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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že podpůrné zdravotní systémy jsou zásadním prvkem evropského 
sociálního modelu a že sociální a zdravotní služby obecného zájmu plní poslání 
v obecném zájmu, a výrazně tak přispívají k sociální spravedlnosti a sociální soudržnosti,

B. vzhledem k tomu, že přístup ke zdravotní péči je základním právem zakotveným v článku 
35 Listiny základních práv Evropské unie a že je klíčovým úkolem orgánů státní správy 
členských států poskytovat všem rovný přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči,

C. vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity a s čl. 152 odst. 5 Smlouvy o ES 
jsou za organizaci zdravotní péče odpovědné členské státy,

D. vzhledem k tomu, že všichni občané Unie mají právo na zdravotní péči,

E. vzhledem k tomu, že dobré zdraví a vysoký stupeň jeho ochrany mají pozitivní vliv na 
udržení zaměstnanosti a na blahobyt občanů a přispívají ke zvyšování produktivity 
a konkurenceschopnosti na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU,

F. vzhledem k tomu, že sektor zdravotnictví je pro národní hospodářství strategicky důležitý 
s ohledem na vysoký počet lidí, které v současné době zaměstnává, a s ohledem na jeho 
potenciál vytvářet mnoho pracovních míst, a tak zvyšovat růstový potenciál národních 
hospodářství,

G. vzhledem k tomu, že zdravotní péče by měla odpovídat měnícím se potřebám a charakteru 
obyvatelstva EU a že by se měla zakládat na zásadách prevence, ochrany zdraví 
a propagace tělesného i duševního zdraví a na podpoře zdravého životního stylu od útlého 
věku,

H. vzhledem k tomu, že díky účinné ochraně zdraví a bezpečnosti při práci lze předcházet 
pracovním úrazům, omezit výskyt nemocí z povolání a snížit počet osob trvale zdravotně 
postižených z důvodů souvisejících s jejich prací,

I. vzhledem k tomu, že strategie zdravotní politiky EU by se měla více zaměřovat 
na dlouhodobou péči a využívání nových technologií, na péči o osoby trpící chronickými 
onemocněními, na poskytování domácí péče osobám starším a tělesně či duševně 
postiženým a na služby pro jejich pečovatele, a vzhledem k tomu, že by se v této 
souvislosti měla hledat součinnost mezi zdravotními a sociálními službami,

J. vzhledem k tomu, že pečovatelé jsou nezbytnou, ale do značné míry neuznanou součástí 
našich systémů zdravotní péče a naší společnosti,

K. vzhledem k tomu, že strategie zdravotní politiky EU a přeshraniční spolupráce členských 
států, jakož i spolupráce členských států s Komisí v oblasti zdravotnictví na politické, 
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správní, lékařské, vzdělávací, technické a vědecké úrovni nesmí vést k tomu, že budou 
systémy solidarity a veřejné služby ve zdravotnictví finančně nebo organizačně oslabeny,

L. vzhledem k tomu, že mnoho členských států pociťuje nárůst poptávky po službách 
v oblasti zdravotnictví, a je tedy nutné učinit aktivní kroky k získání a udržení odborníků 
na zdravotní péči a poskytovat služby podporující příbuzné a přátele, kteří poskytují 
bezplatnou péči osobám na nich závislým,

1. souhlasí s Komisí, že EU může poskytnout přidanou hodnotu u řady přeshraničních 
otázek, včetně mobility odborníků ve zdravotní péči, spolupráce mezi veřejnými 
a soukromými subjekty a volného pohybu zboží, služeb a pacientů;

2. poznamenává však, že pro usnadnění mobility odborníků ve zdravotní péči a pro zajištění 
bezpečnosti pacientů v celé Evropské unii je nezbytné sdílení informací mezi členskými 
státy a mezi jejich příslušnými regulačními orgány odborníků ve zdravotní péči;

3. je přesvědčen, že postavení pacientů je třeba posílit a že informační strategie by měly být 
v této souvislosti uzpůsobeny tak, aby byli pacienti v dostatečné míře informováni o svých 
právech a povinnostech, včetně svého práva na volný pohyb za účelem získávání 
zdravotní péče, jenž odpovídá standardům, které zaručují na území EU tuto péči a soulad 
s vnitrostátními systémy zdravotní péče, a umožnit jim tak, aby se čím dál více stávali 
aktivními činiteli namísto pouhého předmětu zdravotní péče, a podporovat osobní 
vyzrálost, která skupinám obyvatelstva umožní, aby začaly samy reagovat na určité 
zdravotní potřeby a přijaly za ně aktivní odpovědnost;

4. vyzývá Komisi, aby nepřehlížela význam úlohy, kterou ve společnosti hrají pečovatelé, 
a vybízí ji k přijmutí vhodných opatření, jež zajistí, aby byli pečovatelé zapojeni do 
budoucího vytváření politiky;

5. konstatuje, že by Komise měla shromáždit aktuální údaje a statistiky o pečovatelích za 
účelem podpory pečovatelů v rámci budoucích politických iniciativ;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci strategie zdravotní politiky EU usilovaly 
o stanovení pravidel pro společnou definici zdravotního postižení, která může zahrnovat 
osoby s chronickými onemocněními nebo rakovinou, a aby mezitím členské státy, které 
zatím nezahrnuly tyto osoby do svých vnitrostátních definic zdravotního postižení, tak co 
možná nejdříve učinily;

7. je toho názoru, že školení odborníků ve zdravotní péči by se mělo přizpůsobit dynamice 
tohoto oboru, což zahrnuje propagaci celoživotního vzdělávání odborníků ve zdravotní 
péči, které jim umožní plně využívat výsledků vývoje v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a vývoje v lékařské, vědecké a technologické oblasti, 
přičemž by měly být také rozvíjeny stálé vzdělávací struktury, které by toto celoživotní 
vzdělávání poskytovaly, s možností jejich uznání v celé Evropě; dále přikládá zvláštní 
význam iniciativám institucí a univerzit, které již poskytly významná odborná školení, 
k nimž přispěla řada odborníků a jejichž cílem bylo vyvinout metodu začlenění 
zdravotních opatření zejména s ohledem na dlouhodobé zdravotní potřeby; upozorňuje 
dále na skutečnost, že ve zdravotnictví je třeba zlepšit ochranu práce a zdraví a pracovní 
podmínky;
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8. vyzývá členské státy, aby z důvodu zaručení všeobecného práva na zdravotní péči zaručily 
pacientům přístup k životně důležitým lékům, a to i v případě, že jsou nákladné;

9. vybízí členské státy, aby v rámci strategie zdravotní politiky EU poskytovaly systém 
zdravotních a sociálních služeb pro odborníky ve zdravotní péči a neformální pečovatele, 
neboť jejich podpora povede k poskytování péče vyšší kvality;

10. je přesvědčen, že by Evropská unie měla podniknout další kroky za účelem ochrany 
pracovníků ve zdravotní péči před úrazy a zraněními na těch pracovištích, o nichž je 
vědecky nebo lékařsky prokázáno, že je zde takové ochrany třeba; vítá záměr Komise 
předložit do konce roku 2008 návrh směrnice, jíž se změní směrnice 2000/54/ES 
o biologických činitelích při práci, který má zajistit ochranu pracovníků ve zdravotnictví 
před infekcemi způsobenými poraněním injekčními jehlami nebo jinými ostrými 
zdravotnickými předměty;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci této strategie učinily další kroky ke snížení 
značného rizika nakažení pracovníků ve zdravotnictví a pacientů infekcemi spojenými 
s hospitalizací jako zlatý stafylokok, a to lepším sdílením osvědčených postupů, např. 
prováděním účinných screeningových programů a povinnou izolací nakažených pacientů 
a pracovníků ve zdravotnictví;

12. vyzývá v rámci této strategie k účinnějšímu sdílení osvědčených postupů v rámci 
Evropské unie ve všech oblastech poskytování zdravotní péče, zejména v souvislosti se 
screeningovými programy, diagnostikou a léčením závažných onemocnění, jako je 
rakovina, ale také k posouzení osvědčených postupů, při nichž členské státy úspěšně 
propojily zdravotní služby a služby sociální péče, a to tak, aby se díky tomuto sdílení 
mohly ostatní členské státy poučit;

13. vybízí Komisi a členské státy, aby v rámci této strategie dále rozvíjely jak součinnost 
vědeckého a technologického výzkumu, zejména pokud jde o nové druhy výzkumu v těch 
oblastech lékařství, které v současné době nejsou dostatečně financovány, tak i nové 
lékařské oblasti a terapie, a to tak, aby byl všem umožněn přístup k těmto terapiím, neboť 
tento rozvoj může mít velice příznivý dopad na zdravotní stav občanů Unie a na zvýšení 
účinnosti systému;

14. zdůrazňuje, že veškerá opatření Společenství v oblasti zdraví musí odpovídat zásadě 
solidarity, kterou se řídí vnitrostátní zdravotnické systémy, čímž bude pacientům zajištěno 
rovné zacházení; domnívá se, že přístup k péči musí být zaručen prostřednictvím 
efektivního proplácení výloh a rovnoměrného sdílení rizik.
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