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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu 
Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení 
nariadenia EÚ č. 282/2014
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0405),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 168 ods. 5 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade 
s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0152/2020),

–

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z..., 1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre priemysel, výskum a 
energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

1 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

__________________ __________________



PR\1207580SK.docx 7/67 PE653.803v01-00

SK

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 a) Zatiaľ čo činnosť Únie v oblasti 
zdravia je obmedzená, Únia by mala 
dokázať čeliť budúcim znepokojujúcim 
skutočnostiam a zdravotným hrozbám, 
ako sú pandémie a cezhraničné hrozby, 
antimikrobiálna rezistencia, a tiež 
podporovať členské štáty pri riešení výziev 
súvisiacich so starnutím obyvateľstva, 
chronickými chorobami alebo prevenciou 
chorôb, pri podpore zdravého životného 
štýlu a pri príprave systémov zdravotnej 
starostlivosti na vznikajúce technológie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

zaručiť, aby boli k dispozícii odolné 
systémy zdravotnej starostlivosti a 
zdravotníctva pred budúcimi pandémiami. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Práva pacientov sa vzťahujú aj na 
ich právo byť zapojení do akéhokoľvek 
rozhodnutia, ktoré ovplyvňuje ich životy. 
Účasť pacientov a občanov je okrem toho 
kľúčová pre to, aby bola občianska 
spoločnosť svedkom toho, ako sa 
prijímajú rozhodnutia, a to v záujme 
transparentnosti a dôvery. V tomto zmysle 
je úloha pacientov jasne stanovená vo 
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väčšine právnych predpisov Únie v oblasti 
liekov. Zákonodarca Únie rozhodol, že 
pacienti sú plnoprávnymi členmi výboru 
pre lieky na ojedinelé ochorenia 
zriadeného článkom 4 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
141/20001a,  výboru pre pediatriu pre 
inovatívnu liečbu zriadeného podľa článku 
4 nariadenia (Európskeho parlamentu a 
Rady ES) č. 1901/20061a, výboru pre 
inovatívnu liečbu zriadeného podľa článku 
21 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1394/20071c, výboru pre 
farmakovigilanciu zriadeného podľa 
článku 61a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 726/20041d  a 
správnej rady zriadenej podľa článku 65 
nariadenia (ES) č. 726/2004.
___________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 
1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia 
(Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 
2006 o liekoch na pediatrické použitie, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, 
smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 
726/2004 (Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 
1).
1c Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 
2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, 
ktorým sa mení a dopĺňa smernica 
2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 
(Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 121).
1d Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, 
ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva 
pri povoľovaní liekov na humánne 
použitie a na veterinárne použitie a pri 
vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a 
ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Zdravotné systémy poskytujúce 
prispôsobené služby zdravotnej 
starostlivosti pacientom s viacerými 
chorobami, od integrovanej zdravotnej 
starostlivosti vrátane prevencie po služby 
starostlivosti o pacienta, sa zameriavajú 
na človeka. Program by preto mal 
poskytovať podporu pri prechode od 
zdravotnej starostlivosti zameranej na 
choroby k zdravotnej starostlivosti 
zameranej na človeka, k integrácii služieb 
zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o 
pacienta, a zároveň by mal podporovať 
reformy systému zdravotníctva, ktoré vedú 
k zdravotnej starostlivosti založenej na 
výsledkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie 
vrátane nerovností v oblasti zdravia, 
kvality života, produktivity, 
konkurencieschopnosti a inkluzívnosti, 
pričom sa zníži tlak na rozpočty členských 
štátov. Komisia sa zaviazala pomôcť 
členským štátom dosiahnuť ciele 

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie 
vrátane nerovností v oblasti zdravia, 
kvality života, produktivity, 
konkurencieschopnosti a inkluzívnosti, 
pričom sa zníži tlak na rozpočty členských 
štátov. Podpora a uznávanie inovácií, 
ktoré majú vplyv na zdravie, pomáhajú 
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udržateľného rozvoja stanovené v Agende 
2030 pre udržateľný rozvoj OSN, najmä 
cieľ udržateľného rozvoja č. 3, ktorým je 
zabezpečenie zdravého života a podpora 
dobrých životných podmienok pre 
všetkých a v každom veku13. Program by 
mal preto prispieť k akciám prijatým na 
dosiahnutie týchto cieľov.

riešiť problém dosiahnutia udržateľnosti 
v sektore zdravotníctva v kontexte aj 
riešenia výziev spojených s demografickou 
zmenou; Činnosti zamerané na zmiernenie 
nerovností v oblasti zdravia sú navyše 
dôležité na účely dosahovania 
„inkluzívneho rastu“. Komisia sa zaviazala 
pomôcť členským štátom dosiahnuť ciele 
udržateľného rozvoja stanovené v Agende 
2030 pre udržateľný rozvoj OSN, najmä 
cieľ udržateľného rozvoja č. 3, ktorým je 
zabezpečenie zdravého života a podpora 
dobrých životných podmienok pre 
všetkých a v každom veku13. Program by 
mal preto prispieť k akciám prijatým na 
dosiahnutie týchto cieľov.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Program by mal zabezpečiť rovný 
prístup k zdravotnej starostlivosti. 
„Nerovnosti v zdraví“ zahŕňajú situácie 
siahajúce od nerovného prístupu k liečbe, 
fragmentovanému prístupu v regiónoch, 
cez rozdiely v pôvode zdravotného stavu 
po rozdelenie determinantov zdravia 
medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. 
Nerovnostiam v oblasti zdravia je možné 
sa vyhnúť primeranými prostriedkami, a 
preto sa im dá predchádzať.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Prenosné ochorenia ako 
HIV/AIDS, tuberkulóza a vírusová 
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hepatitída majú sociálny rozmer, ktorý je 
potrebné riešiť z dôvodu jeho priameho 
vplyvu na schopnosť riešiť tieto choroby. 
Preto sú nevyhnutné investície do 
inovatívnych komunitných prístupov k 
boju proti prenosným chorobám. Program 
by mal poskytovať primerané technické a 
finančné prostriedky na zabezpečenie 
udržateľnej regionálnej reakcie v boji 
proti HIV/AIDS, tuberkulóze a hepatitíde 
v Európe, ktorá má zásadný význam pre 
dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) Rakovina je po srdcovo-cievnych 
ochoreniach druhou najčastejšou príčinou 
úmrtnosti v členských štátoch. Takisto je 
jednou z neprenosných chorôb, ktoré majú 
spoločné rizikové faktory a ktorých 
prevencia a kontrola by boli prínosom pre 
väčšinu občanov. V roku 2020 Komisia 
oznámila európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý sa bude vzťahovať na celý 
cyklus ochorenia od prevencie a včasnej 
diagnózy až po liečbu a kvalitu života 
pacientov a zlepšovanie paliatívnej 
starostlivosti a manažmentu. Na tieto 
opatrenia by sa mala vzťahovať podpora z 
programu a z tzv. misie proti rakovine v 
rámci programu Horizont Európa. 
Program by mal zaručiť udržateľnosť 
služieb starostlivosti o onkologických 
pacientov a liečby bolesti v rámci boja 
proti rakovine v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Je dobre známe, že rakovina sa 
často diagnostikuje neskoro, čo znamená, 
že ľudia v pokročilom štádiu ochorenia 
majú menej možností liečby. Ak by bolo 
diagnostikovaných viac pacientov, mohlo 
by to viesť k oveľa účinnejším výsledkom 
liečby, lepšej kvalite života, ako aj k 
zlepšeniu celkovej miery prežitia. Včasná 
diagnóza znamená aj zníženie zaťaženia 
spojeného so zdravotnou starostlivosťou. 
V porovnaní s včasnou diagnózou je 
skríning rakoviny odlišnou a zložitejšou 
stratégiou v oblasti verejného zdravia, 
ktorá vyžaduje dodatočné zdroje, 



PR\1207580SK.docx 21/67 PE653.803v01-00

SK

infraštruktúru a koordináciu. Ak sa 
skríning účinne plánuje, primerane 
financuje a implementuje, môže znížiť 
počet úmrtí na rakovinu a v prípade 
niektorých typov rakoviny môže znížiť aj 
riziko vzniku rakoviny. Program by mal 
preto prispievať k investíciám do včasnej 
diagnostiky a skríningu a k propagácii a 
zvyšovaniu informovanosti v súvislosti s 
prínosmi takejto včasnej diagnostiky a 
skríningu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Medzinárodná agentúra pre 
výskum rakoviny (IARC) poukazuje na to, 
že v Európe je diagnostikovaných viac ako 
35 000 detí a mladých ľudí a v Európe 
každoročne zomrie viac ako 6 000 
mladých pacientov. Onkologické 
ochorenia u detí sú kategóriou vekovo a 
biologicky špecifických vzácnych 
zhubných nádorov, ktoré nie je možné 
primerane riešiť extrapoláciou prístupov 
v oblasti rakoviny dospelých, a ktoré si 
vyžadujú cielené úsilie v rámci kontinuity 
výskumu a starostlivosti. Chýbajú 
inovatívne spôsoby liečby detí s 
onkologickými chorobami. Aj v prípade 
starších liekov bez patentovej ochrany 
používaných mimo schválenej registrácie 
u detí sa stále vyskytujú výrazné problémy 
vrátane nedostatkov v rámci Únie a 
rozpočtových obmedzení v niektorých 
členských štátoch, ako aj veľké rozdiely 
medzi krajinami, pokiaľ ide o dostupnosť 
tlmenia bolesti u detí podstupujúcich 
liečbu onkologických chorôb. Preto je 
naliehavo potrebné primerane revidovať 
regulačné prostredie tak, aby boli splnené 
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potreby detí a dospievajúcich. V programe 
by sa preto mali stanoviť opatrenia v tejto 
súvislosti, najmä s cieľom posilniť 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/20061a a podporiť 
cezhraničnú spoluprácu v oblasti 
výskumu poskytnutím primeraného 
pridelenia finančných prostriedkov.
____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 
2006 o liekoch na pediatrické použitie, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, 
smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 
726/2004 (text s významom pre EHP) (Ú. 
v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Infekcie spojené so zdravotnou 
starostlivosťou sú infekcie, ktoré pacienti 
dostávajú počas zdravotnej starostlivosti o 
inú chorobu. Európske centrum pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 
odhaduje, že k nemocničným infekciám 
dochádza v priemere u jedného 
hospitalizovaného pacienta z dvadsiatich, 
to znamená u 4,1 milióna pacientov v Únii 
ročne, a tieto infekcie spôsobujú 
každoročne 37 000 úmrtí. Nedostatočná 
bezpečnosť pacientov predstavuje závažný 
problém pre verejné zdravie a vysoké 
hospodárske zaťaženie pre obmedzené 
finančné prostriedky v oblasti zdravia. 
Infekcie spojené so zdravotnou 
starostlivosťou môžu vzniknúť v 
akomkoľvek zdravotníckom zariadení 
vrátane nemocníc, ambulančných 
chirurgických stredísk, zariadení pre 
choroby obličiek v konečnom štádiu a 
zariadení dlhodobej starostlivosti. Je preto 
dôležité, aby Komisia v rámci programu 
vypracovala usmernenia na 
predchádzanie infekciám spojeným so 
zdravotnou starostlivosťou a aby program 
podporoval investície do modernizácie 
systémov zdravotníctva s cieľom prekonať 
a obmedziť infekcie spojené so 
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zdravotnou starostlivosťou a podporovať 
zásahy na zlepšenie bezpečnosti pacientov 
vrátane vykonávania odporúčania Rady z 
9. júna 2009 o bezpečnosti pacientov, 
vrátane prevencie a kontroly infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou1a.
__________________
1a (Ú. v. EÚ C 151, 3.7.2009, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Cezhraničná spolupráca pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ktorí sa premiestňujú medzi 
členskými štátmi, stanovená v smernici 
2011/24/EÚ o právach pacientov v 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, 
zahŕňa spoluprácu v oblasti hodnotenia 
zdravotníckych technológií (HTA) a 
európskych referenčných sietí (ERN). Ide 
o príklady oblastí, v ktorých integrovaná 
práca medzi členskými štátmi už ukázala, 
že má výraznú pridanú hodnotu a vysoký 
potenciál na zvýšenie účinnosti 
zdravotníckych systémov, a teda aj na 
zlepšenie zdravia vo všeobecnosti. Tieto 
oblasti však ešte nie sú rozvinuté, či už z 
hľadiska právnych predpisov Únie, ich 
vykonávania alebo zdrojov. Program by sa 
mal preto zamerať na zabezpečenie toho, 
aby sa takéto integrované a koordinované 
činnosti rozvíjali a vykonávali v plnom 
rozsahu v oblastiach, ako sú HTA a ERN. 
Táto práca by slúžila aj na podporu 
vykonávania postupov, ktoré majú 
výrazný vplyv a ktoré sú zamerané na čo 
najúčinnejšiu distribúciu dostupných 
zdrojov pre príslušné populácie a oblasti, 
aby sa maximalizoval ich vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európske referenčné siete zriadené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 

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

Rady 2011/24/EÚ16 sú virtuálnymi 
sieťami, do ktorých sú zapojení 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v 
celej Európe. Ich cieľom je uľahčiť 
diskusiu o komplexných alebo zriedkavých 
chorobách a zdravotných ťažkostiach, 
ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú 
liečbu a sústredené poznatky a zdroje. 
ERN sú prelomová platforma, ktorá 
predstavuje jedinečnú príležitosť, a ktorá 
sa na základe inovatívneho využitia a 
spoločného cezhraničného využívania 
poznatkov a údajov o zdraví zameriava na 
zlepšenie diagnostiky a starostlivosti o 
ľudí, ktorí žijú so zriedkavou alebo 
komplexnou chorobou. Program by preto 
mal poskytovať primerané finančné 
prostriedky na podporu činností 
koordinácie a spolupráce existujúcich aj 
budúcich ERS prostredníctvom grantov 
alebo iných nástrojov, ktoré sú vhodné na 
daný účel. Mal by rozšíriť súčasné 
financovanie, aby sa zabezpečilo, že 
európske referenčné siete budú plniť ciele 
stanovené v rámci ich poslania. Keďže 
siete môžu v prípade pacientov so 
zriedkavými chorobami zlepšiť prístup k 
diagnostike a poskytovanie 
vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 
môžu byť kontaktnými miestami pre 
zdravotnú odbornú prípravu a výskum a 
šírenie informácií, program by mal prispieť 
aj k zlepšovaniu vytvárania sietí 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí. Mal by 
zvážiť posilnenie ERN, pričom by mal 
podporovať vytváranie nových ERN s 
cieľom pokryť infekčné choroby, zložité 
tehotenstvá a zriedkavé a komplexné 
choroby v oblasti duševného zdravia. 
V programe by sa malo zvážiť aj 
rozšírenie sietí ERN vo forme sietí 
excelentnosti v oblasti prenosných a 
neprenosných ochorení vrátane rakoviny 
a detských onkologických ochorení. 
Posilnenie ERN môže zohrávať kľúčovú 
úlohu pri podpore prijatia spoločného 
novovytvoreného rámca pre skríning na 
úrovni Únie, počnúc kritériami a 
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mechanizmami výberu chorôb, s cieľom 
prekonať existujúce nerovnosti, pokiaľ 
ide o pokrytie skríningu vo všetkých 
členských štátoch. Program by mal 
podporovať vykonávanie činností, ktoré 
sú hnacou silou rozvoja a poskytovania 
liečby, skríningové programy a európske 
registre pacientov v prípade zriedkavých 
chorôb.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Na dosiahnutie súdržného 
vykonávania opatrení zahrnutých do 
programu EU4Health by sa mal zriadiť 
riadiaci výbor EU4Health. Táto nezávislá 
skupina zainteresovaných strán by mala 
byť zodpovedná okrem iného za 
koordináciu, spoluprácu pri vykonávaní 
akcií a za vytváranie synergií medzi týmto 
programom a inými programami, ktoré 
zahŕňajú aspekt zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) chrániť ľudí v Únii pred závažným 
cezhraničným ohrozením zdravia;

(1) presadzovať podporu zdravia 
a prevenciu chorôb, znižovať nerovnosti v 
oblasti zdravia, zlepšovať fyzické 
a duševné zdravie, chrániť ľudí v Únii pred 
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závažným cezhraničným ohrozením 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a iných 
produktov dôležitých v krízovej situácii, 
prispieť k ich cenovej dostupnosti a 
podporiť inováciu,

(2) podporovať existujúce a budúce 
právne predpisy Únie v oblasti zdravia, 
zlepšiť v Únii dostupnosť liekov, liečby 
a zdravotníckych pomôcok, prispieť k ich 
prístupnosti a cenovej dostupnosti, 
podporovať bezpečné a účinné využívanie 
a povzbudiť výskum a inováciu v oblasti 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie a 
integrovanejšou a koordinovanejšou 
spoluprácou medzi členskými štátmi, 
neustálym vykonávaním najlepších 
postupov a zdieľaním údajov s cieľom 
zvýšiť všeobecnú úroveň verejného 
zdravia.

(3) posilniť zdravotnícke systémy a 
zdravotníckych pracovníkov okrem iného 
aj pomocou digitálnej transformácie, 
harmonizovaného vzdelávania a odbornej 
prípravy a integrovanejšou a 
koordinovanejšou spoluprácou medzi 
členskými štátmi, neustálym vykonávaním 
najlepších postupov a zdieľaním 
porovnateľných údajov s cieľom zvýšiť 
všeobecnú úroveň verejného zdravia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) posilniť systémy zdravotníctva, aby 
sa stali odolnými v krízach a pandémiách, 
a vypracovať plán pripravenosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy alebo zásoby produktov 
dôležitých v krízovej situácii, ako aj 
rezerva lekárskeho a iného zdravotníckeho 
a podporného personálu, ktorý sa má 
mobilizovať v prípade krízy;

(2) zabezpečiť, aby v Únii boli k 
dispozícii rezervy produktov dôležitých v 
krízovej situácii, ako aj rezerva lekárskeho 
a iného zdravotníckeho a podporného 
personálu, ktorý sa má mobilizovať v 
prípade krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) podporovať v Únii akcie zamerané 
na zintenzívnenie výskumu a vývoja 
produktov dôležitých v krízovej situácii, a 
to aj prostredníctvom klinických skúšaní, 
a prístup k údajom o používaní takýchto 
produktov v zdravotníckych systémoch 
a analýzu týchto údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) podporovať akcie zamerané na 
transformáciu sektora zdravotníctva na 
sektor, ktorý zahŕňa systémy starostlivosti 
a zdravotníctva orientované na jednotlivca 
a založené na výsledkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) podporovať vytvorenie 
a zavádzanie európskej elektronickej 
zdravotnej dokumentácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) posilniť inovačný ekosystém Únie 
s cieľom zabezpečiť vývoj a zavádzanie 
ďalšej generácie liekov, očkovacích látok 
a zdravotníckych pomôcok s cieľom 
reagovať na rastúce výzvy a očakávania v 
oblasti zdravotnej starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) zlepšovať rovnaký a včasný prístup 
ku kvalitným, udržateľným a cenovo 
dostupným službám zdravotnej 
a súvisiacej starostlivosti zameraným na 
jednotlivca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) podporovať akcie zamerané na 
posilnenie schopnosti zdravotníckych 
systémov zlepšovať prevenciu chorôb a 
podporovať zdravie, práva pacientov a 
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a 
podporovať excelentnosť lekárskych a 
iných zdravotníckych pracovníkov;

(5) podporovať akcie zamerané na 
riešenie nerovností v oblasti zdravia a 
posilnenie schopnosti zdravotníckych 
systémov zlepšovať prevenciu chorôb, 
včasnú diagnostiku a skríning a 
realizovať podporu zdravia, a to aj 
prostredníctvom podpory fyzickej aktivity, 
zdravotnej výchovy, práv pacientov a 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) podporovať vytváranie, rozvoj a 
vykonávanie stratégie pre zdravotnícky 
personál s cieľom vytvoriť účinnú 
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pracovnú silu pre oblasť verejného 
zdravia, ktorá sa riadi rovnako vysokými 
normami v celej Únii, a podporovať 
excelentnosť lekárskych a iných 
zdravotníckych pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) podporovať akcie týkajúce sa 
dohľadu, prevencie, diagnostiky, liečby a 
starostlivosti v súvislosti s neprenosnými 
ochoreniami, a najmä rakovinou;

(6) podporovať akcie týkajúce sa 
dohľadu, prevencie, diagnostiky, liečby a 
starostlivosti v súvislosti s neprenosnými 
ochoreniami vrátane rakoviny, 
kardiovaskulárnych chorôb, chronických 
ochorení dýchacieho ústrojenstva, 
cukrovky a porúch duševného zdravia s 
cieľom zlepšiť kvalitu života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) riešiť nenaplnené potreby detí a 
dospievajúcich s rakovinou a vyliečených 
onkologických pacientov prostredníctvom 
špecializovaných programov a plánov, 
ktoré európskej referenčnej sieti pre 
detské onkologické ochorenia a už 
existujúcim výskumným štruktúram 
umožnia dosiahnuť ich plný potenciál, 
pokiaľ ide o požadovanú mieru pokroku v 
tejto oblasti, ktorej sa nevenuje dostatočná 
pozornosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) podporovať integrovanú spoluprácu 
členských štátov, a najmä ich 
zdravotníckych systémov vrátane 
vykonávania preventívnych postupov s 
veľkým dosahom a rozširovania kontaktov 
prostredníctvom európskych referenčných 
sietí a iných nadnárodných sietí;

(9) podporovať integrovanú spoluprácu 
členských štátov, a najmä ich 
zdravotníckych systémov vrátane 
vykonávania preventívnych postupov s 
veľkým dosahom, identifikácie 
zdravotníckych technológií, ktoré majú 
ťažiť z posúdenia Únie, a rozširovania 
kontaktov prostredníctvom európskych 
referenčných sietí a iných nadnárodných 
sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) podporovať zavádzanie registrov 
európskych referenčných sietí a 
onkologických registrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) podporovať vytváranie sietí 
excelentnosti v oblasti prenosných a 
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neprenosných ochorení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 9 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9c) podporovať vypracovanie 
špecifických európskych usmernení pre 
manažment chorôb v oblasti prenosných 
aj neprenosných ochorení, ako je 
rakovina, detské onkologické ochorenia, 
kardiovaskulárne choroby, 
neurodegeneratívne ochorenia, choroby 
dýchacích ciest a cukrovka, 
prostredníctvom sietí excelentnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[Nástroj Európskej únie na obnovu] sa 
vykonávajú v rámci programu pomocou 
sumy do výšky 8 451 000 000 EUR v 
bežných cenách, ako sa uvádza v článku 3 
ods. 2 písm. a) bode iii) uvedeného 
nariadenia s výhradou jeho článku 5 ods. 4 
a 8.

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[Nástroj Európskej únie na obnovu] sa 
vykonávajú v rámci programu pomocou 
sumy do výšky 8 451 000 000 EUR v 
bežných cenách, ako sa uvádza v článku 3 
ods. 2 písm. a) bode iii) uvedeného 
nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 4 
a 8.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Priame granty sa v rámci programu 
môžu udeliť bez výzvy na predkladanie 
návrhov európskym referenčným sieťam. 
Priame granty sa môžu udeliť aj iným 
nadnárodným sieťam zriadeným v súlade s 
pravidlami EÚ.

6. Priame granty sa v rámci programu 
udeľujú bez výzvy na predkladanie 
návrhov európskym referenčným sieťam a 
so zjednodušeným systémom finančného a 
technického výkazníctva. Priame granty sa 
môžu udeliť aj iným nadnárodným sieťam 
zriadeným v súlade s právom Únie vrátane 
účasti decentralizovaných agentúr Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 7 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) sú mimovládne, neziskové a 
nezávislé od priemyselných, obchodných 
a podnikateľských alebo iných 
konfliktných záujmov;

i) sú mimovládne alebo neziskové a 
nezávislé od priemyselných, obchodných 
a podnikateľských alebo iných 
konfliktných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia uskutočňuje so zdravotníckymi 
orgánmi členských štátov v riadiacej 
skupine pre podporu zdravia, prevenciu 
chorôb a manažment neprenosných chorôb 
konzultácie o pracovných plánoch 
stanovených pre program, o jeho prioritách 

Komisia uskutočňuje so zdravotníckymi 
orgánmi členských štátov v riadiacej 
skupine pre podporu zdravia, prevenciu 
chorôb a manažment neprenosných chorôb, 
ako aj s príslušnými decentralizovanými 
agentúrami Únie, riadiacim výborom 
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a strategických smeroch, ako aj o jeho 
implementácii.

programu EU4Health a ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami, 
ako sú zástupcovia organizácií občianskej 
spoločnosti, najmä organizácií pacientov, 
konzultácie o pracovných plánoch 
stanovených pre program, o jeho prioritách 
a strategických smeroch, ako aj o jeho 
implementácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Riadiaci výbor programu EU4Health

1. Komisia zriadi riadiaci výbor 
programu EU4Health (ďalej len „riadiaci 
výbor“), ktorý jej ako konzultačný orgán 
bude radiť pri riadení vykonávania 
programu a tiež pri monitorovaní 
a hodnotení. 
2. Riadiaci výbor sa zameriava na 
vytváranie synergií medzi týmto 
programom a inými programami so 
zdravotným rozmerom, a to 
prostredníctvom koordinácie a spolupráce 
a synergií, pričom podporuje zapojenie 
pacientov a spoločnosti a poskytuje 
vedecké poradenstvo a odporúčania 
Komisii. Riadiaca výbor pri vykonávaní 
svojej úlohy zabezpečuje hodnotovo 
orientované zdravotnícke akcie, 
udržateľnosť, lepšie zdravotnícke 
riešenia, podporuje prístup a znižuje 
nerovnosti v oblasti zdravia. 
3. Riadiaci výbor je nezávislá 
skupina zainteresovaných strán zložená z 
aktérov z príslušných sektorov v oblasti 
verejného zdravia, dobrých životných 
podmienok a sociálnej ochrany, za účasti 
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zástupcov regionálnych a miestnych 
orgánov pôsobiacich v oblasti zdravia, 
zástupcov pacientov a občanov.
4. Riadiaci výbor sa skladá z 15 až 20 
vysokokvalifikovaných jednotlivcov 
vybraných z oblastí uvedených v odseku 3. 
Členov riadiaceho výboru menuje 
Komisia po porade s Parlamentom na 
základe otvorenej výzvy na predkladanie 
návrhov kandidátov a/alebo výzvy na 
vyjadrenie záujmu.
5. Členovia riadiaceho výboru sú 
menovaní na obdobie uvedené v druhom 
odseku článku 1. 
6. Riadiaci výbor má predsedu, 
ktorého menuje Komisia spomedzi jeho 
členov. Riadiaci výbor zasadá najmenej 
štyrikrát ročne. 
7. Riadiaci výbor:
i. poskytuje podnety vo forme 
komplexnej stratégie na vypracovanie 
ročných pracovných plánov programu na 
základe návrhu Komisie;
ii. vypracúva plán riadenia 
koordinácie, spolupráce a synergií medzi 
týmto programom a inými programami so 
zdravotným rozmerom;
iii. poskytuje Komisii poradenstvo v 
súvislosti s monitorovaním a hodnotením 
programu, ako je uvedené v článku 19, 
resp. v článku 20; 
plán riadenia koordinácie, spolupráce a 
synergií slúži na podporu akcií 
alebo snáh, ktorými sa má zabezpečiť 
viditeľnosť a koordinácia všetkých 
existujúcich finančných mechanizmov 
týkajúcich sa zdravia, a na pomoc pri 
riadení koordinácie a spolupráce. 
8. Komisia sa môže radiť s výborom 
o iných otázkach, než sa uvádzajú v 
odseku 7.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v 
správach o pokroku pri dosahovaní 
všeobecných a špecifických cieľov 
programu stanovených v článkoch 3 a 4, sú 
uvedené v prílohe II.

1. Ukazovatele vrátane ukazovateľov 
pre jednotlivé programy a akcie, ktoré sa 
uvádzajú v správach o pokroku pri 
dosahovaní všeobecných a špecifických 
cieľov programu stanovených v článkoch 3 
a 4, sú uvedené v prílohe II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. The Commission is empowered to 
adopt delegated acts in accordance with 
Article 24 concerning amendments to 
Annex II to amend and supplement the 
indicators where considered necessary.

2. The Commission is empowered to 
adopt delegated acts in accordance with 
Article 24 concerning amendments to 
Annex II to amend and supplement the 
indicators, including programme- and 
action-specific ones, where considered 
necessary.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie troch rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 



PE653.803v01-00 42/67 PR\1207580SK.docx

SK

týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto trojročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje 
o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritickej zdravotníckej 
infraštruktúry dôležitej v kontexte 
zdravotných kríz, nástrojov, štruktúr, 
procesov, výrobných a laboratórnych 
kapacít vrátane nástrojov na dohľad, 
modelovanie, predpovedanie, prevenciu a 
riadenie ohnísk.

ii) kritickej zdravotníckej 
infraštruktúry dôležitej v kontexte 
zdravotných kríz, nástrojov, štruktúr, 
procesov, výrobných a laboratórnych 
kapacít vrátane nástrojov na dohľad, 
modelovanie, predpovedanie, prevenciu a 
riadenie ohnísk a iných produktov 
dôležitých v krízovej situácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno d – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) rozvoja a prevádzky databáz a 
digitálnych nástrojov a ich interoperability, 
prípadne aj iných snímacích technológií, 
ako sú vesmírne technológie;

iv) rozvoja a prevádzky databáz a 
digitálnych nástrojov a ich interoperability, 
prípadne aj iných snímacích technológií, 
ako sú vesmírne technológie, a podpory 
prístupu k údajom z reálnych 
zdravotníckych zariadení a analýzy týchto 
údajov; ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno d – bod xi a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xi a) decentralizovaných agentúr Únie 
prostredníctvom zvýšených zdrojov 
vrátane personálneho zabezpečenia na 
vykonávanie oprávnených akcií v rámci 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) Štrukturálne zásoby a príprava na 
krízu:

e) Štrukturálne rezervy a príprava na 
krízu:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zriadenie a riadenie rezerv EÚ a 
zásob produktov dôležitých v krízovej 
situácii v súčinnosti s inými nástrojmi 
Únie;

ii) zriadenie a riadenie rezerv EÚ a 
produktov dôležitých v krízovej situácii v 
súčinnosti s inými nástrojmi Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno f – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) preventívne akcie na ochranu 
zraniteľných skupín pred ohrozením 
zdravia a akcie na prispôsobenie reakcie na 
krízu a riadenia krízy potrebám týchto 
zraniteľných skupín;

iv) preventívne akcie na ochranu 
zraniteľných skupín pred ohrozením 
zdravia a akcie na prispôsobenie reakcie na 
krízu a riadenia krízy potrebám týchto 
zraniteľných skupín, napríklad 
zabezpečenie základnej starostlivosti o 
pacientov s chronickým ochorením, ktorí 
potrebujú paliatívnu starostlivosť a liečbu 
na tlmenie bolesti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno f – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) akcie na riešenie vedľajších 
následkov zdravotnej krízy na zdravie, 
najmä pokiaľ ide o duševné zdravie, 
pacientov trpiacich chronickými chorobami 
a iné zraniteľné skupiny;

v) akcie na riešenie a zvládanie 
vedľajších následkov zdravotnej krízy na 
zdravie, najmä pokiaľ ide o duševné 
zdravie, pacientov trpiacich chronickými 
chorobami a iné zraniteľné skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno f – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

va) akcie na podporu prechodu na 
telemedicínu, domáce podávanie liekov a 
vykonávanie preventívnych plánov a 
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plánov samostarostlivosti, ak je to možné 
a vhodné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) programy odbornej prípravy pre 
lekársky a iný zdravotnícky personál a 
programy pre dočasnú výmenu 
pracovníkov;

ii) podpora v rámci stratégie pre 
zdravotnícky personál a v súčinnosti s 
inými programami, harmonizované a 
štandardizované programy odbornej 
prípravy a vzdelávania pre lekársky a iný 
zdravotnícky personál a programy pre 
dočasnú výmenu pracovníkov, najmä s 
cieľom zlepšiť ich životopis a digitálne 
zručnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podpora pri zlepšovaní 
geografického rozloženia pracovnej sily v 
sektore zdravotnej starostlivosti a 
vyhýbanie sa jej nedostatku (tzv. 
zdravotníckym púšťam);

iii) podpora akcií v rámci stratégie pre 
zdravotnícky personál s cieľom riešiť 
rozhodnutie kvalifikovaných 
zdravotníckych pracovníkov odísť z 
členského štátu pôvodu a pracovať inde, 
zlepšovanie geografického rozloženia 
pracovnej sily v sektore zdravotnej 
starostlivosti, vyhýbanie sa jej nedostatku 
(tzv. zdravotníckym púšťam) a podpora a 
realizácia politík na udržanie pracovnej 
sily;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) podpora pri zriaďovaní a 
koordinácii referenčných laboratórií a 
centier Únie, ako aj centier excelentnosti;

iv) podpora pri zriaďovaní a 
koordinácii referenčných laboratórií a 
centier Únie, centier excelentnosti 
a platforiem Únie pre jednotlivé 
ochorenia na výmenu, porovnávanie 
a referenčné porovnávanie najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) podpora budovania kapacít na 
investovanie do reforiem systému 
zdravotnej starostlivosti a ich realizácie 
(strategické plánovanie a prístup k 
financovaniu z viacerých zdrojov);

vii) podpora budovania kapacít na 
investovanie do reforiem systému 
zdravotnej starostlivosti a ich realizácie 
vrátane tých, ktoré vedú k transformácii 
orientovanej na jednotlivca a založenej na 
výsledkoch (strategické plánovanie a 
prístup k financovaniu z viacerých 
zdrojov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod ix a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ix a) podpora vytvárania a fungovania 
sietí excelentnosti v oblasti prenosných a 
neprenosných ochorení;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod ix b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ix b) podpora vypracovania 
a zavádzania európskych usmernení pre 
manažment chorôb v oblasti prenosných 
aj neprenosných ochorení, ako je 
rakovina, detské onkologické ochorenia, 
kardiovaskulárne choroby, 
neurodegeneratívne ochorenia, choroby 
dýchacích ciest a cukrovka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod xi a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xi a) podpora členských štátov pri 
revízii ich národných plánov pre zriedkavé 
choroby s cieľom schváliť potrebné 
finančné a organizačné opatrenia na 
účinné začlenenie systému európskych 
referenčných sietí do vnútroštátnych 
systémov zdravotníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod xi b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xi b) podpora vykonávania systému 
európskych referenčných sietí na neustále 
posudzovanie, monitorovanie, hodnotenie 
a zlepšovanie kvality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod xi c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xi c) vyčlenenie finančných 
prostriedkov na vytvorenie účinných a 
trvalých mechanizmov na rozvoj 
spolupráce naprieč európskymi 
referenčnými sieťami s cieľom riešiť 
multisystémové potreby zriedkavých 
chorôb a uľahčiť prierezové prepojenie 
medzi rozličnými špecializáciami a 
disciplínami, a to aj na úrovni európskej 
referenčnej siete pre detské onkologické 
ochorenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod xi d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xi d) podpora členských štátov pri 
posilňovaní ich centier odborných znalostí 
v oblasti zriedkavých chorôb s cieľom 
vybudovať kompetencie vnútroštátnych 
systémov zdravotníctva na diagnostiku, 
liečbu a manažment takýchto chorôb a 
zároveň zvýšiť kolektívnu kapacitu a 
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znalosti európskych referenčných sietí 
vrátane európskej referenčnej siete pre 
detské onkologické choroby (ERN 
PaedCan);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod xiii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xiii) podpora rámca Únie a príslušných 
interoperabilných digitálnych nástrojov na 
spoluprácu medzi členskými štátmi a v 
sieťach vrátane tých, ktoré sú potrebné na 
to, aby členské štáty mohli poskytovať 
spoločné klinické hodnotenia a spoločné 
vedecké konzultácie s cieľom vymieňať si 
výsledky spolupráce v oblasti hodnotenia 
zdravotníckej technológie (HTA).

xiii) podpora rámca Únie na posilnenie 
spolupráce medzi členskými štátmi v 
oblasti hodnotenia zdravotníckej 
technológie s cieľom umožniť, aby 
členské štáty mohli poskytovať a vymieňať 
si včasné, spoľahlivé a kvalitné spoločné 
klinické hodnotenia, spoločné vedecké 
konzultácie a ďalšie príslušné činnosti na 
podporu rozhodujúcich činiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod xiii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xiii a) zriadenie európskej elektronickej 
zdravotnej dokumentácie a podpora jej 
zavádzania v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod xiii b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xiii b) podpora členských štátov pri 
zlepšovaní a ďalšom rozvoji a zavádzaní 
registrov európskych referenčných sietí 
a onkologických registrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) Akcie na boj proti rakovine h) Akcie na boj proti rakovine a 
detským onkologickým ochoreniam

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v a) podpora rovnakého a včasného 
prístupu k novým liekom a novým 
spôsobom liečby, a to aj v súvislosti 
s podpornou a paliatívnou starostlivosťou 
a zhubnými nádormi u detí, v celej 
Európe a podpora dostupnosti takýchto 
liekov a liečenia v dávkach a zložení 
vhodnom pre deti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod v b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v b) podpora vykonávacích politík, 
národných programov a usmernení na 
prekonanie nerovností v prístupe k 
základnej liečbe a liekom a podpornej a 
paliatívnej starostlivosti o detské 
onkologické ochorenia v celej Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod vi a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi a) vytvorenie a vykonávanie 
personalizovaných skríningových 
programov pre vyliečených onkologických 
pacientov, najmä vyliečených detských 
pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) akcie podporujúce kvalitu 
prevencie onkologických ochorení a 
zdravotníckej starostlivosti vrátane 
diagnostiky a liečby;

vii) akcie podporujúce kvalitu 
prevencie onkologických ochorení a 
zdravotníckej starostlivosti vrátane 
diagnostiky, liečby a paliatívnej 
starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod viii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viii) akcie podporujúce kvalitu života 
vyliečených onkologických pacientov a 
poskytovateľov starostlivosti;

viii) akcie podporujúce kvalitu života 
vyliečených onkologických pacientov a 
poskytovateľov starostlivosti vrátane 
psychologickej podpory, tlmenia bolesti a 
profesijnej reintegrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod ix

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ix) podpora pri implementácii politiky 
a právnych predpisov Únie na kontrolu 
tabaku;

ix) podpora pri implementácii politiky 
a právnych predpisov Únie na kontrolu 
tabaku a ďalších právnych predpisov v 
oblasti prevencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod ix a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ix a) akcie na podporu koordinovaného 
a multidisciplinárneho prístupu 
zameraného na pacienta, pokiaľ ide o 
pacientov s rakovinou a vyliečených 
onkologických pacientov, najmä v oblasti 
detských onkologických ochorení;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod x

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

x) zriadenie a podpora mechanizmov 
na budovanie prierezových odborných 
kapacít a nepretržité vzdelávanie v oblasti 
starostlivosti o onkologických pacientov.

x) zriadenie a podpora mechanizmov 
na budovanie prierezových odborných 
kapacít a nepretržité vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov a 
neformálnych opatrovateľov v oblasti 
starostlivosti o onkologických pacientov, 
najmä s cieľom zvýšiť kvalitu 
starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod x a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

x a) zriadenie a podpora mechanizmov 
na budovanie prierezových odborných 
kapacít a nepretržité vzdelávanie a 
odborná príprava zdravotníckych 
pracovníkov a neformálnych 
opatrovateľov v oblasti onkologického 
skríningu a včasnej diagnostiky, najmä v 
oblasti detských onkologických ochorení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h – bod x b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

x b) akcie na podporu doplnkovej 
onkologickej liečby vykonávanej 
oprávnenými odborníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno i – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podpora akcií na boj proti váhavosti 
v očkovaní

ii) podpora akcií na boj proti váhavosti 
v očkovaní a propagácia imunizácie počas 
celého života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno i – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii a) podpora nástrojov a platforiem na 
zber dôkazov z praxe o bezpečnosti, 
účinnosti a vplyve očkovacích látok po ich 
podaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno i – bod iii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podpora klinického skúšania s 
cieľom urýchliť vývoj, povoľovanie a 
prístupnosť inovačných, bezpečných a 
účinných liekov a vakcín;

iii) podpora klinického skúšania, a to 
aj pri väčšej koordinácii na úrovni Únie a 
s EMA, s cieľom urýchliť vývoj, 
povoľovanie a prístupnosť inovačných, 
bezpečných a účinných liekov a vakcín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno i – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv a) podpora akcií na posilnenie 
regulačného rámca v Únii s cieľom 
podporiť objavovanie a vývoj inovačných 
liekov a očkovacích látok na riešenie 
rastúcich výziev v oblasti zdravotnej 
starostlivosti vrátane nových spôsobov 
liečby a liekov na rakovinu, detské 
onkologické ochorenia a súvisiacu 
podpornú a paliatívnu starostlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno i – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) podpora akcie na podnietenie 
rozvoja inovačných produktov a menej 
komerčne zaujímavých produktov, ako sú 
napríklad antimikrobiálne látky;

v) akcie na riešenie zlyhaní trhu, 
pokiaľ ide o antibiotiká, a na podnietenie 
udržateľných investícií do objavovania a 
vývoja nových antimikrobiálnych látok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno i – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v a) akcie na udržanie silného rámca 
duševného vlastníctva, stimulov a 
mechanizmov odmeňovania pre výskum 
a vývoj s cieľom prilákať investície v Únii 
na vývoj ďalšej generácie liekov, 
očkovacích látok a zdravotníckych 
pomôcok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno i – bod x

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

x) podpora akcií v prospech 
medzinárodného zbližovania v oblasti 
regulácie liekov a zdravotníckych 
pomôcok.

x) podpora akcií v prospech 
medzinárodného zbližovania v oblasti 
regulácie liekov, očkovacích látok a 
zdravotníckych pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno j – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podpora digitálnej transformácie 
zdravotníckych systémov a zdravotníctva, 
a to aj prostredníctvom referenčného 
porovnávania a budovania kapacít na 
zavádzanie inovačných nástrojov a 
technológií, zvyšovanie úrovne digitálnych 
zručností zdravotníckych pracovníkov;

ii) podpora investícií do digitálnej 
transformácie zdravotníckych systémov a 
zdravotníctva, a to aj prostredníctvom 
referenčného porovnávania a budovania 
kapacít na zavádzanie inovačných 
nástrojov a technológií, podpora a 
realizácia zvyšovania úrovne digitálnych 
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zručností zdravotníckych pracovníkov ako 
súčasť stratégie týkajúcej sa pracovnej 
sily v zdravotníctve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno j – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podpora zavádzania a 
interoperability digitálnych nástrojov a 
infraštruktúr v rámci členských štátov a 
medzi nimi a s inštitúciami a orgánmi 
Únie; rozvíjanie vhodných štruktúr 
riadenia a udržateľných interoperabilných 
zdravotníckych informačných systémov 
Únie ako súčasti európskeho priestoru pre 
údaje týkajúce sa zdravia a zlepšovanie 
prístupu občanov k ich zdravotným údajom 
a ich kontroly nad nimi;

iii) podpora zavádzania a 
interoperability digitálnych nástrojov a 
infraštruktúr v rámci členských štátov a 
medzi nimi a s inštitúciami, agentúrami a 
orgánmi Únie vrátane podpory zavádzania 
európskej elektronickej zdravotnej 
dokumentácie; rozvíjanie vhodných 
štruktúr riadenia a udržateľných 
interoperabilných zdravotníckych 
informačných systémov Únie ako súčasti 
európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa 
zdravia a zlepšovanie prístupu občanov k 
ich zdravotným údajom a ich kontroly nad 
nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno k – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) oznamy na podporu prevencie 
chorôb a zdravého životného štýlu v 
spolupráci so všetkými dotknutými aktérmi 
na medzinárodnej úrovni, na úrovni Únie a 
na vnútroštátnej úrovni.

iii) oznamy na podporu prevencie 
chorôb, zdravia a zdravého životného štýlu 
v spolupráci so všetkými dotknutými 
aktérmi na medzinárodnej úrovni, na 
úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno k – bod iv (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) oznamy, ktorými sa odhaľujú 
falošné informácie o liečebných metódach 
alebo príčinách chorôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

II. Prístup k centrálne povoleným 
liekom, napr. počet povolení liekov na 
ojedinelé ochorenia, liekov na inovatívnu 
liečbu, liekov alebo vakcín na pediatrické 
použitie, v prípade neuspokojených 
potrieb

II. Prístup k centrálne povoleným 
liekom, napr. počet povolení liekov na 
ojedinelé ochorenia, liekov na inovatívnu 
liečbu, liekov alebo vakcín na pediatrické 
použitie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod II a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

II a. Vykonávanie nových postupov pre 
urýchlený vývoj a posudzovanie liekov 
v prípade naliehavých potrieb v oblasti 
verejného zdravia so zreteľom na nové 
technológie

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod II b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

II b. Počet nových povolení liekov na 
ojedinelé ochorenia, liekov na inovatívnu 
liečbu, liekov alebo vakcín na pediatrické 
použitie, v prípade neuspokojených 
potrieb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Počet členských štátov 
s vylepšenou zdravotníckou 
infraštruktúrou 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Počet členských štátov, ktoré 
zaviedli európsku elektronickú zdravotnú 
dokumentáciu 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Štandardizovaná päťročná čistá 
miera prežitia detských onkologických 
ochorení podľa veku

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Pomer onkologických registrov a 
počet členských štátov, ktoré vykazujú 
informácie o stave rakoviny krčka 
maternice, prsníka a hrubého čreva a 
konečníka pri stanovení diagnózy

7. Pomer onkologických registrov a 
počet členských štátov, ktoré vykazujú 
informácie o stave rakoviny krčka 
maternice, prsníka, pľúc a hrubého čreva a 
konečníka pri stanovení diagnózy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Pomer hospitalizovaných 
pacientov v paliatívnej starostlivosti a 
výsledkov v prípade rakoviny a detských 
onkologických ochorení

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Pomer počtu onkologických 
registrov a počtu členských štátov, ktoré 
vykazujú informácie o stave detských 
onkologických ochorení pri stanovení 
diagnózy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Prevalencia užívania drog a 
návykových látok

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 8 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b. Prevalencia obezity

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 8 c (nový)



PE653.803v01-00 62/67 PR\1207580SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8c. Detská úmrtnosť 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Počet prípadov nedostatku liekov v 
sieti jednotných kontaktných miest

9. Počet prípadov nedostatku liekov 
v členských štátoch

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Počet nových povolených 
antimikrobiálnych látok

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. Úmrtia pripísateľné 
nozokomiálnym infekciám

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Komisia 28. mája 2020 predložila nový samostatný program EU4Health na roky 2021 – 2027 
v objeme 9,4 miliardy EUR ako súčasť plánu obnovy, ktorý bol dlhodobou požiadavkou výboru 
ENVI s cieľom vybudovať odolné systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ prostredníctvom 
riešenia cezhraničných ohrození zdravia, sprístupnenia liekov a ich cenovej dostupnosti a 
posilnenia zdravotníckych systémov. Program v oblasti zdravia bol súčasťou pôvodného VFR 
na roky 2021 – 2027 ako jedna zo zložiek Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).

Cieľom nového programu navrhovaného Komisiou bude zabezpečiť, aby bola EÚ aj naďalej 
najzdravším regiónom na svete, aby mala k dispozícii všetky dostupné nástroje na riešenie 
výziev v oblasti zdravia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a aby bola pripravená na 
akékoľvek nové zdravotné ohrozenie, ktoré môže predstavovať nebezpečenstvo pre 
obyvateľstvo EÚ. V programe EU4Health sa stanovujú nové akcie, ktoré vyplnia medzery 
odhalené pandémiou COVID-19 v súvislosti s vývojom a výrobou liekov, primeraným 
zásobovaním nemocníc liekmi a vybavením a dostatočnými ľudskými zdrojmi v zdravotníctve, 
zavádzaním digitálnych nástrojov a služieb, ktoré umožňujú kontinuitu starostlivosti, a 
potrebou zachovať v čase krízy prístup k základným tovarom a službám. EÚ tak bude mať k 
dispozícii viac nástrojov na rýchlu, rozhodnú a koordinovanú akciu spolu s členskými štátmi, a 
to v oblasti prípravy, ako aj riadenia kríz.

Komisia navrhla ambiciózny samostatný program v oblasti zdravia EU4Health s cieľom 
poskytnúť špecializovanú podporu pre budúce výzvy v oblasti zdravia identifikované 
v posúdení potrieb. Podľa tohto návrhu bude financovanie nového programu predstavovať 9,4 
mld. EUR, čo je výrazné zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcimi návrhmi v rámci ESF+ 
(413 miliónov EUR). Program sa bude financovať z nadchádzajúceho VFR (1,7 miliardy EUR) 
a Nástroja obnovy (teraz s názvom „Next Generation EU“) (7,7 miliardy EUR).

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie na samostatný program EU4Health, ktorý má oproti svojmu 
predchodcovi výrazne zvýšený rozpočet. Opätovne zdôrazňuje, že len samostatný a silný 
program dokáže čeliť budúcim pandémiám a hrozbám pre zdravie, a čo je veľmi dôležité, 
zabezpečiť, aby boli systémy zdravotníctva EÚ odolnejšie a schopné vyrovnať sa so súčasnými 
slabinami, ako je nedostatok liekov, rozdiely v oblasti zdravia a podpora zdravotníctva pri 
prechode na digitálne technológie.

Zároveň sa domnieva, že je dôležité, aby bol program EU4Health viac než len reakciou na krízu 
vyvolanú pandémiou COVID-19. Mal by zabezpečovať nielen krátkodobé krízové riadenie, ale 
aj dlhodobé ciele. Mal by byť súčasťou spoločného plánu opatrení na podporu politík v oblasti 
zdravia v EÚ počas nasledujúcich siedmich rokov. Program je dôležitým prvkom pri 
zabezpečovaní rozvoja silných a odolných systémov zdravotníctva v členských štátoch, aby 
bolo možné zvládnuť prípadnú druhú vlnu COVID-19 a všetky ďalšie budúce zdravotné krízy. 
Zároveň by mal podporovať zdravotné systémy členských štátov a ich politiky v oblasti 
verejného zdravia pri riešení dlhodobých výziev, ako je antimikrobiálna rezistencia, starnutie 
obyvateľstva, prenosné a neprenosné ochorenia, a byť prípravou na nové technológie.
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Treba tiež poznamenať, že väčšina rozpočtu na zdravotníctvo vo výške 9,4 miliardy EUR je 
predsunutá, čo znamená, že sú potrebné jasné a konkrétne zamerané ciele, a preto bude 
potrebné, aby boli tieto návrhy veľmi dobre štruktúrované a konkrétne. 

So zreteľom na uvedené skutočnosti sa spravodajca domnieva, že návrh Komisie na program 
EU4Health by sa mal posilniť v týchto hlavných aspektoch:

- Treba zvýšiť investície do systémov zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti 
infraštruktúry, a to aj na úrovni primárnej starostlivosti, s cieľom dosiahnuť dlhodobé 
posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti nad rámec súčasných výziev v oblasti zdravia.

- Sú potrebné konkrétne a jasné návrhy na predsunutie vrátane presunu finančných 
prostriedkov na lepšiu zdravotnú starostlivosť, rovnakého prístupu k zdravotnej 
starostlivosti a odolných systémov zdravotnej starostlivosti.

- Vo všetkých akciách programu by sa mal zdravotnícky prístup orientovať na jednotlivca 
a zakladať na výsledkoch, pričom dôraz by mal byť na prevencii, potrebách osobitnej 
zdravotnej starostlivosti o jednotlivca so zreteľom na vlastné ciele, ktoré chce pacient 
dosiahnuť v liečbe, popri najlepších klinických znalostiach poskytovateľa v danej oblasti 
z titulu zdravotníckeho pracovníka.

- Program sa vo svojom jadre musí zameriavať na nerovnosti v oblasti zdravia, s 
prihliadnutím na skutočnosť, že týmto zdravotným nerovnostiam medzi skupinami ľudí v 
rámci krajín a medzi krajinami sa dá predísť a vyplývajú z nerovností v rámci spoločností 
a medzi nimi. Medzi hlavné výzvy v oblasti zdravotnej bezpečnosti a systémov 
zdravotníctva, ktoré bránia ich celkovému fungovaniu, patrí aj nerovnosť v zdravotnom 
stave medzi skupinami obyvateľstva, krajinami a regiónmi a prístup k cenovo dostupnej, 
preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti dobrej kvality.

- Program by sa mal lepšie zameriavať na prevenciu chorôb počas celého života jednotlivca 
a na podporu zdravia, takže by sa mal zaoberať faktormi zdravotného rizika, ako je 
používanie tabaku a súvisiacich produktov a expozícia ich emisiám, škodlivá konzumácia 
alkoholu, spotreba nelegálnych drog a psychoaktívnych látok, obezita a nezdravé 
stravovacie návyky a fyzická nečinnosť. Prevencia chorôb a podpora zdravia by mali byť 
celkovým hlavným cieľom programu. 

- Program by mal podporovať investície do včasnej diagnostiky a skríningu s cieľom 
posilniť prevenciu a skríning prenosných aj neprenosných ochorení, ako sú 
kardiovaskulárne ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest, 
cukrovka, rakovina a detské onkologické ochorenia.

- Program by mal podporovať rozvoj európskej elektronickej zdravotnej dokumentácie, 
ktorá by zdravotníckym systémom poskytovala prostriedky na zlepšenie dostupnosti a 
kvality zdravotnej starostlivosti a pacientom rýchlejší a ľahší prístup k liečbe.

- Komisia by mala vypracovať usmernenia o bezpečnosti pacientov a podporovať investície 
do modernizácie systémov zdravotníctva s cieľom prekonať nozokomiálne infekcie a 
obmedziť ich výskyt na minimum, keďže tieto infekcie sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek 
zdravotníckom zariadení vrátane nemocníc, ambulančných chirurgických centier, zariadení 
na liečbu ochorení obličiek v konečnom štádiu a zariadení dlhodobej starostlivosti.
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- Je potrebné vypracovať európske usmernenia pre manažment chronických ochorení, 
konkrétne vo forme európskych usmernení pre manažment chorôb pre každú chorobu, 
prenosné a neprenosné ochorenia, ako je rakovina. Okrem toho treba posilniť existujúce 
európske referenčné siete a ich nadstavbu v podobe sietí excelentnosti v oblasti 
prenosných a neprenosných ochorení.

- Je dôležité posilniť úlohu a fungovanie agentúr EÚ, ako je napríklad Európske centrum pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre lieky (EMA).

- Mala by sa zabezpečiť súčinnosť a komplementárnosť programu EU4Health s inými 
programami na účely vytvorenia a vykonávania stratégie pre zdravotnícky personál s 
cieľom zlepšiť učebné plány zdravotníckych pracovníkov a ich digitálne zručnosti, pokrytie 
zdravotníckych služieb a kvalitu zdravia, ale aj s cieľom riešiť problém úniku mozgov a 
nevyváženej mobility.

- Je tiež dôležité, aby existoval mechanizmus riadenia na zabezpečenie 
komplementárnosti, koordinácie a synergií medzi programom EU4Health a inými 
nástrojmi a programami EÚ na financovanie, ako sú posilnený mechanizmus Únie v oblasti 
civilnej ochrany (mechanizmus UCPM/rescEU), Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Horizont Európa, program Digitálna Európa 
(DEP) a program Nástroj na prepájanie Európy  – Digitalizácia (NPE – Digitalizácia) 
Program by mal takisto významne prispieť k posilneniu práv pacientov v EÚ ako práv 
všetkých na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne fyzického a duševného zdravia a podporiť 
úplné vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorou sa 
zabezpečuje vysoká úroveň ochrany verejného zdravia pri súčasnom dodržiavaní zásady 
voľného pohybu osôb v rámci vnútorného trhu.

- Mal by sa vytvoriť riadiaci výbor programu EU4Health s dôrazom na vytváranie synergií 
medzi týmto programom a inými programami so zdravotným rozmerom, a to 
prostredníctvom koordinácie a spolupráce, pričom by sa malo podporovať zapojenie 
pacientov a spoločnosti a poskytovať vedecké poradenstvo a odporúčania.

- V záujme zabezpečenia účinného riadenia a aktívnej účasti členských štátov je dôležité 
zapojiť členské štáty a riadiaci výbor do vykonávania programu, a to aj pri prijímaní a 
vykonávaní ročných pracovných programov.

- Duševné zdravie a starnutie. Väčšina krajín EÚ v súčasnosti čelí veľkej demografickej 
výzve. Dôsledky sa ešte len vyhodnocujú, ale vlády a politickí činitelia sa už zhodujú, že 
čoskoro budeme musieť vykonať dôležité zmeny v tom, ako sa budeme zaoberať rastúcim 
počtom starších ľudí, ktorí si vyžadujú primeranú podporu a žiadajú a zaslúžia si plnú účasť 
v našich spoločnostiach. Program by mal preto podporovať úsilie členských štátov v takých 
oblastiach, ako je včasná diagnostika, liečba, podpora a prevencia, odborná príprava 
personálu v oblasti duševného zdravia či zvyšovanie informovanosti a zabezpečenie toho, 
aby boa problematika duševného zdravia starších ľudí lepšie známa a náležite sa riešila.

- No a napokon treba uviesť, že k dôležitým výzvam patrí aj váhavosť v očkovaní. ECDC 
ju chápe ako odklad alebo zamietnutie očkovania napriek dostupnosti očkovacích služieb. 
Ide o zložitý problém závislý od konkrétnej situácie, času, miesta a očkovacej látky, ktorý 
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tiež patrí k výzvam, na ktoré by sa mal program sústrediť. WHO vyhlásila váhavosť v 
očkovaní vrátane nezáujmu, nedôvery a pohodlnosti v roku 2019 za jednu z hrozieb pre 
globálne zdravie. Program by preto mal podporovať akcie zamerané na zabezpečenie 
spravodlivého prístupu k očkovacím látkam pre všetkých občanov EÚ, boj proti 
dezinformáciám a zlepšenie dôvery v očkovanie.

Záver

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie na samostatný program EU4Health poskytuje 
dobrý základ pre to, aby Parlament ako spoluzákonodarca rýchlo vypracoval a sformuloval 
svoju pozíciu (nariadenie, ktorým sa zriaďuje program, sa bude uplatňovať od 1. januára 2021). 
Spravodajca si pozorne vypočuje názory rôznych zainteresovaných strán a následne určil 
niekoľko oblastí, v ktorých treba návrh Komisie objasniť alebo ďalej posilniť, aby sa zabezpečil 
čo najlepší program v oblasti zdravia pre európskych občanov.


