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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

A. keďže podporujúce systémy zdravotnej starostlivosti sú podstatným prvkom európskeho 
sociálneho modelu a sociálne a zdravotné služby všeobecného záujmu plnia úlohu 
všeobecného záujmu, čím významne prispievajú k sociálnej spravodlivosti a súdržnosti,

B. keďže prístup k zdravotnej starostlivosti je základným právom stanoveným v článku 35 
Charty základných práv Európskej únie a kľúčovou úlohou verejných orgánov členských 
štátov je zabezpečiť všetkým občanom rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti na 
vysokej úrovni,

C. keďže členské štáty sú zodpovedné za organizáciu zdravotnej starostlivosti v súlade so 
zásadou subsidiarity a s článkom 152 ods. 5 Zmluvy o ES,

D. keďže všetci európski občania majú právo na zdravotnú starostlivosť,

E. keďže dobrý zdravotný stav a vysoká úroveň ochrany zdravia majú pozitívny vplyv na 
udržanie zamestnania a blaho občanov a prispievajú k vyššej produktivite 
a konkurencieschopnosti na národnej a európskej úrovni,

F. keďže zdravotníctvo má strategický význam pre národné hospodárstva vzhľadom na 
veľké množstvo ľudí, ktorých v súčasnosti zamestnáva, a na jeho schopnosti vytvárať 
veľký počet pracovných miest, čím sa zvyšuje potenciál rastu národných hospodárstiev,

G. keďže zdravotná starostlivosť by sa mala prispôsobovať meniacim sa potrebám 
a charakteristikám obyvateľstva EÚ a mala by vychádzať zo zásad prevencie, ochrany 
zdravia a podpory dobrého zdravotného stavu – telesného aj duševného –
a z presadzovania zdravého životného štýlu už od útleho veku,

H. keďže účinná ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci môže zabrániť pracovným úrazom, 
obmedziť výskyt chorôb z povolania a znížiť počet osôb trvalo zdravotne postihnutých 
z dôvodov súvisiacich s ich prácou,

I. keďže v stratégii zdravotnej politiky EÚ by sa malo venovať viac pozornosti dlhodobej 
starostlivosti, starostlivosti o osoby trpiace chronickými chorobami a poskytovaniu 
domácej zdravotnej starostlivosti starším osobám a osobám s telesným alebo duševným 
postihnutím, ako aj službám pre tých, ktoré sa o takéto osoby starajú, a keďže v tejto 
súvislosti by sa malo vyvíjať úsilie o účinné spolupôsobenie zdravotníckych a sociálnych 
služieb,

J. keďže opatrovatelia sú nevyhnutnou, ale zväčša neznámou súčasťou našich systémov 
zdravotnej starostlivosti a našej spoločnosti,

K. keďže stratégia zdravotnej politiky EÚ a rozšírená cezhraničná spolupráca v sektore 
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zdravotníctva na politickej, administratívnej, lekárskej, technickej a vedeckej úrovni 
medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Komisiou nesmú viesť k 
finančnému alebo organizačnému oslabeniu solidárnych systémov a úlohy verejných 
orgánov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

L. keďže v mnohých členských štátoch vyvoláva rastúci dopyt po službách v zdravotníctve 
naliehavú potrebu podniknúť aktívne kroky v prospech prijímania a udržania 
kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a poskytovať služby na podporu príbuzných 
a priateľov, ktorí poskytujú neplatenú starostlivosť závislým osobám,

1. súhlasí s tvrdením Komisie, že EÚ môže poskytnúť pridanú hodnotu v celej škále 
cezhraničných aspektov vrátane mobility kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, 
spolupráce medzi verejnými a súkromnými subjektmi a voľného pohybu tovaru, služieb 
a pacientov;

2. konštatuje však, že na uľahčenie mobility kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a 
zaistenie bezpečnosti pacientov v celej Európskej únii je nevyhnutné zdieľanie informácií 
medzi členskými štátmi a ich regulačnými orgánmi pre kvalifikovaný zdravotnícky 
personál;

3. je presvedčený, že sa musí posilniť postavenie pacientov a že by sa v tejto súvislosti mali 
stanoviť informačné stratégie na náležité informovanie pacientov o ich právach 
a povinnostiach vrátane práva na voľný pohyb na účel prijímania zdravotnej starostlivosti, 
na ktorú sa vzťahujú príslušné normy zaručené v celej EÚ a súdržnosť s národnými 
systémami zdravotnej starostlivosti, aby v čoraz vyššej miere preberali aktívnu úlohu 
a neboli iba predmetmi zdravotnej starostlivosti a zároveň podporovať osobnú zrelosť, 
prostredníctvom ktorej môžu skupiny obyvateľstva dosiahnuť schopnosť samostatne 
reagovať na určité zdravotné potreby a prijať za ne aktívnu zodpovednosť;

4. vyzýva Komisiu, aby neprehliadala úlohu, ktorú opatrovatelia zohrávajú v spoločnosti, a 
žiada ju, aby prijala primerané opatrenia, ktoré zabezpečia zapojenie opatrovateľov do 
budúcej tvorby politiky;

5. konštatuje, že Komisia by mala zhromaždiť aktualizované údaje a štatistiky 
o opatrovateľoch na ich podporu v budúcich politických iniciatívach;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci stratégie pracovali na vývoji usmernení pre 
spoločné vymedzenie pojmu zdravotné postihnutie, ktoré môže zahŕňať osoby s 
chronickými chorobami alebo rakovinou, a tiež vyzýva členské štáty, ktoré tak doposiaľ 
neurobili, aby čo najrýchlejšie zahrnuli tieto osoby do svojho vymedzenia pojmu 
zdravotné postihnutie;

7. zastáva názor, že odborná príprava kvalifikovaného zdravotníckeho personálu by sa mala 
prispôsobiť dynamike zdravotnej starostlivosti, pričom súčasťou tohto procesu by mala 
byť podpora celoživotného vzdelávania kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, ktorý 
tak môže v plnom rozsahu ťažiť z vývoja v odvetví informačných a komunikačných 
technológií, ako aj z najnovšieho medicínskeho a vedecko-technického vývoja, a rozvoj 
stabilných štruktúr odbornej prípravy umožňujúcich takéto celoživotné vzdelávanie 
s možnosťou jeho uznávania v celej Európe; ďalej pripisuje osobitný význam iniciatívam 
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inštitúcií a univerzít, ktoré dôsledne vykonávali vzdelávaciu činnosť, ku ktorej prispelo 
množstvo odborníkov a ktorej cieľom bolo vytvoriť metódu integrácie opatrení v oblasti 
zdravotníctva najmä so zreteľom na dlhodobé zdravotné potreby; ďalej poukazuje na to, 
že sa musí zlepšiť ochrana pri práci, ochrana zdravia a pracovné podmienky v 
zdravotníctve;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pacientom zaručili prístup k liekom na záchranu 
života, aj keď sú finančne nákladné, s cieľom zaručiť právo všetkých na zdravie;

9. vyzýva členské štáty, aby v rámci stratégie zdravotnej starostlivosti EÚ vytvorili systém 
zdravotníckych a sociálnych služieb pre kvalifikovaný zdravotnícky personál 
a neformálnych opatrovateľov, keďže ich podpora povedie k poskytovaniu kvalitnejšej 
starostlivosti;

10. domnieva sa, že Európska únia by mala uskutočniť ďalšie kroky na ochranu 
zdravotníckeho personálu pred úrazmi alebo zraneniami na pracovisku, ak existuje 
vedecký alebo medicínsky dôkaz takejto potreby; víta zámer Komisie predložiť do konca 
roku 2008 návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/54/ES o ochrane 
pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci z 
roku 2000 s cieľom zabezpečiť, aby osoby pracujúce v sektore zdravotníctva boli 
chránené pred infekciami v dôsledku zranenia injekčnými ihlami alebo inými ostrými 
zdravotníckymi pomôckami;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci stratégie zintenzívnili činnosť zameranú na 
zníženie významného rizika nakazenia sa v nemocniciach, napríklad baktériou MRSA, 
ktorému čelí zdravotnícky personál a pacienti, a to prostredníctvom lepšej výmeny 
osvedčených postupov, realizácie účinných skríningových programov a povinnej izolácie 
nakazených pacientov a zdravotníckeho personálu;

12. žiada v rámci stratégie efektívnejšiu výmenu osvedčených postupov v rámci Európskej 
únie vo všetkých oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, najmä vo vzťahu 
ku skríningovým programom a diagnostike a liečbe vážnych ochorení, napríklad rakoviny, 
ale aj osvedčených postupov, ktorými členské štáty úspešne integrovali služby zdravotnej 
starostlivosti a sociálne služby, aby sa ostatné členské štáty mohli poučiť,

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa v rámci stratégie ďalej venovali spolupôsobeniu 
vedecko-technického výskumu, najmä pokiaľ ide o nové druhy výskumu v oblasti 
medicíny, ktorým sa v súčasnosti neposkytuje dostatok finančných prostriedkov, na jednej 
strane a rozvoja nových lekárskych odvetví a terapií na druhej strane s cieľom umožniť 
prístup k týmto terapiám všetkým ľuďom, pretože môžu mať veľmi pozitívny vplyv na 
zdravotný stav občanov EÚ a na zvýšenie efektívnosti systému;

14. zdôrazňuje, že každá činnosť Spoločenstva v oblasti zdravia musí dodržiavať zásadu 
solidarity, ktorou sa riadia vnútroštátne zdravotné systémy, čím sa zabezpečí rovnaké 
zaobchádzanie s pacientmi; domnieva sa, že prístup k zdravotnej starostlivosti musí byť 
zabezpečený prostredníctvom účinného preplácania a vytvorenia spoločných fondov na 
pokrytie rizík.
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