou reakcí 
na krizi COVID-19. Měl by přinášet nejen krátkodobé řešení krizí, ale také dlouhodobé cíle. 
Měl by být součástí společného akčního plánu na podporu politik v oblasti zdraví v EU v 
příštích sedmi letech. Program je důležitým prvkem při zajišťování rozvoje silných a odolných 
systémů zdravotní péče v členských státech, aby bylo možné vypořádat se s případnou druhou 
vlnou onemocnění COVID-19 a jakoukoli další budoucí zdravotní krizí. Zároveň by měl 
program podporovat systémy zdravotní péče členských států a politiky v oblasti veřejného 
zdraví s cílem řešit dlouhodobé výzvy, jako je antimikrobiální rezistence, stárnutí či přenosná 
a nepřenosná onemocnění, a současně je připravit na vznikající technologie.
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Rovněž je třeba poznamenat, že většina rozpočtu na zdraví, který činí 9,4 miliardy EUR, je 
předem vyčleněna, což znamená, že je třeba stanovit jasné a konkrétně zaměřené cíle, a proto 
bude nutné, aby tyto návrhy byly velmi dobře strukturované a konkrétní. 

S ohledem na výše uvedené se zpravodaj domnívá, že návrh Komise týkající se programu 
EU pro zdraví by měl být posílen v těchto hlavních aspektech:

- Je zapotřebí více investic do systémů zdravotní péče, zejména do infrastruktury, a to i na 
úrovni primární péče, aby bylo možné usilovat o dlouhodobé posílení systémů zdravotní 
péče, a to výrazně nad rámec aktuálních problémů v oblasti zdraví.

- Jsou zapotřebí konkrétní a jasné návrhy na předběžné vyčlenění, včetně přesunutí 
finančních prostředků na lepší zdravotní péči, rovný přístup ke zdravotní péči a odolné 
systémy zdravotní péče.

- Všechna opatření programu v oblasti zdraví by měla být zaměřena na člověka a založena 
na výsledcích, se zaměřením na prevenci, specifické potřeby individuální zdravotní péče s 
přihlédnutím k vlastním cílům pacienta, pokud jde o léčbu, spolu s nejlepšími klinickými 
odbornými znalostmi poskytovatele v dané oblasti jakožto zdravotnickým pracovníkem.

- Jádrem programu musí být nerovnosti v oblasti zdraví s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
se jedná o nerovnosti mezi skupinami lidí v rámci zemí a mezi jednotlivými zeměmi, jimž 
lze zabránit a které vyplývají z nerovností v rámci společností i mezi nimi. Rozdíly ve 
zdravotním stavu mezi skupinami obyvatel, zeměmi a regiony a přístup k cenově dostupné 
preventivní a léčebné zdravotní péči vysoké kvality rovněž patří mezi hlavní výzvy v oblasti 
zdravotní bezpečnosti a systémů zdravotní péče, které brzdí jejich celkové fungování.

- Program by se měl více zaměřit na prevenci onemocnění během celého života jednotlivce 
a na propagaci zdraví tím, že se bude zabývat rizikovými faktory pro zdraví, jako je 
užívání tabáku a souvisejících výrobků a vystavení jejich emisím, škodlivé užívání 
alkoholu, konzumace nedovolených drog a psychoaktivních látek, obezita a nezdravé 
stravovací návyky a fyzická nečinnost. Hlavním obecným cílem programu by měla být 
prevence onemocnění a podpora zdraví. 

- Program by měl podporovat investice do včasné diagnostiky a screeningu s cílem posílit 
prevenci a screening přenosných i nepřenosných onemocnění, jako jsou kardiovaskulární 
onemocnění, neurodegenerativní onemocnění, dýchací onemocnění, diabetes, rakovina a 
dětská rakovina.

- Program by měl podporovat rozvoj elektronických evropských zdravotních záznamů, 
které by systémům zdravotní péče poskytly prostředky ke zlepšení dostupnosti a kvality 
zdravotní péče a pacientům by umožnily rychlejší a snadnější přístup k léčbě.

- Komise by měla vypracovat pokyny týkající se bezpečnosti pacientů a podporovat investice 
do modernizace systémů zdravotní péče s cílem překonat a snížit na minimum infekce 
spojené se zdravotní péčí, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že k infekcím spojeným se 
zdravotní péčí může docházet v jakémkoli zdravotnickém zařízení, včetně nemocnic, 
ambulantních chirurgických středisek, zařízení pro konečné stadium onemocnění ledvin a 
zařízení dlouhodobé péče.
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- Jsou zapotřebí evropské pokyny pro zvládání chronických onemocnění, zejména ve formě 
evropských pokynů pro řízení nemocí pro každé onemocnění, přenosná i nepřenosná 
onemocnění, jako je rakovina. Kromě toho je třeba posílit stávající evropské referenční 
sítě a rozšířit je v podobě sítí excelence v oblasti přenosných a nepřenosných 
onemocnění.

- Je důležité posílit úlohu a fungování agentur EU, jako je Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

- Mělo by být zajištěno, aby program EU pro zdraví byl v součinnosti s ostatními programy 
pro vytvoření a provádění strategie pro pracovníky v oblasti zdraví a doplňoval je s cílem 
zlepšit učební osnovy zdravotnických pracovníků a jejich digitální dovednosti, pokrytí 
zdravotních služeb a kvalitu zdraví, ale také s cílem řešit odliv mozků a nevyváženou 
mobilitu.

- Je rovněž důležité mít mechanismus řízení, který zajistí doplňkovost, koordinaci a 
součinnost mezi programem EU pro zdraví a dalšími finančními nástroji a programy EU, 
jako je posílený mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM/rescEU), Evropský fond pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond plus (ESF+), Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií 2 (CEF 
Digital). Program by měl rovněž významně přispět k posílení práv pacientů v EU jakožto 
práv všech občanů na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a duševního zdraví a podpořit 
plné provedení směrnice o přeshraniční zdravotní péči, což zaručí vysokou úroveň 
ochrany veřejného zdraví a současně i dodržování zásady volného pohybu osob v rámci 
vnitřního trhu.

- Měl by být vytvořen řídicí výbor EU pro zdraví zaměřený na vytváření synergií mezi 
programem a dalšími programy, jejichž součástí je zdravotní rozměr, a to prostřednictvím 
koordinace a spolupráce, podpory zapojení pacientů a společnosti a poskytování vědeckého 
poradenství a doporučení.

- V zájmu zajištění účinné správy a aktivní účasti členských států je důležité lépe zapojit 
členské státy a řídicí výbor do provádění programu i do přijímání a provádění ročních 
pracovních programů.

- Duševní zdraví a stárnutí: Většina zemí EU v současné době čelí velké demografické 
výzvě. Dopady je ještě třeba vypočítat; vlády a tvůrci politik již souhlasí s tím, že musíme 
v brzké době provést důležité změny ve způsobu, jakým budeme řešit rostoucí počet starších 
osob, které potřebují odpovídající podporu a požadují a zasluhují si plné zapojení do naší 
společnosti. Program by proto měl podporovat úsilí členských států v oblastech, jako je 
včasná diagnóza, léčba, podpora a prevence, odborná příprava odborníků v oblasti 
duševního zdraví nebo zvyšování povědomí, a zajistit, aby otázky duševního zdraví starších 
osob byly lépe známy a řádně řešeny.

- V neposlední řadě je další důležitou výzvou ve zdravotní péči, na niž by se měl program 
zaměřit, neochota k očkování, čímž se podle ECDC rozumí zpoždění při přijímání nebo 
úplné odmítání očkovacích látek navzdory dostupnosti očkovacích služeb, která je složitá, 
vázaná na kontext a liší se v čase, místě a očkovacích látkách. WHO vyhlásila neochotu k 
očkování, včetně vědomé nečinnosti a nedostatečné důvěry a nedodržování za jednu z deseti 
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hrozeb pro globální zdraví v roce 2019. Program by proto měl podporovat akce zaměřené 
na zajištění rovného přístupu k očkovacím látkám pro všechny občany EU, boj proti 
dezinformacím a zlepšení důvěry v očkování.

Závěr

Zpravodaj se domnívá, že návrh Komise týkající se samostatného programu EU pro zdraví je 
dobrým základem pro Parlament jakožto spolunormotvůrce, aby mohl rychle vypracovat a 
formulovat svůj postoj (nařízení, kterým se program zřizuje, se použije od 1. ledna 2021). 
Zpravodaj poté, co pozorně vyslechl názory různých zúčastněných stran, určil řadu oblastí, v 
nichž je třeba návrh Komise vyjasnit nebo dále posílit, aby evropským občanům byl zajištěn co 
nejlepší program v oblasti zdraví.


