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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podle ustanovení článku 8 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
usiluje Unie při všech svých činnostech o 
odstranění nerovností a podporuje rovné 
zacházení pro muže a ženy, čímž zavádí 
zásadu zohledňování hlediska genderové 
rovnosti ve všech oblastech.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Dne 11. března 2020 označila 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
šíření nového koronaviru (COVID-19) za 
celosvětovou pandemii. Uvedená pandemie 
způsobila bezprecedentní celosvětovou 
zdravotní krizi se závažnými sociálně-
ekonomickými důsledky a lidským 
utrpením, především pro některé skupiny 
občanů, mimo jiné pacienty, ženy, 
pečovatele a starší osoby.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Přestože jsou členské státy 
odpovědné za své zdravotní politiky, 
očekává se, že budou chránit veřejné zdraví 
v duchu evropské solidarity8. Zkušenosti s 
probíhající krizí COVID-19 ukázaly, že je 
třeba přijmout na úrovni Unie další 
rozhodná opatření na podporu spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy, aby se 
zlepšila prevence a kontrola šíření 
závažných lidských nemocí přes hranice, 
aby byly zajištěny produkty s klíčovým 
významem v krizi, a byly tak plněny 
zdravotní potřeby obyvatel nejvíce 
postižených oblastí, aby byly vyvíjeny 
přípravky pro prevenci a léčbu 
onemocnění, včetně antikoncepce, a byla 
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zaručena jejich dostupnost a přístupnost, 
aby bylo možné bojovat proti dalším 
vážným přeshraničním zdravotním 
hrozbám a chránit zdraví a blahobyt 
občanů Unie a současně předcházet 
jakémukoli druhu diskriminace, pokud 
jde o hospitalizaci, lékařskou pomoc a 
léčbu.

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

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

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Unie podpoří členské státy při 
snižování genderově podmíněných 
nerovností, které se týkají předcházení 
onemocněním a jejich léčby.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) S ohledem na skutečnost, že 
účinky onemocnění na muže mohou být 
jiné, než účinky stejné nemoci na ženy, 
jak se jasně ukázalo u onemocnění 
COVID-19, u něhož byla zaznamenána 
vyšší úmrtnost mužů, navrhuje, aby byly 
zkoumány příčiny tohoto jevu, a dosáhlo 
se tak pokroků v oblasti patologie, 
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ošetření i léčby.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Vzhledem k závažné povaze 
přeshraničních zdravotních hrozeb by měl 
program podporovat koordinovaná opatření 
v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, 
aby bylo možné řešit různé aspekty těchto 
hrozeb. V zájmu posílení schopnosti Unie 
celkově se připravit na všechny aspekty 
zdravotních krizí a s nimi spojený dopad 
na poskytování zdravotnických služeb, 
reagovat na ně a zvládnout je by měl 
program poskytovat podporu akcím 
prováděným v rámci mechanismů a 
struktur zřízených podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
1082/2013/EU10 a dalších příslušných 
mechanismů a struktur zřízených na úrovni 
Unie. To by mohlo zahrnovat strategické 
vytváření zásob základního zdravotnického 
vybavení nebo budování kapacit pro reakce 
na krize, plánování pro nepředvídané 
události s cílem zajistit nepřerušené 
poskytování nezbytných zdravotnických 
služeb a přístup k nim, preventivní 
opatření týkající se osvěty a informací 
v oblasti zdraví, očkování a imunizace a 
posílené programy dozoru. V této 
souvislosti by měl program podporovat 
celounijní a meziodvětvovou kapacitu 
aktérů, jež zohlední rovnost žen a mužů a 
bude se týkat předcházení krizím, 
připravenosti, dozoru, řízení a reakcí, a to 
na úrovni Unie i na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně plánování pro 
nepředvídané události a cvičení 
připravenosti v souladu s přístupem „jedno 
zdraví“. Ta by měla usnadnit vytvoření 
rámce pro integrovanou a průřezovou 
komunikaci o riziku, který bude fungovat 
ve všech fázích zdravotní krize – prevence, 
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připravenosti a reakce.

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

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k dopadu krize COVID-
19 na přístup ke zdravotnickým službám a 
jejich poskytování, zejména v případě žen 
a dívek, a to ke službám, které přímo 
nesouvisejí s léčbou onemocnění infekcí 
COVID-19, ale jsou i nadále základními 
zdravotnickými službami, včetně služeb v 
oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví, by měl program komplexně 
reagovat na zdravotní krize a podporovat 
opatření, která zaručí stálý přístup ke 
všem základním zdravotnickým službám.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V důsledku stávajících nerovností, 
které mimo jiné vedou k většímu riziku 
genderově motivovaného násilí během 
omezení volného pohybu osob, má krize 
spjatá s onemocněním COVID-19 
nepřiměřený dopad na ženy a dívky.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10c) Mezi pracovníky ve zdravotnictví, 
jejichž význam byl v průběhu krize 
spojené s COVID-19 zásadní, převládají 
ženy a v době krize byly zdravotnice 
vystaveny větším zdravotním rizikům.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Aby byly chráněny osoby ve 
zranitelném postavení, včetně dětí, starších 
lidí, sociálně a ekonomicky 
znevýhodněných osob, žen, lidí, kteří jsou 
či byli obětí sexuálního a genderově 
motivovaného násilí, osob LGBTI+, 
příslušníků rasových a etnických menšin, 
migrantů, zdravotně postižených a osob 
trpících duševními chorobami a 
chronickými onemocněními, by měl 
program rovněž podporovat akce, které 
řeší stávající nerovnosti týkající se zdraví 
a sociální faktory ovlivňující zdraví, 
včetně genderu, z průřezového hlediska, 
jakož i vedlejší dopady zdravotní krize na 
osoby, které patří do těchto zranitelných a 
opomíjených skupin, například těhotné 
ženy, a to prostřednictvím základních 
zdravotnických služeb vysoké úrovně, 
zejména v době krize, podpory přechodu k 
telemedicíně, podávání léků doma a 
provádění plánů prevence a sebepéče, a to 
i v oblasti péče o sexuální a reprodukční 
zdraví, a zohlednění specifických 
zdravotních potřeb za účelem zajištění 
nepřetržitého přístupu ke všem 
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zdravotnickým službám.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S cílem minimalizovat dopady 
pandemie na zdraví žen a vybudovat 
odolnější systémy zdravotní péče reagující 
na rozdíly mezi ženami a muži by měla být 
v rámci celého programu zohledňována 
rovnost žen a mužů a program by měl 
podporovat opatření, která se zabývají 
specifickými zdravotními potřebami žen, 
včetně otázek souvisejících se zdravím 
obětí sexuálního a genderově 
motivovaného násilí, konkrétních druhů 
rakoviny a sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv na toto zdraví, 
shromažďovat údaje, pokud možno 
roztříděné podle pohlaví, a poskytovat 
genderově podmíněné informace, osvětu a 
propagaci v oblasti zdraví a preventivní 
opatření i léčbu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Tento program by měl přispět k 
plnění společných cílů, které jsou 
stanoveny v závěrech Rady ze dne 22. 
června 2006 týkajících se zdraví žen a ve 
strategii pro rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Krize COVID-19 poukázala na 
řadu problémů, pokud jde o zajištění 
dodávek léčivých přípravků, 
zdravotnického vybavení a zdravotnických 
prostředků i osobních ochranných 
prostředků, kterých je v Unii během 
pandemie zapotřebí. Program by proto měl 
poskytovat podporu akcím, které posilují 
výrobu, zadávání zakázek a řízení produktů 
s významem pro krizi, včetně 
zdravotnického materiálu, který je klíčový 
i v době krize, jako jsou prostředky pro 
zajištění sexuálního a reprodukčního 
zdraví, včetně antikoncepčních prostředků 
a léků a hormonální léčby, aby se zajistila 
doplňkovost s ostatními nástroji Unie

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Aby se minimalizovaly důsledky 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb 
pro veřejné zdraví, mělo by být možné, aby 
se akce podporované v rámci programu 
vztahovaly na koordinaci činností, které 
posilují interoperabilitu a soudržnost 
zdravotnických systémů členských států, a 
to prostřednictvím referenčního 
srovnávání, spolupráce a výměny 
osvědčených postupů, a zajišťují schopnost 
těchto systémů reagovat na mimořádné 
situace v oblasti zdraví, což zahrnuje 
plánování pro nepředvídané události, 
cvičení připravenosti a zvyšování 
kvalifikace zdravotnického personálu a 
pracovníků v oblasti veřejného zdraví, 
zavedení mechanismů pro účinné 
monitorování, nepřetržité zajištění a 
dostupnost na potřebách založené 
distribuce nebo přidělování zboží a služeb 
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nezbytných v době krize. nezbytných v dobách krize, včetně zboží a 
služeb spojených se sexuálním a 
reprodukčním zdravím a souvisejícími 
právy, včetně antikoncepce, péče v případě 
přerušení těhotenství, léčby neplodnosti, 
testů na HIV a sexuálně přenosné 
infekce, screeningů rakoviny 
reprodukčních orgánů a péče o zdraví 
matek.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Ze zkušeností s krizí COVID-19 
vyplývá, že je obecně zapotřebí podpořit 
strukturální transformaci a systémové 
reformy zdravotnických systémů v celé 
Unii, aby se zlepšila jejich účinnost, 
dostupnost a odolnost. V souvislosti s touto 
transformací a reformami by měl program 
v součinnosti s programem Digitální 
Evropa propagovat akce, jež urychlují 
digitální transformaci zdravotnických 
služeb, včetně služeb týkajících se 
sexuálního a reprodukčního zdraví, a 
zvyšují jejich interoperabilitu, posilují 
kapacitu zdravotnických systémů pro lepší 
předcházení nemocím a propagaci zdraví, 
informovanost a osvětu, včetně genderově 
podmíněné propagace zdraví, poskytování 
nových a lepších modelů péče, včetně péče 
o starší a zdravotně postižené osoby, a 
integrovaných služeb týkajících se všech 
aspektů zdraví, od komunitní a primární 
zdravotní péče až po vysoce specializované 
služby, včetně služeb v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví, a to na základě 
potřeb lidí a průřezového a genderově 
citlivého přístupu k řešení sociálních 
determinantů zdraví a různých slabin 
vedoucích k nerovným zdravotním 
výsledkům, a jež zajistí efektivní pracovní 
sílu ve veřejném zdravotnictví disponující 
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ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
200612 by měl program podporovat akce, 
jež zajistí univerzálnost a inkluzivnost 
zdravotní péče, což znamená, že nikomu 
není zamezen přístup ke zdravotní péči, a 
akce zajišťující, že práva pacientů, včetně 
práva na ochranu jejich údajů, budou 
náležitě respektována.

správnými dovednostmi, včetně digitálních 
dovedností. Vytvoření evropského prostoru 
pro data z oblasti veřejného zdraví by 
systémům zdravotní péče, výzkumným 
pracovníkům a veřejným orgánům 
poskytlo prostředky ke zlepšení 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. Tento 
program by měl podporovat 
shromažďování vysoce kvalitních, 
srovnatelných, spolehlivých a 
komplexních údajů rozčleněných podle 
věku a pohlaví a údajů týkajících se 
konkrétně jednotlivých pohlaví, aby bylo 
možné měřit pokrok při plnění všech cílů 
udržitelného rozvoje č. 3, včetně cíle č. 
3.7, v souladu s globálním rámcem 
ukazatelů pro cíle udržitelného rozvoje. S 
ohledem na základní právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a lékařské péči, 
které je zakotveno v článku 35 Listiny 
základních práv Evropské unie, a s 
ohledem na společné hodnoty a zásady ve 
zdravotních systémech Evropské unie 
uvedené v závěrech Rady ze dne 2. června 
200612 by měl program podporovat akce, 
jež zajistí univerzálnost a inkluzivnost 
zdravotní péče, což znamená, že nikomu 
není zakázán ani zamezen přístup ke 
zdravotní péči, a akce zajišťující, že práva 
pacientů, včetně práva na ohleduplnou a 
důstojnou péči bez jakékoli diskriminace, 
špatného zacházení či násilí, práva na 
přesné a objektivní informace o všech 
aspektech zdraví, včetně sexuálního a 
reprodukčního zdraví, práva na ochranu 
soukromí pacientů a jejich údajů, budou 
náležitě respektována.

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

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

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Pokud budou lidé déle zdraví a 
aktivní a bude jim umožněno převzít 
aktivní úlohu při péči o své zdraví, a to s 
ohledem na genderově podmíněné 
rizikové faktory, bude to mít kladné účinky 
na zdraví, nerovnosti v oblasti zdraví, 
kvalitu života, produktivitu, 
konkurenceschopnost a inkluzivnost a 
zároveň se sníží tlak na rozpočty členských 
států. Komise se zavázala, že členským 
státům pomůže dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje stanovených v „Agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030“, zejména cíle 
udržitelného rozvoje č. 3 „Zajistit zdravý 
život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 
jakémkoli věku“.13 Program by proto měl 
přispívat k akcím směřujícím k dosažení 
těchto cílů, včetně cílů 3.7, 3.8, 3B a 5.6.

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

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Rozdíly v přístupu ke zdravotní 
péči existují ve všech členských státech: 
ženy z venkova a odlehlých oblastí mají 
omezenější přístup k lékařům, programům 
zaměřeným na duševní zdraví, 
screeningu, zdravotnickým zařízením, 
službám souvisejícím s plánování 
rodičovství, což znamená méně 
preventivní péče a pomalejší řešení 
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urgentních případů. Program by proto 
měl více přispívat k poskytování rovného 
přístupu ke zdravotní péči všem 
Evropanům, zejména těm, kteří žijí mimo 
města, ve venkovských a horských 
regionech.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Při vzdělávání zdravotnických 
pracovníků, výzkumu, diagnostice, léčbě a 
účinku léčivých přípravků a léčebných 
postupů je třeba zlepšit citlivost k 
problematice genderu a pohlaví a znalosti 
v této oblasti, aby bylo možné lépe 
porozumět oběma pohlavím a léčit je.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

zaměřenou na prevenci napříč odvětvími a 
oblastmi politiky a kombinovat ji s úsilím o 
posílení systémů zdravotní péče. Kromě 
cíle udržitelného rozvoje č. 3.4 bude 
nezbytné dosáhnout cíle udržitelného 
rozvoje č. 3.7 týkajícího se sexuálního a 
reprodukčního zdraví a práv na toto 
zdraví. Tento program by proto měl 
podporovat všeobecný přístup k 
sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a 
souvisejícím právům a k jejich plnému 
respektování na úrovni Unie i na úrovni 
mezinárodní.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 22

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

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

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19



AD\1213153CS.docx 17/35 PE657.308v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Program bude fungovat v 
součinnosti a doplňkovosti s ostatními 
politikami, programy a fondy EU, jako 
jsou akce prováděné v rámci programu 
Digitální Evropa, programu Horizont 
Evropa, rezervy rescEU v rámci 
mechanismu civilní ochrany Unie, nástroje 
pro mimořádnou podporu, Evropského 
sociálního fondu+ (ESF+), mimo jiné 
pokud jde o součinnost za účelem lepší 
ochrany zdraví a bezpečnosti milionů 
pracovníků v EU) včetně složky 
Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 
Fondu InvestEU, programu pro jednotný 
trh, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), facility na podporu oživení 
a odolnosti včetně nástroje pro provádění 
reforem, programu Erasmus, Evropského 
sboru solidarity, podpory na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 

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

mimořádné situaci (SURE) a nástrojů pro 
vnější činnost EU, jako je nástroj pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci a nástroj předvstupní pomoci 
III. V příslušných případech budou 
stanovena společná pravidla s cílem zajistit 
soudržnost a doplňkovost mezi fondy a 
zároveň zajistit, aby byly respektovány 
specifické prvky těchto politik a aby byl 
zajištěn soulad se strategickými požadavky 
těchto politik, programů a fondů, jako jsou 
základní podmínky EFRR a ESF+.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) Program by proto měl podporovat 
akce zaměřené na monitorování nedostatku 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších zdravotnických 
výrobků, včetně zdravotnických potřeb 
týkajících se sexuálního a reprodukčního 
zdraví a produktů nezbytných pro zdravý 
životní styl, zajištění větší přístupnosti a 
cenové dostupnosti uvedených výrobků a 
zároveň na omezení závislosti 
dodavatelských řetězců těchto výrobků na 
třetích zemích. Zejména v zájmu řešení 
nenaplněných léčebných potřeb by měl 
program poskytovat podporu klinickým 
hodnocením, aby se urychlil vývoj 
inovativních a účinných léčiv pro všechny 
pacienty, včetně těhotných žen, aby se 
urychlilo jejich povolování a přístup k nim, 
podpořily se pobídky k rozvoji léčivých 
přípravků, jako jsou antimikrobiální látky, 
a napomohlo se digitální transformaci 
zdravotnických výrobků a platforem pro 
monitorování a shromažďování informací o 
léčivých přípravcích a aby bylo současně 
zajištěno, že klinická hodnocení berou při 
výzkumu v potaz rozmanitost evropské 
populace a berou v potaz i rovnost 
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pohlaví.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Přeshraniční spolupráce při 
poskytování zdravotní péče pacientům, 
kteří se pohybují mezi členskými státy, 
spolupráce v oblasti hodnocení 
zdravotnických technologií (HZT) a 
evropských referenčních sítí jsou 
příkladem oblastí, kde integrovaná 
spolupráce mezi členskými státy vykazuje 
vysokou přidanou hodnotu a velký 
potenciál pro zvýšení účinnosti 
zdravotnických systémů, a tedy pro 

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

zlepšení zdraví obecně. Program by proto 
měl podporovat činnosti, které takovou 
integrovanou a koordinovanou spolupráci 
umožní a rovněž poslouží k podpoře 
provádění postupů s vysokým dopadem, 
jejichž cílem je co nejúčinněji šířit 
dostupné zdroje pro dotčené obyvatelstvo a 
oblasti, aby se maximalizoval jejich dopad 
snižováním nerovností, a to na základě 
zohlednění pohlaví, genderu a věku a 
zřízení referenční sítě pro bezpečné 
používání léčivých přípravků v těhotenství 
a při kojení.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Program by měl zajistit včasný 
přístup k prostředkům, které jsou 
nezbytné pro bezpečné zajištění 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
souvisejících práv (např. k léčivým 
přípravkům, antikoncepci různého druhu, 
zdravotnickému vybavení pro postupy v 
oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví 
a pro zajištění souvisejících práv).

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Vzhledem ke společně dohodnutým 
hodnotám solidarity spočívající ve 
spravedlivém a univerzálním pokrytí 
kvalitních zdravotnických služeb, což je 
základ pro politiky Unie v této oblasti, a k 
ústřední úloze Unie při urychlování 
pokroku při řešení celosvětových problémů 
v oblasti zdraví19 by měl program podpořit 
příspěvek Unie k mezinárodním a 

(33) Vzhledem ke společně dohodnutým 
hodnotám solidarity spočívající ve 
spravedlivém a univerzálním pokrytí 
kvalitních zdravotnických služeb, což je 
základ pro politiky Unie v této oblasti, a k 
ústřední úloze Unie při urychlování 
pokroku při řešení celosvětových problémů 
v oblasti zdraví19 by měl program podpořit 
příspěvek Unie k mezinárodním a 
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celosvětovým iniciativám v oblasti zdraví s 
cílem zlepšit zdraví, vyřešit nerovnosti a 
zvýšit ochranu před globálními 
zdravotními hrozbami.

celosvětovým iniciativám v oblasti zdraví s 
cílem zlepšit zdraví, včetně sexuálního a 
reprodukčního zdraví, vyřešit nerovnosti, 
především genderové, a zvýšit ochranu 
před globálními zdravotními hrozbami.

__________________ __________________
19 Závěry Rady o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví, 3011. zasedání Rady 
pro zahraniční věci, Brusel, 10. května 
2010.

19 Závěry Rady o úloze EU v oblasti 
celosvětového zdraví, 3011. zasedání Rady 
pro zahraniční věci, Brusel, 10. května 
2010.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 
25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a 
provádění programu budou identifikovány 
relevantní akce a budou znovu posouzeny 
v souvislosti s hodnocením v polovině 
období.

(40) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu a jejich dopadu na ženy a 
dívky v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 
25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a 
provádění programu budou identifikovány 
relevantní akce a budou znovu posouzeny 
v souvislosti s hodnocením v polovině 
období.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Vzhledem k tomu, že uznává 
důležitost rovnosti mezi muži a ženami, 
bude tento program přispívat k 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do politik Unie. Bude uplatňovat nástroje 
pro začleňování tohoto hlediska a pro 
sestavování rozpočtu s ohledem na 
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rovnost žen a mužů s cílem zajistit, aby se 
na zdravotní krize reagovalo způsobem 
zohledňujícím pohlaví a transformačním 
způsobem a aby během zdravotní krize i 
po ní  byly řešeny specifické zdravotní 
potřeby žen a dívek.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších produktů s významem 
pro krizi v Unii, podporu inovací a 
podporu integrované a koordinované 
činnosti, uplatňování osvědčených postupů 
mezi členskými státy a řešení nerovností v 
přístupu ke zdraví v celé EU způsobem, 
který povede ke zlepšení účinnosti a 
dopadům s přidanou hodnotou, které by 
nebylo možné vytvořit prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni, při 
současném respektování pravomoci a 
odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

(43) Vzhledem k povaze a 
potenciálnímu rozsahu přeshraničních 
hrozeb pro lidské zdraví nemohou cíle 
ochrany osob v Unii před takovými 
hrozbami a lepšího předcházení krizím a 
připravenosti na ně uspokojivě dosáhnout 
členské státy jednající samostatně. V 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii lze 
rovněž přijmout opatření na úrovni Unie na 
podporu úsilí členských států o dosažení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví, 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a dalších produktů s významem 
pro krizi v Unii, podporu inovací a 
podporu integrované a koordinované 
činnosti, uplatňování osvědčených postupů 
mezi členskými státy a řešení nerovností v 
přístupu ke zdraví v celé EU. Uplatňování 
osvědčených postupů je třeba podporovat 
ve všech aspektech zdraví, i v aspektech 
týkajících se pohlaví, jak je uvedeno ve 
strategii pro rovnost žen a mužů. 
Nerovnost v otázkách zdraví by se měla 
řešit mezi členskými státy i v jejich rámci, 
a to s důrazem na všechny sociální 
determinanty zdraví včetně pohlaví. Tyto 
kroky by se měly podnikat způsobem, 
který povede ke zlepšení účinnosti a 
dopadům s přidanou hodnotou, které by 
nebylo možné vytvořit prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni, při 
současném respektování pravomoci a 
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odpovědnosti členských států v oblastech, 
na něž se program vztahuje. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „produkty s významem pro krizi“ 
se rozumí produkty a látky, které jsou v 
souvislosti se zdravotní krizí nezbytné k 
prevenci, stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění a jeho důsledků, mezi něž 
patří mimo jiné: léčivé přípravky – včetně 
očkovacích látek – a jejich meziprodukty, 
farmakologicky účinné látky a suroviny, 
zdravotnické prostředky, nemocniční a 
lékařské vybavení (ventilátory, ochranné 
oděvy a vybavení, diagnostické materiály a 
nástroje), osobní ochranné prostředky, 
dezinfekční prostředky a jejich 
meziprodukty a suroviny nezbytné pro 
jejich výrobu;

(4) „produkty s významem pro krizi“ 
se rozumí produkty a látky, které jsou v 
souvislosti se zdravotní krizí nezbytné k 
prevenci, stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění a jeho důsledků, jakož i další 
zdravotnický materiál a léčebné látky, 
které  mají během zdravotní krize v širším 
kontextu zdravotní péče i nadále zásadní 
význam, mezi něž patří mimo jiné:
 léčivé přípravky – včetně očkovacích látek 
– a jejich meziprodukty, farmakologicky 
účinné látky a suroviny; zdravotnické 
prostředky; nemocniční a lékařské 
vybavení (ventilátory, ochranné oděvy a 
vybavení, diagnostické materiály a 
nástroje), osobní ochranné prostředky; 
dezinfekční prostředky a jejich 
meziprodukty a suroviny nezbytné pro 
jejich výrobu;

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) usilovat o odstranění nerovností a 
podporovat rovné zacházení pro muže a 
ženy;
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Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) podporovat akce zaměřené na 
zajištění odpovídající dostupnosti, 
přístupnosti a cenové dostupnosti produktů 
s významem pro krizi a dalších nezbytných 
zdravotnických potřeb;

(3) podporovat akce zaměřené na 
zajištění odpovídající dostupnosti, 
přístupnosti a cenové dostupnosti produktů 
s významem pro krizi, produktů naprosto 
nezbytných k udržení zdravého životního 
stylu, jakož i dalších naprosto nezbytných 
zdravotnických potřeb;

Pozměňovací návrh 39
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) posílit účinnost, dostupnost, 
udržitelnost a odolnost zdravotnických 
systémů, mimo jiné podporou digitální 
transformace, zavádění digitálních nástrojů 
a služeb, systémových reforem, 
uplatňování nových modelů péče a 
všeobecné zdravotní péče, a řešit 
nerovnosti v oblasti zdraví;

(4) posílit účinnost, dostupnost, 
udržitelnost a odolnost zdravotnických 
systémů, mimo jiné podporou digitální 
transformace, zavádění digitálních nástrojů 
a služeb, systémových reforem, 
uplatňování nových modelů péče včetně 
poskytování péče starším lidem a osobám 
se zdravotním postižením, dosažení 
všeobecné zdravotní péče, která zahrnuje 
přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu 
zdraví a právům, a řešit nerovnosti v 
oblasti zdraví a poskytování zdravotní péče 
včetně genderových a průřezových 
nerovností;

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) podporovat akce zaměřené na 
posílení schopnosti zdravotnických 
systémů zlepšit prevenci a propagaci 
zdraví, informace o něm a zdravotní 
vzdělání s využitím genderového hlediska, 
práva pacientů a šíření přeshraniční 
zdravotní péče a podporovat excelenci 
lékařských a zdravotnických odborníků;

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) podporovat akce zaměřené na 
dozor, prevenci, diagnostiku a léčbu a péči 
v oblasti nepřenosných nemocí, zejména 
rakoviny, se zvláštním důrazem na 
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rakoviny; rakoviny reprodukčního ústrojí včetně 
rakoviny prsu;

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) podporovat akce zaměřené na 
řešení zdravotních problémů souvisejících 
s genderově podmíněným násilím a na 
podporu pacientů, kteří byli oběťmi 
genderově podmíněného násilí;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) podporovat vypracování, provádění 
a prosazování právních předpisů Unie v 
oblasti zdraví a poskytovat vysoce kvalitní, 
srovnatelné a spolehlivé údaje s cílem 
podpořit tvorbu politik a monitorování a 
propagovat používání hodnocení dopadu 
příslušných politik na zdraví;

(8) podporovat vypracování, provádění 
a prosazování právních předpisů Unie v 
oblasti zdraví a poskytovat vysoce kvalitní, 
srovnatelné, spolehlivé a komplexní údaje 
rozdělené podle pohlaví a věku a 
genderově specifické údaje s cílem 
podpořit tvorbu politik a monitorování, 
podpořit poskytování péče a reagovat na 
nenaplněné potřeby léčebné péče a 
propagovat používání hodnocení dopadu  
příslušných politik na zdraví, jež 
zohledňuje genderové hledisko;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) podporovat příspěvek Unie k 
mezinárodním a celosvětovým iniciativám 

(10) podporovat příspěvek Unie k 
mezinárodním a celosvětovým iniciativám 
v oblasti zdraví, včetně globálních 
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v oblasti zdraví. iniciativ, jež podporují bezpečné a včasné 
poskytování zdravotních služeb v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
práv, jakož i přístup k nim.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovní programy vycházejí z posouzení 
dopadu na rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ukazatele se sbírají případně 
rozdělené podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
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Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hodnocení zohledňují genderové 
hledisko. Je třeba věnovat zvláštní 
pozornost sledování výdajů vyčleněných 
na cíle související s rovností žen a mužů.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha I – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Přenos, přizpůsobení a zavádění 
osvědčených postupů a inovativních řešení, 
které zajistí přidanou hodnotu na úrovni 
Unie, mezi členskými státy a podpora 
uzpůsobená na míru jednotlivým zemím 
nebo skupinám zemí s největšími 
potřebami poskytovaná prostřednictvím 
financování konkrétních projektů včetně 
twinningu, odborného poradenství a 
vzájemné podpory.

b) Přenos, přizpůsobení a zavádění 
osvědčených postupů a inovativních řešení 
včetně těch, jež se týkají sexuálního a 
reprodukčního zdraví a práv i dalších 
aspektů zdraví souvisejících s pohlavím, 
které zajistí přidanou hodnotu na úrovni 
Unie, mezi členskými státy a podpora 
uzpůsobená na míru jednotlivým zemím 
nebo skupinám zemí s největšími 
potřebami poskytovaná prostřednictvím 
financování konkrétních projektů včetně 
twinningu, odborného poradenství a 
vzájemné podpory.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha I – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) skupin a panelů odborníků 
poskytujících poradenství, údaje a 
informace na podporu rozvoje a provádění 
politiky v oblasti zdraví;

iii) skupin a panelů odborníků 
poskytujících poradenství, údaje a 
informace na podporu rozvoje a provádění 
politiky v oblasti zdraví; všechny 
financované skupiny odborníků  a panely 
musí být genderově vyvážené;

Pozměňovací návrh 51
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Návrh nařízení
Příloha I – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) studií a analýzy a vědeckého 
poradenství na podporu tvorby politik a 
podpora poskytovaná vědeckým výborům 
pro bezpečnost spotřebitele a pro 
zdravotní, environmentální a vznikající 
rizika.

iv) studií a analýzy a vědeckého 
poradenství na podporu tvorby politik a 
podpora poskytovaná vědeckým výborům 
pro bezpečnost spotřebitele a pro 
zdravotní, environmentální a vznikající 
rizika; všechny financované studie, 
analýzy a vědecké poradenství musí být 
genderově citlivé.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha I – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) provádění, prosazování a 
monitorování právních předpisů a činnosti 
Unie v oblasti zdraví; a technické podpory 
pro provádění právních požadavků;

i) provádění, prosazování a 
monitorování právních předpisů a činnosti 
Unie v oblasti zdraví včetně zdravotních 
aspektů strategie EU pro rovnost žen a 
mužů; a technické podpory pro provádění 
právních požadavků;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha I – písm. e – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha I – písm. e – bod v
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) vytvoření a provoz unijní rezervy 
lékařského a zdravotnického personálu a 
odborníků a mechanismu pro nasazení 
těchto pracovníků a odborníků podle 
potřeby za účelem předcházení zdravotní 
krizi nebo reakce na ni v celé Unii; 
vytvoření a provoz týmu Unie pro 
mimořádné zdravotní události za účelem 
poskytování odborného poradenství a 
technické pomoci na žádost Komise v 
případě zdravotní krize.

v) vytvoření a provoz unijní rezervy 
lékařského a zdravotnického personálu a 
odborníků a mechanismu pro nasazení 
těchto pracovníků a odborníků podle 
potřeby za účelem předcházení zdravotní 
krizi nebo reakce na ni v celé Unii; 
vytvoření a provoz týmu Unie pro 
mimořádné zdravotní události za účelem 
poskytování odborného poradenství a 
technické pomoci na žádost Komise v 
případě zdravotní krize; všechny subjekty 
vytvořené v rámci tohoto programu se 
musí skládat nejméně z 50 % z žen a musí 
zahrnovat odborníky na sexuální a 
reprodukční zdraví a práva a další 
zdravotní aspekty související s rovností 
žen a mužů;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podpora akcí v oblasti předávání 
znalostí a spolupráce na úrovni Unie s 
cílem napomáhat vnitrostátním reformním 
procesům zaměřeným na zlepšení 
účinnosti, dostupnosti, udržitelnosti a 
odolnosti, zejména za účelem řešení 
problémů zjištěných prostřednictvím 
evropského semestru a za účelem posílení 
primární zdravotní péče, upevnění 
integrace péče a zaměření se na 
všeobecnou zdravotní péči a rovný přístup 
ke zdravotní péči;

i) podpora akcí v oblasti předávání 
znalostí a spolupráce na úrovni Unie s 
cílem napomáhat vnitrostátním reformním 
procesům zaměřeným na zlepšení 
účinnosti, dostupnosti, udržitelnosti, 
odolnosti a začleňování genderového 
hlediska, zejména za účelem řešení 
problémů zjištěných prostřednictvím 
evropského semestru a za účelem posílení 
primární zdravotní péče, upevnění 
integrace péče a dosažení všeobecné 
zdravotní péče, jež bude zahrnovat přístup 
k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a 
právům, a rovného přístupu ke zdravotní 
péči, a to i prostřednictvím boje proti 
genderovým a průřezovým nerovnostem 
ve zdravotnických systémech;
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Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) podpora zlepšování pracovních 
podmínek lékařského a zdravotnického 
personálu;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha I – písm. g – bod xi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xi) podpora fungování evropských 
referenčních sítí a zřízení a provoz nových 
nadnárodních sítí stanovených v souladu s 
právními předpisy Unie v oblasti zdraví a 
podpora akcí členských států za účelem 
koordinace aktivit těchto sítí s fungováním 
vnitrostátních zdravotnických systémů;

xi) podpora fungování evropských 
referenčních sítí a zřízení a provoz nových 
nadnárodních sítí stanovených v souladu s 
právními předpisy Unie v oblasti zdraví a 
podpora akcí členských států za účelem 
koordinace aktivit těchto sítí s fungováním 
vnitrostátních zdravotnických systémů; 
všechny financované sítě musí z alespoň 
50 % tvořit ženy a musí zahrnovat 
odborníky na sexuální a reprodukční 
zdraví a práva a další zdravotní aspekty 
související s rovností žen a mužů;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) akce zaměřené na služby v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví:
i) podpora členských států a nevládních 
organizací při prosazování a poskytování 
všeobecného přístupu ke službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
včetně služeb plánování rodičovství, stejně 
jako informací a vzdělávání a při 
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začleňování reprodukčního zdraví do 
vnitrostátních strategií a programů v 
souladu s akčním programem 
Mezinárodní konference o populaci a 
rozvoji, Pekingskou akční platformou a 
výslednými dokumenty jejich hodnotících 
konferencí, jakož i cíli udržitelného 
rozvoje OSN č. 3 a 5;
ii) akce na podporu přístupu ke službám v 
oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví 
a souvisejícím léčivým přípravkům a 
výrobkům;
iii) akce podporující kontinuitu péče v 
oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví 
(integrované a průřezové přístupy k péči 
pro prevenci, diagnostiku, léčbu a 
následnou péči);

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha I – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) akce zaměřené na zdravotní 
problémy související s genderově 
podmíněným násilím a na podporu 
pacientů, kteří byli oběťmi genderově 
podmíněného násilí;
i) akce zaměřené na předcházení násilí 
páchanému na ženách se zdravotními 
problémy nebo zdravotním postižením a 
na jeho snižování;
ii) akce zaměřené na podporu týkající se 
zdravotních problémů obětí násilí 
páchaného na ženách včetně nucených 
sterilizací a nucených potratů;
iii) odborná příprava a budování kapacit 
pro odborníky za účelem podpory obětí 
násilí páchaného na ženách;
iv) informační kampaně o právech obětí 
násilí páchaného na ženách a jejich 
přístupu ke spravedlnosti.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha I – písm. i – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podpora akce za účelem zajištění 
větší přístupnosti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků v Unii a 
přispívání k jejich cenové dostupnosti pro 
pacienty a zdravotnické systémy;

iv) podpora akce za účelem zajištění 
větší dostupnosti a přístupnosti léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků v 
Unii a přispívání k jejich cenové 
dostupnosti pro pacienty a zdravotnické 
systémy;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha I – písm. j – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

IIIa. počet akcí a osvědčených postupů, 
které přímo přispívají k plnění cíle 
udržitelného rozvoje č. 3.7 / členský stát

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

IIIb. počet akcí a osvědčených postupů, 
které přímo přispívají k plnění cíle 
udržitelného rozvoje č. 5 / členský stát

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha II – část 1 – bod III c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

IIIc. rozpočet vyčleněný na akce a 
osvědčené postupy, které přímo přispívají 
k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 3.7 / 
členský stát

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha II – část 1 – bod III d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

IIId. rozpočet vyčleněný na akce a 
osvědčené postupy, které přímo přispívají 
k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 5 / 
členský stát

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. sexuálně přenosné infekce;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – bod 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. rozdíly v odměňování žen a mužů  
v pracovní síle ve zdravotnictví


