
AD\1213153SK.docx PE657.308

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2020/0102(COD)

14.9.2020

POZÍCIA VO FORME 
POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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))

Za Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť: Chrysoula Zacharopoulou 
(spravodajkyňa)



PE657.308 2/35 AD\1213153SK.docx

SK

PA_LegPosition



AD\1213153SK.docx 3/35 PE657.308

SK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť predkladá Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín ako gestorskému výboru:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1 a) Podľa článku 8 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie sa Únia vo 
všetkých svojich činnostiach zameriava na 
odstránenie nerovností a podporu rovnosti 
medzi mužmi a ženami, pričom stanovuje 
zásadu uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5) Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 vyhlásila 
vypuknutie ochorenia COVID-19 
spôsobeného novým koronavírusom za 
globálnu pandémiu. Táto pandémia 
spôsobila bezprecedentnú celosvetovú 
zdravotnú krízu s vážnymi sociálno-
ekonomickými dôsledkami a ľudským 
utrpením, najmä v niektorých skupinách 
spoločnosti vrátane pacientov, žien, 
opatrovateľov a starších ľudí.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 4

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, ako aj 
zabezpečiť výrobky nevyhnutné v časoch 
krízy, aby bolo možné reagovať na 
zdravotné potreby najviac zasiahnutých 
oblastí, vytvoriť a zaručiť dostupnosť 
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výrobkov na prevenciu a liečbu chorôb, 
vrátane antikoncepcie, s cieľom bojovať 
proti iným závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia a chrániť zdravie a 
dobré životné podmienky ľudí v Únii, a 
pritom zabrániť všetkým typom 
diskriminácie, pokiaľ ide o hospitalizáciu, 
zdravotnú pomoc a liečbu.

__________________ __________________
8Oznámenie 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.

8Oznámenie 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.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 a) Únia podporuje členské štáty pri 
znižovaní nerovností v oblasti zdravotnej 
prevencie a liečby súvisiacich s pohlavím.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 b) vzhľadom na to, že účinky chorôb 
sa môžu líšiť u mužov a žien, ako sa zdá 
jasné v prípade Covid-19, ktorý má vyššiu 
úmrtnosť u mužov, navrhuje preskúmať 
príčiny tohto správania s cieľom pokročiť 
v patológii, liečbe a vyliečení.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Vzhľadom na závažnú povahu 
cezhraničných ohrození zdravia by sa v 
rámci programu mali podporovať 
koordinované opatrenia v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie zamerané na 
riešenie rôznych aspektov takýchto 
hrozieb. S cieľom posilniť spôsobilosť 
Únie pri príprave, reakcii a zvládaní 
všetkých aspektov zdravotných kríz a ich 
súvisiacich vplyvov na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti holistickým 
spôsobom, 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, 
plánovanie pre prípad nepredvídaných 
udalostí na zaručenie poskytovania a 
dostupnosti potrebných zdravotných 
služieb, preventívne opatrenia v súvislosti 
so vzdelávaním a informáciami v oblasti 
zdravia, s očkovaním a imunizáciou, 
posilnené programy dohľadu. V tejto 
súvislosti by mal program podporovať 
celoúnijnú, rodovo citlivú a 
medziodvetvovú kapacitu aktérov na 
predchádzanie krízam, pripravenosť, 
dohľad, riadenie a reakcie na úrovni Únie a 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
vrátane plánovania pre prípad 
nepredvídaných udalostí a cvičení 
pripravenosti v súlade s prístupom „jedno 
zdravie“. Mal by uľahčiť vytvorenie 
integrovaného prierezového rámca na 
komunikáciu o rizikách, ktorý by fungoval 
vo všetkých fázach zdravotnej krízy – 
prevencie, pripravenosti a reakcie.

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

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

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10 a) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 má neprimeraný vplyv na ženy 
a dievčatá v dôsledku existujúcich 
nerovností, ktoré okrem iného vedú k 
zvýšenému riziku rodovo motivovaného 
násilia počas obmedzenia vychádzania.

Pozmeňujúci návrh 10
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10 c) Pracovníkmi v zdravotníctve, ktorí 
mali počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 zásadný význam, sú prevažne 
ženy, a počas krízy sú vystavení väčším 
zdravotným rizikám.

Pozmeňujúci návrh 11

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 vrátane detí, 
starších ľudí, sociálno-ekonomicky 
znevýhodnených osôb, žien, 
obetí/preživších sexuálneho a rodovo 
motivovaného násilia, LGBTI+ osôb, 
rasových a etnických menšín, migrantov, 
osôb so zdravotným postihnutím a ľudí 
trpiacich duševnými chorobami a 
chronickými chorobami, by mal program 
podporovať aj akcie, ktoré riešia existujúce 
nerovnosti v oblasti zdravia a sociálne 
determinanty vrátane rodu z prierezového 
prístupu, ako aj vedľajší dosah zdravotnej 
krízy na ľudí patriacich do takýchto 
zraniteľných a nedostatočne 
opatrovanýchskupín, ako sú tehotné ženy, 
prostredníctvom vysokých štandardov 
základných služieb zdravotnej 
starostlivosti, najmä v čase krízy, podpory 
prechodu na telemedicínu, domáceho 
podávania liekov a vykonávania 
preventívnych plánov a plánov 
samostarostlivosti, a to aj v oblasti 
sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej 
starostlivosti, a s prihliadnutím na 
osobitné zdravotné potreby s cieľom 
zabezpečiť nepretržitý prístup ku všetkým 
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službám zdravotnej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12 a) S cieľom minimalizovať dôsledky 
pandémie na zdravie žien a vybudovať 
odolnejšie systémy zdravotnej 
starostlivosti zohľadňujúce rodové 
hľadisko by sa uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti malo uplatňovať v celom 
tomto programe, ktorý by mal podporovať 
akcie zamerané na osobitné potreby žien v 
oblasti zdravia vrátane problémov 
súvisiacich so zdravím obetí sexuálneho a 
rodovo motivovaného násilia, osobitných 
typov rakoviny a sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv, 
zhromažďovať rozčlenené a rodovo 
špecifické údaje, keď sú potrebné, a 
poskytovať rodovo citlivé zdravotné 
informácie, vzdelávanie a propagáciu, 
preventívne opatrenia a liečbu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12 a) Tento program by mal prispieť k 
dosiahnutiu spoločných cieľov 
stanovených v záveroch Rady o zdraví 
žien z 22. júna 2006 a v stratégii pre 
rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
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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, 
zdravotníckeho vybavenia, zdravotníckych 
pomôcok, ako aj osobných ochranných 
prostriedkov potrebných v Únii počas 
pandémií. Program by mal preto 
poskytovať podporu akciám, ktoré 
pomáhajú rozvoju výroby, obstarávaniu a 
riadeniu produktov dôležitých v krízovej 
situácii vrátane všetkých zdravotníckych 
výrobkov, ktoré sú počas krízy naďalej 
nevyhnutné, ako sú komodity v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
vrátane antikoncepčných výrobkov a 
liekov a hormonálnej liečby, čo zabezpečí 
vzájomné dopĺňanie s inými nástrojmi 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

pokračujúce poskytovanie, dostupnosť a 
distribúciu alebo prideľovanie tovaru a 
služieb potrebných v časoch krízy vrátane 
tých, ktoré sa týkajú sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv vrátane 
antikoncepcie, starostlivosti pri umelom 
prerušení tehotenstva, liečby neplodnosti, 
testovania na HIV a sexuálne prenosné 
infekcie, skríningu rakoviny 
reprodukčných orgánov a zdravotnej 
starostlivosti o matky.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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 vrátane služieb sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a zvyšujú ich 
interoperabilitu, prispievajú k zvýšeniu 
kapacity zdravotníckych systémov na 
podporu prevencie chorôb a na podporu 
zdravia, informovania a vzdelávania 
vrátane rodovo citlivej propagácie s 
cieľom poskytnúť nové a zlepšené modely 
starostlivosti vrátane poskytovania 
starostlivosti starším ľuďom a osobám so 
zdravotným postihnutím a poskytovať 
integrované služby pokrývajúce všetky 
aspekty zdravia podľa potrieb ľudí, počnúc 
miestnou a primárnou zdravotnou 
starostlivosťou až po vysokošpecializované 
služby vrátane služieb sexuálneho a 
reprodukčného zdravia, a to s prierezovým 
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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.

a rodovo citlivým prístupom k riešeniu 
sociálnych determinantov zdravia a 
diferenčných zraniteľností vedúcich k 
nespravodlivým zdravotným výsledkom, a 
zabezpečiť účinnú pracovnú silu vo 
verejnom zdravotníctve, vybavenú 
správnymi zručnosťami vrátane digitálnych 
zručností. Vytvorením európskeho 
priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia by 
sa systémom zdravotnej starostlivosti, 
výskumníkom a verejným orgánom 
poskytli prostriedky na zlepšenie 
dostupnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti. Tento program by mal 
podporovať zber údajov, ktoré sú kvalitné, 
porovnateľné, spoľahlivé, komplexné a 
rozčlenené podľa veku a pohlavia, ako aj 
konkrétne rodovo špecifické údaje, s 
cieľom merať pokrok pri dosahovaní 
všetkých cieľov cieľa udržateľného 
rozvoja č. 3 vrátane cieľa udržateľného 
rozvoja č. 3.7 v súlade s rámcom 
globálnych ukazovateľov cieľov 
udržateľného rozvoja. 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 zakázaný prístup k 
zdravotnej starostlivosti, a akcie 
zabezpečujúce, aby boli práva pacientov 
vrátane práv na úctivú a dôstojnú 
starostlivosť bez akejkoľvek 
diskriminácie, zlého zaobchádzania alebo 
násilia, práva na presné a nestranné 
informácie o všetkých aspektoch zdravia 
vrátane sexuálneho a reprodukčného 
zdravia, práva na dôvernosť informácií o 
pacientoch a práva na ochranu ich 
súkromných údajov, plne rešpektované.

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

zásadách v zdravotníckych systémoch 
Európskej únie (Ú. v. EÚ C 146, 
22.6.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravieso 
zohľadnením rodovo špecifických 
rizikových faktorov, bude mať celkovo 
pozitívne účinky na zdravie, na nerovnosti 
v oblasti zdravia, na kvalitu života, 
produktivitu, konkurencieschopnosť a 
inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
vnútroštátne rozpočty. Komisia sa 
zaviazala pomôcť členským štátom 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja 
stanovené v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj OSN, najmä cieľ udržateľného 
rozvoja č. 3, ktorým je zabezpečenie 
zdravého života a podpora dobrých 
životných podmienok pre všetkých a v 
každom veku13. Program by mal preto 
prispieť k akciám prijatým na dosiahnutie 
týchto cieľov vrátane cieľov 3.7, 3.8, 3B a 
5.6.

__________________ __________________
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.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16 a) Rozdiely v prístupe k zdravotnej 
starostlivosti existujú vo všetkých 
členských štátoch: ženy z vidieckych a 
odľahlých oblastí majú obmedzený 
prístup k lekárom, programom duševného 
zdravia, skríningu, zdravotníckym 
zariadeniam, službám plánovania 
rodičovstva, čo znamená menšiu 
preventívnu starostlivosť a dlhší čas 
reakcie v núdzových situáciách. Program 
by preto mal viac prispieť k uľahčeniu 
rovnakého prístupu k službám zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých Európanov, 
najmä pre tých, ktorí žijú v 
mimomestských, vidieckych a horských 
regiónoch.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16 a) Je potrebné zlepšiť rodovú a 
pohlavnú citlivosť a poznatky pri 
vzdelávaní zdravotníckych odborníkov, vo 
výskume, diagnostike, liečbe a vplyve 
liekov a terapií s cieľom lepšie pochopiť a 
liečiť obe pohlavia.

Pozmeňujúci návrh 20

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 

(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 
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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.

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. 
Okrem cieľa udržateľného rozvoja č. 3.4 
bude dôležité dosiahnuť cieľ 
udržateľného rozvoja č. 3.7 týkajúci sa 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a 
práv. Tento program by mal preto prispieť 
k všeobecnému prístupu k SRZP na 
úrovni Únie a medzinárodnej úrovni a k ň 
ich plnému rešpektovaniu na týchto 
úrovniach.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 23

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 s rodovo citlivým prístupom 
zohľadňujúcim rodovo špecifické riziká 
vrátane vplyvu stereotypov vedúcich k 
ďalším zdravotným rizikám a prispievať k 
informovaniu, vzdelávaniu a podpore 
zdravia zameraním sa na faktory 
zdravotného rizika, ako je škodlivé 
správanie, 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 
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z farmy na vidličku a stratégie biodiverzity.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Program EU4Health bude spoločne 
fungovať a zároveň sa navzájom dopĺňať s 
ďalšími politikami a fondmi EÚ, ako sú 
akcie implementované v rámci programu 
Digitálna Európa, programu Horizont 
Európa, rezervy rescEU v rámci 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany, nástroja núdzovej pomoci, 
Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+, 
a to aj pokiaľ ide o synergie týkajúce sa 
lepšej ochrany zdravia a bezpečnosti 
miliónov pracovníkov v EÚ) vrátane 

(20) Program EU4Health bude spoločne 
fungovať a zároveň sa navzájom dopĺňať s 
ďalšími politikami a fondmi EÚ, ako sú 
akcie implementované v rámci programu 
Digitálna Európa, programu Horizont 
Európa, rezervy rescEU v rámci 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany, nástroja núdzovej pomoci, 
Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+, 
a to aj pokiaľ ide o synergie týkajúce sa 
lepšej ochrany zdravia a bezpečnosti 
miliónov pracovníkov v EÚ) vrátane 
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zložky Zamestnanosť a sociálna 
inovácia (EaSI), Fondu InvestEU, 
Programu pre jednotný trh, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti vrátane nástroja na realizáciu 
reforiem, programu Erasmus, Európskeho 
zboru solidarity, podpory na zmiernenie 
rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(nástroj SURE) a nástrojov vonkajšej 
činnosti EÚ, ako sú Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a 
nástroj predvstupovej pomoci III. Vo 
vhodných prípadoch sa stanovia spoločné 
pravidlá s cieľom zabezpečiť medzi fondmi 
konzistentnosť a komplementaritu a 
zároveň zaistiť, aby boli rešpektované 
osobitosti politík, ako aj na účely 
dosiahnutia súladu so strategickými 
požiadavkami týchto politík, programov a 
fondov, v zmysle základných podmienok 
fondov EFRR a ESF+.

zložky Zamestnanosť a sociálna 
inovácia (EaSI), Fondu InvestEU, 
Programu pre jednotný trh, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti vrátane nástroja na realizáciu 
reforiem, programu Erasmus, Európskeho 
zboru solidarity, programu Spravodlivosť, 
práva a hodnoty, podpory na zmiernenie 
rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(nástroj SURE) a nástrojov vonkajšej 
činnosti EÚ, ako sú Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a 
nástroj predvstupovej pomoci III. Vo 
vhodných prípadoch sa stanovia spoločné 
pravidlá s cieľom zabezpečiť medzi fondmi 
konzistentnosť a komplementaritu a 
zároveň zaistiť, aby boli rešpektované 
osobitosti politík, ako aj na účely 
dosiahnutia súladu so strategickými 
požiadavkami týchto politík, programov a 
fondov, v zmysle základných podmienok 
fondov EFRR a ESF+.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Program by mal preto podporovať 
opatrenia na monitorovanie nedostatku 
liekov, zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov vrátane 
vybavenia pre reprodukčné a sexuálne 
zdravie a výrobkov potrebných na vedenie 
zdravého životného štýlu a na 
zabezpečenie toho, aby boli tieto produkty 
prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, a 
zároveň obmedzovať závislosť ich 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín. 
S cieľom riešiť nenaplnené potreby v 
rámci lekárskej starostlivosti by mal 
program konkrétne podporovať klinické 
skúšania, aby sa urýchlil vývoj, 
povoľovanie a prístup k inovačným a 
účinným liekom pre všetkých vrátane 
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monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch.

tehotných žien, podporili stimuly na vývoj 
takých liekov, ako sú antimikrobiálne 
látky, podporila digitálna transformácia 
zdravotníckych výrobkov a platforiem na 
monitorovanie a zhromažďovanie 
informácií o liekoch pri súčasnom 
zabezpečení toho, aby klinické skúšky 
zohľadňovali vo výskume rôznorodosť 
európskej populácie vrátane rodovej 
rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 27

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, podľa pohlavia 
rozčlenené a spoľahlivé údaje, ktoré by 
slúžili ako opora pre tvorbu politík a 
monitorovanie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(26) Cezhraničná spolupráca pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ktorí sa premiestňujú medzi 
členskými štátmi, spolupráca v oblasti 
hodnotenia zdravotníckych technológií 
(HTA) a európskych referenčných sietí 
(ERN) sú príkladmi oblastí, v ktorých 
integrovaná práca medzi členskými štátmi 
ukázala, že má výraznú pridanú hodnotu a 
vysoký potenciál na zvýšenie účinnosti 
zdravotníckych systémov, a teda aj pre 
zlepšenie zdravia vo všeobecnosti. 
Program by preto mal podporovať činnosti 
umožňujúce takúto integrovanú a 
koordinovanú prácu, ktorá slúži aj na 
podporu vykonávania postupov, ktoré majú 
výrazný vplyv a ktoré sú zamerané na čo 
najúčinnejšiu distribúciu dostupných 
zdrojov pre príslušné obyvateľstvo a 
oblasti, aby sa maximalizoval ich vplyv, 
čím by sa znížili nerovnosti, a to 
prostredníctvom zohľadňovania pohlavia, 
rodovej identity a veku, a vytvorila 
referenčná sieť pre bezpečné používanie 
liekov počas tehotenstva a dojčenia.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27 a) Program by mal zabezpečiť včasný 
prístup k tovaru, ktorý je potrebný na 
bezpečné poskytovanie sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv (napr. 
lieky, antikoncepcia viacerých typov, 
zdravotnícke vybavenie na zákroky 
SRZP).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(40) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy a jej vplyvu na ženy a 
dievčatá v súlade so záväzkami Únie na 
vykonávanie Parížskej dohody a cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja OSN tento 
program prispeje k začleňovaniu opatrení v 
oblasti zmeny klímy do politík Únie a k 
dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Vo fáze 
prípravy a vykonávania programu sa určia 
príslušné akcie, ktoré sa preskúmajú v 
rámci hodnotenia v polovici obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40 a) uznávajúc význam dosiahnutia 
rodovej rovnosti tento program prispeje k 
uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti v 
politikách Únie. Bude využívať nástroje 
na uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti a rodového rozpočtovania s 
cieľom zabezpečiť, aby sa na zdravotné 
krízy reagovalo rodovo citlivým a 
transformačným spôsobom, a aby sa 
počas zdravotnej krízy a po nej riešili 
osobitné potreby žien a dievčat v oblasti 
zdravia.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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. 
Vykonávanie najlepších postupov by sa 
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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.

malo podporovať vo všetkých aspektoch 
zdravia vrátane rodových aspektov, ako sa 
uvádza v stratégii pre rodovú rovnosť. 
Nerovnosti v oblasti zdravia by sa mali 
riešiť tak medzi členskými štátmi EÚ, ako 
aj v rámci nich, pričom by sa mali riešiť 
všetky sociálne determinanty zdravia 
vrátane pohlavia. Tieto akcie by sa mali 
vykonávať 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.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4) „produkty dôležité v krízovej 
situácii“ sú produkty a látky potrebné v 
kontexte zdravotnej krízy na prevenciu, 
diagnostiku alebo liečbu ochorenia a jeho 
dôsledkov, ako aj iné zdravotnícke 
produkty a látky, ktoré počas krízy 
zostávajú zásadne dôležité v širšom 
kontexte zdravotnej starostlivosti, medzi 
ktoré patria okrem iného: lieky (vrátane 
vakcín) a ich medziprodukty, účinné 
farmaceutické zložky a suroviny; 
zdravotnícke pomôcky; nemocničné a 
zdravotnícke vybavenie (ako sú pľúcne 
ventilátory, ochranné odevy a vybavenie, 
diagnostické materiály a nástroje); osobné 
ochranné prostriedky; dezinfekčné 
prostriedky a ich medziprodukty a suroviny 
potrebné na ich výrobu;
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Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1 a) usilovať sa o odstránenie 
nerovností mužov a žien a o podporu 
rovnosti medzi nimi;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) podporovať akcie na zabezpečenie 
primeranej dostupnosti, prístupnosti a 
cenovej dostupnosti produktov dôležitých 
v krízovej situácii a iných nevyhnutných 
zdravotníckych potrieb;

3) podporiť akcie na zabezpečenie 
primeranej dostupnosti, prístupnosti a 
cenovej dostupnosti produktov dôležitých 
v krízovej situácii, produktov, ktoré sú 
kľúčové na udržanie zdravých životných 
štýlov a iných kľúčových zdravotníckych 
potrieb.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
 Článok 4 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4) posilniť účinnosť, prístupnosť, 
udržateľnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov, a to aj podporou digitálnej 
transformácie, zavádzaním digitálnych 
nástrojov a služieb, systémovými 
reformami, zavádzaním nových modelov 
starostlivosti a všeobecne dostupnou 
zdravotnou starostlivosťou, a riešiť 
nerovnosti v oblasti zdravia;

4) posilniť účinnosť, prístupnosť, 
udržateľnosť a odolnosť zdravotníckych 
systémov, a to aj podporou digitálnej 
transformácie, zavádzaním digitálnych 
nástrojov a služieb, systémovými 
reformami, zavádzaním nových modelov 
starostlivosti vrátane poskytovania 
starostlivosti starším ľuďom a osobám so 
zdravotným postihnutím, dosiahnutím 
všeobecne dostupnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá zahŕňa prístup k 
sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a 
právam, a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia vrátane rodových a prierezových 
nerovností;

Pozmeňujúci návrh 40

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 

5) podporovať akcie zamerané na 
posilnenie schopnosti zdravotníckych 
systémov zlepšovať prevenciu chorôb, 
podporu zdravia, zdravotné informácie a 
vzdelávanie s použitím rodovej 
perspektívy, a podporovať cezhraničnú 
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iných zdravotníckych pracovníkov; zdravotnú starostlivosť a podporovať 
excelentnosť lekárskych a iných 
zdravotníckych pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh 41

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, a najmä rakovinou s 
osobitnou pozornosťou venovanou 
rakovine reprodukčných orgánov vrátane 
rakoviny prsníka;

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 a) podporovať akcie zamerané na 
riešenie zdravotných otázok súvisiacich s 
rodovo motivovaným násilím a na 
podporu pacientov, ktorí sú obeťami 
rodovo motivovaného násilia:

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. podporovať tvorbu, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a poskytovať 
vysokokvalitné, porovnateľné a spoľahlivé 
údaje ako podklady na tvorbu politík a ich 
monitorovanie, a podporovať používanie 
posúdení vplyvu príslušných politík na 

8. podporovať tvorbu, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti zdravia a poskytovať 
vysokokvalitné, porovnateľné, spoľahlivé 
komplexné údaje rozdelené podľa 
pohlavia a veku a rodovo špecifické údaje 
ako podklady na tvorbu politík a ich 
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zdravie; monitorovanie, podporovať poskytovanie 
starostlivosti a reagovať na neuspokojené 
zdravotné potreby, a podporovať 
používanie rodovo responzívnych posúdení 
vplyvu príslušných politík na zdravie;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. podporovať príspevok Únie k 
medzinárodným a globálnym iniciatívam v 
oblasti zdravia.

10. podporovať príspevok Únie k 
medzinárodným a globálnym iniciatívam v 
oblasti zdravia vrátane globálnych 
iniciatív podporujúcich bezpečné a včasné 
poskytovanie sexuálneho a 
reprodukčného zdravia, služieb a práv a 
prístup k nim;

Pozmeňujúci návrh 45

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 
a strategických smeroch, ako aj o jeho 
implementácii.

Komisia uskutočňuje so zdravotníckymi 
orgánmi a príslušnými orgánmi 
zodpovednými za rodovú rovnosť 
členských štátov v riadiacej skupine pre 
podporu zdravia, prevenciu chorôb a 
manažment neprenosných chorôb 
konzultácie o pracovných plánoch 
stanovených pre program, o jeho prioritách 
a strategických smeroch, ako aj o jeho 
implementácii.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pracovné programy sú založené na 
posúdení vplyvu na rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Ukazovatele sa zhromažďujú, ak 
je to relevantné, rozčlenené podľa 
pohlavia.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Hodnotenia sú rodovo 
responzívne. Osobitná pozornosť sa 
venuje sledovaniu výdavkov venovaných 
cieľom týkajúcim sa rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Prenos, prispôsobenie a zavádzanie 
najlepších postupov a inovačných riešení 
so stanovenou pridanou hodnotou na 
úrovni Únie medzi členskými štátmi a 
podpora prispôsobená jednotlivým 
krajinám alebo skupinám krajín s 
najväčšími potrebami prostredníctvom 
financovania konkrétnych projektov 
vrátane twinningu, odborného poradenstva 

b) Prenos, prispôsobenie a zavádzanie 
najlepších postupov a inovačných riešení 
vrátane tých, ktoré sa týkajú sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv a iných 
aspektov zdravia súvisiacich s pohlavím, 
so stanovenou pridanou hodnotou na 
úrovni Únie medzi členskými štátmi a 
podpora prispôsobená jednotlivým 
krajinám alebo skupinám krajín s 
najväčšími potrebami prostredníctvom 
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a partnerskej podpory. financovania konkrétnych projektov 
vrátane twinningu, odborného poradenstva 
a partnerskej podpory.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) skupín a komisií odborníkov, ktoré 
poskytujú poradenstvo, údaje a informácie 
na podporu tvorby a vykonávania politiky 
v oblasti zdravia;

iii) skupín a komisií odborníkov, ktoré 
poskytujú poradenstvo, údaje a informácie 
na podporu tvorby a vykonávania politiky 
v oblasti zdravia; všetky financované 
expertné skupiny a komisie odborníkov 
musia byť rodovo vyvážené;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) štúdií a analýz, ako aj vedeckých 
odporúčaní na podporu tvorby politiky a 
podporu vedeckých výborov pre 
„bezpečnosť spotrebiteľov“ a pre 
„zdravotné, environmentálne a vznikajúce 
riziká“.

iv) štúdií a analýz, ako aj vedeckých 
odporúčaní na podporu tvorby politiky a 
podporu vedeckých výborov pre 
„bezpečnosť spotrebiteľov“ a pre 
„zdravotné, environmentálne a vznikajúce 
riziká“; všetky financované štúdie a 
analýzy a vedecké odporúčania musia byť 
rodovo responzívne.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) vykonávania, presadzovania, 
monitorovania právnych predpisov a 
činnosti Únie v oblasti zdravia; a 
technickej podpory vykonávania právnych 

i) vykonávania, presadzovania, 
monitorovania právnych predpisov a 
činnosti Únie v oblasti zdravia vrátane 
zdravotných aspektov stratégie EÚ pre 
rodovú rovnosť; a technickej podpory 
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požiadaviek; vykonávania právnych požiadaviek;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno e – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) obstarávanie tovaru a služieb 
potrebných na predchádzanie zdravotným 
krízam a ich riadenie, ako aj akcia na 
zabezpečenie prístupu k týmto základným 
tovarom a službám;

iv) obstarávanie tovaru a služieb, ktoré 
sú kľúčové na predchádzanie zdravotným 
krízam a ich riadenie, ako aj činnosť na 
zabezpečenie prístupu k týmto základným 
tovarom a službám;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno e – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) zriadenie a prevádzka únijnej 
rezervy lekárskeho a iného zdravotníckeho 
personálu a odborníkov v oblasti 
zdravotníctva, ako aj mechanizmus 
nasadenia takýchto pracovníkov a 
odborníkov podľa potreby na 
predchádzanie zdravotným krízam v celej 
Únii alebo na reakciu na takéto krízy; 
zriadenie a prevádzka tímu Únie pre 
núdzové zdravotné situácie s cieľom 
poskytovať odborné poradenstvo a 
technickú pomoc na žiadosť Komisie v 
prípade zdravotnej krízy.

v) zriadenie a prevádzka únijnej 
rezervy lekárskeho a iného zdravotníckeho 
personálu a odborníkov v oblasti 
zdravotníctva, ako aj mechanizmus 
nasadenia takýchto pracovníkov a 
odborníkov podľa potreby na 
predchádzanie zdravotným krízam v celej 
Únii alebo na reakciu na takéto krízy; 
zriadenie a prevádzka tímu Únie pre 
núdzové zdravotné situácie s cieľom 
poskytovať odborné poradenstvo a 
technickú pomoc na žiadosť Komisie v 
prípade zdravotnej krízy. všetky orgány 
vytvorené v rámci tohto programu 
pozostávajú najmenej z 50 % žien a 
zahŕňajú odborníkov na sexuálne a 
reprodukčné zdravie a práva a iné aspekty 
zdravia súvisiace s rodom;

Pozmeňujúci návrh 55

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

i) podpora akcií na prenos poznatkov 
a spoluprácu na úrovni Únie s cieľom 
uľahčiť vnútroštátne reformné procesy 
zamerané na zvýšenie účinnosti, zlepšenie 
prístupnosti, udržateľnosti a odolnosti, 
najmä v záujme riešenia výziev 
identifikovaných v rámci európskeho 
semestra a s cieľom posilniť primárnu 
starostlivosť, podporiť integráciu 
zdravotnej starostlivosti a zamerať sa na 
všeobecne dostupnú zdravotnú 
starostlivosť a rovnaký prístup k 
zdravotnej starostlivosti;

i) podpora akcií na prenos poznatkov 
a spoluprácu na úrovni Únie s cieľom 
uľahčiť vnútroštátne reformné procesy 
zamerané na zvýšenie účinnosti, zlepšenie 
prístupnosti, udržateľnosti, odolnosti a 
uplatňovania rodového hľadiska, najmä v 
záujme riešenia výziev identifikovaných v 
rámci európskeho semestra a s cieľom 
posilniť primárnu starostlivosť, podporiť 
integráciu zdravotnej starostlivosti a 
dosiahnutie univerzálnej dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti, čo zahŕňa prístup 
k právam sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti; a to aj bojom proti rodovým 
a prierezovým nerovnostiam v 
zdravotníckych systémoch;

Pozmeňujúci návrh 56

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii a) podpora zlepšovania pracovných 
podmienok pracovníkov v zdravotníctve;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno g – bod xi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xi) podpora fungovania európskych 
referenčných sietí a vytvárania a prevádzky 
nových nadnárodných sietí zriadených v 
súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti 
zdravia, ako aj podpora akcií členských 
štátov zameraných na koordináciu činností 
týchto sietí s fungovaním vnútroštátnych 
zdravotníckych systémov;

xi) podpora fungovania európskych 
referenčných sietí a vytvárania a prevádzky 
nových nadnárodných sietí zriadených v 
súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti 
zdravia, ako aj podpora akcií členských 
štátov zameraných na koordináciu činností 
týchto sietí s fungovaním vnútroštátnych 
zdravotníckych systémov; všetky 
financované siete pozostávajú najmenej z 
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50 % žien a zahŕňajú odborníkov na 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva a 
iné aspekty zdravia súvisiace s rodom;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h a) akcie týkajúce sa služieb 
sexuálneho a reprodukčného zdravia:
i) podpora členských štátov a 
mimovládnych organizácií pri podpore a 
poskytovaní všeobecného prístupu k 
službám v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv, a to aj v 
oblasti plánovaného rodičovstva, 
informovania a vzdelávania, a pri 
začleňovaní reprodukčného zdravia do 
národných stratégií a programov v súlade 
s akčným programom Medzinárodnej 
konferencie o populácii a rozvoji a 
Pekinskou akčnou platformou a 
výslednými dokumentmi z ich konferencií 
o preskúmaní a cieľmi udržateľného 
rozvoja OSN č. 3 a 5;
ii) akcie podporujúce prístup k službám v 
oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a súvisiacim liekom a produktom;
iii) akcie podporujúce kontinuitu 
sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej 
starostlivosti (prístupy integrovanej a 
medziodvetvovej starostlivosti k prevencii, 
diagnostike, liečbe a následnej 
starostlivosti);

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno h a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h a) akcie zamerané na závažné otázky 
súvisiace s rodovo motivovaným násilím a 
na podporu pacientov, ktorí sú obeťami 
rodovo motivovaného násilia:
i) akcie na prevenciu a zníženie násilia 
páchaného na ženách so zdravotnými 
problémami alebo so zdravotným 
postihnutím;
ii) akcie na podporu otázok súvisiacich so 
zdravím obetí násilia páchaného na 
ženách vrátane nútenej sterilizácie a 
núteného umelého prerušenia 
tehotenstva;
iii) odborná príprava a budovanie kapacít 
odborníkov na podporu obetí násilia 
páchaného na ženách;
iv) kampane na zvyšovanie 
informovanosti o právach obetí násilia 
páchaného na ženách a prístupe k 
spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno i – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) podpora akcie na zabezpečenie 
väčšej dostupnosti liekov a zdravotníckych 
pomôcok v Únii a prispievanie k ich 
cenovej dostupnosti pre pacientov a 
zdravotnícke systémy;

iv) podpora akcie na zabezpečenie 
väčšej dostupnosti a prístupnosti liekov a 
zdravotníckych pomôcok v Únii a 
prispievanie k ich cenovej dostupnosti pre 
pacientov a zdravotnícke systémy;

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno j – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podpora digitálnej transformácie 
zdravotnej starostlivosti a systémov 
zdravotníctva, a to aj prostredníctvom 
referenčného porovnávania a budovania 
kapacít na zavádzanie inovačných 
nástrojov a technológií; zvyšovanie úrovne 
digitálnych zručností odborníkov v 
zdravotníctve;

ii) podpora digitálnej transformácie 
zdravotnej starostlivosti a systémov 
zdravotníctva, a to aj prostredníctvom 
referenčného porovnávania a budovania 
kapacít na zavádzanie inovačných 
nástrojov a technológií; zvyšovanie úrovne 
digitálnych zručností odborníkov v 
zdravotníctve, najmä s cieľom odstrániť 
rodové rozdiely v digitálnej oblasti;

Pozmeňujúci návrh 62

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

III a. Počet akcií a najlepších postupov, 
ktoré priamo prispievajú k plneniu cieľa 
udržateľného rozvoja č. 3.7/členský štát.

Pozmeňujúci návrh 63

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

III b. Počet akcií a najlepších postupov, 
ktoré priamo prispievajú k plneniu cieľa 
udržateľného rozvoja č. 3.5/členský štát.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – bod III c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

III c. Rozpočet vyčlenený na akcie a 
najlepšie postupy, ktoré priamo 
prispievajú k plneniu cieľa udržateľného 
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rozvoja č. 3.7/členský štát.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha II – časť 1 – bod III d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

III d. Rozpočet vyčlenený na akcie a 
najlepšie postupy, ktoré priamo 
prispievajú k plneniu cieľa udržateľného 
rozvoja č. 3.5/členský štát.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 a. Sexuálne prenosné infekcie;

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2 – bod 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14 a. Rozdiel v odmeňovaní žien a 
mužov medzi pracovníkmi v zdravotníctve


