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Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis a Linda McAvan 

Pozměňovací návrh 91
Bod odůvodnění 1

(1) Prostřednictvím akcí v oblasti veřejného 
zdraví a ochrany spotřebitele může 
Společenství přispět k ochraně zdraví,
bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

(1) Společenství se angažuje v podpoře 
a zlepšování zdraví, prevenci chorob 
a odvracení možných zdravotních rizik. 
Na obavy a očekávání veřejnosti musí 
reagovat koordinovaně a promyšleně.
Prostřednictvím akcí v oblasti veřejného 
zdraví, které jsou přínosem pro politiky 
členských států, může Společenství přispět k 
ochraně zdraví a bezpečnosti občanů.

Or. en



PE 367.644v01-00 2/80 AM\593879CS.doc

CS

Odůvodnění

Replaces am. 3. Public health is a commodity of prime importance and its protection 
concerns everyone without exception. Article 152 of the EC Treaty commits the Community to 
the promotion and improvement of health, the prevention of human illness and obviating 
sources of danger to human health. Meeting the challenges in the field of health calls for 
coordinated and cohesive measures to ensure a high level of protection of public health.

Pozměňovací návrh, který předložili Georgs Andrejevs  a Alojz Peterle  

Pozměňovací návrh 92
Bod odůvodnění 1

(1) Prostřednictvím akcí v oblasti veřejného 
zdraví a ochrany spotřebitele může 
Společenství přispět k ochraně zdraví,
bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

(1) Společenství se angažuje v podpoře 
a zlepšování zdraví, prevenci chorob 
a snižování jejich výskytu a odvracení 
možných zdravotních rizik.  Na obavy svých 
občanů ohledně zdravotních rizik a jejich 
očekávání spojená s vysokou úrovní 
ochrany zdraví musí reagovat 
koordinovaně a promyšleně.
Prostřednictvím akcí v oblasti veřejného 
zdraví může Společenství přispět k ochraně 
zdraví a bezpečnosti občanů.

Or. en

Odůvodnění

Public health is a common good of prime importance and its protection concerns everyone 
without exception. Article 152 of the EC Treaty commits the Community to the promotion and 
improvement of health, the prevention of human illness and obviating sources of danger to 
human health. Meeting the challenges in the field of health calls for coordinated and cohesive 
measures to ensure a high level of protection of public health. A sound public health policy 
adapted to the challenges of the 21st Century  must strive for a reduction of disease to avoid 
further health loss.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer 

Pozměňovací návrh 93
Bod odůvodnění 1

(1) Prostřednictvím akcí v oblasti veřejného 
zdraví a ochrany spotřebitele může 
Společenství přispět k ochraně zdraví, 

(1) Prostřednictvím akcí v oblasti veřejného 
zdraví, které jsou přínosem pro politiky 
členských států, může Společenství přispět 
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bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů. k ochraně zdraví, bezpečnosti 
a hospodářských zájmů občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Irena Belohorská  

Pozměňovací návrh 94
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Pevné zdraví je základem dobrých 
hospodářských výsledků.

Or. en

Odůvodnění

Bad health, sickness leave, early retirement lead to lower employment rates and less effective 
workforce and therefore represent a hindrance to an economic growth.

Pozměňovací návrh, který předložil Justas Vincas Paleckis 

Pozměňovací návrh 95
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Vedle toho, že se Společenství 
angažuje v udržení a zlepšování 
zdravotního stavu svých občanů, mělo 
by také brát v úvahu etické hodnoty, 
aby nedocházelo k porušování stávajících 
kodexů chování.

Or. en

Odůvodnění

A sentence in the preamble to the decision N:3.1 "Making European citizens healthier is the 
ultimate goal of all health activities pursued under the Treaty" needed clarification, since, 
legally and ethically, the goal cannot be pursued by all available means, which would 
ultimately lead to the improvement of citizens' health.



PE 367.644v01-00 4/80 AM\593879CS.doc

CS

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis a Linda McAvan 

Pozměňovací návrh 96
Bod odůvodnění 1b (nový)

(1b) Oblast zdravotnictví je 
charakterizována značným rozvojovým 
potenciálem, možností inovací 
a dynamikou, čelí však obtížným úkolům 
z hlediska finanční a sociální udržitelnosti 
a efektivity systémů zdravotnictví mimo jiné 
v důsledku prodlužující se průměrné délky 
života a pokrokům ve zdravotnictví.

Or. en

Odůvodnění

Replaces amendment 5. There have been rapid developments in the health sector in financial 
terms with an increase in investment and rising employment, as well as the introduction of 
technology and innovation, particularly in the developed countries. At the same time, there 
has been an increase in spending on health and health care of almost 10% of GDP of the 
Member States, taking into account the increase in life expectancy and the fact that the health 
sector constitutes an important part of the Member States' social security systems.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis a Linda McAvan 

Pozměňovací návrh 97
Bod odůvodnění 1d (nový)

(1d) Existuje řada přeshraničních 
zdravotních rizik a objevují se nová, 
na která musí Společenství dále reagovat. 
Monitorování, včasné varování a boj 
se závažnými přeshraničními zdravotními 
riziky vyžadují, aby bylo Společenství 
schopno reagovat koordinovaně a účinně.

Or. en

Odůvodnění

Replaces amendment 7. The successive food crises, the worldwide panic caused by SARS, 
which first appeared in China, avian influenza and the possibility of an influenza pandemic in 
the immediate future, which may claim millions of lives, and the environmental problems 
affecting public health highlight the exceptional importance of public health and, 
consequently, the importance of protecting it for citizens who are calling for effective action 
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at Union level. Moreover, the mobility of European citizens and the freedom of movement of 
individuals within the EU call for vigilance in order to be alert to serious cross-border 
threats, and to give early warning of and combat such threats.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer 

Pozměňovací návrh 98
Bod odůvodnění 1d (nový)

(1d) Společenství by se mělo přednostně 
zabývat závažnými přeshraničními 
zdravotnímu riziky, které vyžadují aktivitu 
v oblasti monitorování, včasného varování 
a koordinace akcí členských států.

Or. en

Odůvodnění

The priority of the Public Health policies of the Community should focus on cross border 
health threats, where the coordinated action of the EU is essential and complements measures 
of the Member States.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer 

Pozměňovací návrh 99
Bod odůvodnění 1d (nový)

(1d) Existuje řada přeshraničních 
zdravotních rizik a objevují se nová, 
na která musí Společenství dále reagovat. 
Monitorování, včasné varování a boj 
se závažnými epidemiemi vyžadují, aby bylo 
Společenství schopno reagovat
koordinovaně a účinně.

Or. en

Odůvodnění

Le forme di diffusione delle malattie epidemiche non corrispondono (come si sosteneva nel 
passato) alle frontiere degli Stati. Esse /per esempio l'influenza aviaria) vengono trasmesse 
su scala mondiale.
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Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan 

Pozměňovací návrh 100
Bod odůvodnění 1e (nový)

(1e) Podle Zprávy WHO o zdraví v Evropě 
z roku 2005 jsou nejdůležitější příčinou 
z hlediska celkového množství let 
ztraceného zdraví (Disability Adjusted Life-
Years – DALYs) v tomto regionu neinfekční 
nemoci (NCDs – 77 % z celkového počtu), 
vnější příčiny zranění a otravy (14 %) 
a nakažlivé choroby (9 %). Sedm hlavních 
nemocí – ischemická choroba srdeční, 
unipolární depresivní poruchy, 
cerebrovaskulární choroby, choroby 
v důsledku užívání alkoholu, chronická 
plicní nemoc, rakovina plic a zranění 
v důsledku silničního provozu – tvoří 34 % 
DALYs v regionu. Sedm hlavních 
rizikových faktorů – spotřeba tabáku 
a alkoholu, vysoký krevní tlak, vysoká 
hladina cholesterolu, nadváha, nízká 
spotřeba ovoce a zeleniny a nedostatek 
tělesného pohybu – představují 60 % 
DALYs. Mimoto se zdravotním rizikem 
v Evropě stávají také nakažlivé choroby, 
jako je HIV/AIDS, chřipka, tuberkulóza, 
malárie a rezistence mikrobů.

Or. en

(see amendment 8.)

Odůvodnění

It is absolutely essential to take account of the WHO's authoritative data in drawing up the 
public health programme in the Union.

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria 

Pozměňovací návrh 101
Bod odůvodnění 1e (nový)

(1e) Podle Zprávy WHO o zdraví v Evropě 
z roku 2005 jsou nejdůležitější příčinou 
z hlediska celkového množství let 
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ztraceného zdraví (Disability Adjusted Life-
Years – DALYs) v tomto regionu neinfekční 
nemoci (NCDs – 77 % z celkového počtu), 
vnější příčiny zranění a otravy (14 %) 
a nakažlivé choroby (9 %). Sedm hlavních 
nemocí – ischemická choroba srdeční, 
cerebrovaskulární choroby unipolární 
depresivní poruchy, , choroby v důsledku 
užívání alkoholu, zranění v důsledku 
silničního provozu chronická plicní nemoc 
a rakovina plic – tvoří 34 % DALYs 
v regionu. Sedm hlavních rizikových 
faktorů – vysoký krevní tlak, spotřeba 
tabáku a alkoholu, vysoká hladina 
cholesterolu, nadváha, nízká spotřeba 
ovoce a zeleniny a nedostatek tělesného 
pohybu – představují 60 % DALY. Mimoto 
se zdravotním rizikem pro populaci v celé 
Evropě stávají také nakažlivé choroby, jako 
je HIV/AIDS, chřipka, tuberkulóza, 
malárie a rezistence mikrobů. Jedním 
z důležitých cílů programu by mělo být lepší 
stanovování hlavních příčin onemocnění 
ve Společenství.

Or. it

(see amendment 8.)

Odůvodnění

È assolutamente necessario, durante l'elaborazione del programma di salute pubblica 
nell'Unione, tenere presenti i dati presentati dall'OMS nella sua relazione 2005, ed in 
particolare le principali condizioni ed i principali fattori di rischio in termini di DALY: 
Infatti, secondo le tabelle 4 e 5 per i DALY si hanno le seguenti percentuali. Sette condizioni 
principali: cardiopatie ischemiche 10,5%, malattie cerebrovascolari 7,2%, disordini 
depressivi unipolari 6,2%, disordini dovuti ad un abuso di alcol 3,1%, lesioni risultanti da 
incidenti  della strada 2,4%, malattie polmonari croniche 2,3% e cancro del polmone 2,2%; 
sette fattori di rischio: ipertensione arteriosa 12,8%, tabacco 12,3%, alcol 10,1%, 
ipercolesterolemia 8,7%, soprappeso 7,8%, consumo insufficiente di frutta e verdura 4,4% e 
inattività fisica 3,5%.

Pozměňovací návrh, který předložili Adriana Poli Bortone a Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 102
Bod odůvodnění 1e (nový)
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(1e) Podle Zprávy WHO o zdraví v Evropě 
z roku 2005 jsou nejdůležitější příčinou 
z hlediska celkového množství let 
ztraceného zdraví (Disability Adjusted Life-
Years – DALYs) v tomto regionu neinfekční 
nemoci (NCDs – 77 % z celkového počtu), 
vnější příčiny zranění a otravy (14 %) 
a nakažlivé choroby (9 %). Sedm hlavních 
nemocí – ischemická choroba srdeční, 
cerebrovaskulární choroby, unipolární 
depresivní poruchy, choroby v důsledku 
užívání alkoholu, zranění v důsledku 
silničního provozu, chronická plicní nemoc 
a rakovina plic – tvoří 34 % DALYs 
v regionu. Sedm hlavních rizikových 
faktorů – vysoký krevní tlak, spotřeba 
tabáku a alkoholu, vysoká hladina 
cholesterolu, nadváha, nízká spotřeba 
ovoce a zeleniny a nedostatek tělesného 
pohybu – představují 60 % DALY. Mimoto 
se zdravotním rizikem pro populaci v celé 
Evropě stávají také nakažlivé choroby, jako 
je HIV/AIDS, chřipka, tuberkulóza, 
malárie a rezistence mikrobů. Jedním 
z důležitých cílů programu by mělo být lepší 
stanovování hlavních příčin onemocnění 
ve Společenství.

Or. it

(see amendment 8.)

Odůvodnění

L’emendamento riprende fedelmente l’emendamento 8 del Relatore, con una rettifica relativa 
al giusto ordine delle principali condizioni e dei principali fattori di rischio in termini di 
DALY, allo scopo di riassumere testo e tabelle che corredano la relazione 2005 dell’OMS 
sulla sanità in Europa. Infatti, secondo le tabelle 4 e 5 per i DALY si hanno le seguenti 
percentuali. Sette condizioni principali: cardiopatie ischemiche 10,5%, malattie 
cerebrovascolari 7,2%, disordini depressivi unipolari 6,2%, disordini dovuti ad un abuso di 
alcol 3,1%, lesioni risultanti da incidenti  della strada 2,4%, malattie polmonari croniche 
2,3% e cancro del polmone 2,2%; sette fattori di rischio: ipertensione arteriosa 12,8%, 
tabacco 12,3%, alcol 10,1%, ipercolesterolemia 8,7%, soprappeso 7,8%, consumo 
insufficiente di frutta e verdura 4,4% e inattività fisica 3,5%.
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Pozměňovací návrh, který předložili Riitta Myller, John Bowis

Pozměňovací návrh 103
Bod odůvodnění 1e (nový)

(1e) Mezi osm hlavních příčin úmrtí 
na nepřenosné choroby v evropském 
regionu WHO patří kardiovaskulární 
choroby, neuropsychiatrické poruchy, 
rakovina, nemoci zažívacího ústrojí, 
choroby dýchacích cest, poruchy 
smyslových orgánů, choroby pohybového 
aparátu a diabetes mellitus. Navíc zjištění 
nedávné studie založené na modelu chorob, 
který používá WHO, ukazují, že úmrtnost 
přičítaná cukrovce je pravděpodobně 
podstatně vyšší než předchozí celosvětové 
odhady založené na úmrtních listech, 
protože lidé postižení cukrovkou umírají 
nejčastěji na kardiovaskulární choroby 
a onemocnění ledvin.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is related to amendment 8 (recital 1 e (new)) from the rapporteur.

Pozměňovací návrh, který předložili John Bowis, Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 104
Bod odůvodnění 1f (nový)

(1f) Diabetes a obezita představují 
pro občany Evropské unie závažné riziko, 
a proto by se měl program věnovat také 
tomuto důležitému problému, mimo jiné 
na základě sběru a vyhodnocení 
příslušných dat.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Linda McAvan, Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 105
Bod odůvodnění 1f (nový)

(1f) Rezistence mikrobů na antibiotika 
a nozokomiální infekce se stávají v Evropě 
zdravotním rizikem. Nedostatečný výzkum 
zaměřený na nová antibiotika a správné 
používání stávajících jsou závažným 
problémem. Je proto důležité sbírat 
a vyhodnocovat příslušné údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 106
Bod odůvodnění 1f (nový)

(1f) Alespoň jedné třetině všech zhoubných 
nádorů lze zamezit. Je nutno se trvale 
snažit o širší a rychlejší aplikaci poznatků 
o prevenci a léčbě zhoubných nádorů 
na akce v oblasti zdravotnictví.

Or. en

Odůvodnění

According to WHO, cancer rates are set to increase dramatically due to  Europe’s ageing 
population and the rise of the cancer epidemic is attributed to increased exposure to tobacco 
use, unhealthy diet, physical inactivity, some infections and carcinogens.
One in 3 Europeans is diagnosed with cancer and the disease kills 1 in 4 people in Europe. 
Prevention offers the most effective long-term strategy for the control of cancer.
For example the European Cancer Code could provide a new impetus to tackling cancer in 
new Member States which have the greatest cancer survival deficits.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 107
Bod odůvodnění 2a (nový)
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(2a) Program bude klást zvláštní důraz 
na zlepšování zdravotního stavu 
a propagaci zdravého životního stylu 
mezi dětmi a mládeží.

Or. en

Odůvodnění

Regarding the fact that the prevention of illnesses in adults can most effectively be achieved 
by adopting a healthy lifestyle from the early stages of life, it seems necessary to concentrate 
the resources of the Programme on improving the health of the young generations.

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 108
Bod odůvodnění 3

(3)  Zatímco budou zachovány zásadní 
prvky a specifika akcí v oblasti zdraví 
a ochrany spotřebitele, měl by integrovaný 
program přispět k maximalizaci součinnosti 
mezi cíli a účinnosti, pokud jde o řízení 
akcí v těchto oblastech. Sloučení činností 
v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
do jednoho jediného programu by mělo
přispět k dosažení společných cílů týkajících 
se ochrany občanů před riziky a ohroženími, 
lepší schopnosti občanů získávat znalosti 
a využívat možnost rozhodovat se v jejich 
vlastním zájmu, jakož i k začlenění cílů 
v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
do všech politik a činností Společenství. 
Sloučení administrativních struktur 
a systémů by mělo umožnit účinnější 
provádění programu a přispět 
k optimálnímu využití dostupných zdrojů 
Společenství v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele.

(3)  Program by měl přispět k dosažení cílů 
týkajících se ochrany občanů před 
zdravotními riziky a ohroženími, rozšířit 
jejich přístup k příslušným informacím, 
a tím jim umožnit rozhodování v jejich 
vlastním nejlepším zájmu.

Or. de

Odůvodnění

Es ist wichtig, an dieser Stelle auch sprachlich die Verbindlichkeit zur Umsetzung der Ziele 
des Programms zu unterstreichen.
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Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner 

Pozměňovací návrh 109
Bod odůvodnění 3

(3) Zatímco budou zachovány zásadní 
prvky a specifika akcí v oblasti zdraví 
a ochrany spotřebitele, měl by integrovaný 
program přispět k maximalizaci součinnosti 
mezi cíli a účinnosti, pokud jde o řízení 
akcí v těchto oblastech. Sloučení činností 
v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do 
jednoho jediného programu by mělo přispět 
k dosažení společných cílů týkajících se 
ochrany občanů před riziky a ohroženími, 
lepší schopnosti občanů získávat znalosti 
a využívat možnost rozhodovat se v jejich 
vlastním zájmu, jakož i k začlenění cílů 
v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
do všech politik a činností Společenství. 
Sloučení administrativních struktur 
a systémů by mělo umožnit účinnější 
provádění programu a přispět 
k optimálnímu využití dostupných zdrojů 
Společenství v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele.

(3) Program by měl přispět k dosažení cílů 
týkajících se ochrany občanů před riziky 
a ohroženími a pomoci při optimalizaci 
úrovně jejich fyzického a duševního zdraví, 
poskytnout jim lepší přístup k informacím o 
těchto rizicích a ohroženích, a tím zlepšit 
jejich schopnost rozhodovat se v jejich 
vlastním zájmu.

Or. sv

Odůvodnění

Med dagens medicinska landvinningar så handlar folkhälsoarbetet lika mycket om att utnyttja 
möjligheter som att riskminimera. Att anlså en ton av optimism är därför viktigt. Utnyttjandet 
av dessa möjligheter är dock väldigt beroende på individens engagemang i sin egen hälsa och 
därför är det viktigt att tidigt i texten poängtera den egna insatsen för att nå goda resultat.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 110
Bod odůvodnění 3

(3) Zatímco budou zachovány zásadní 
prvky a specifika akcí v oblasti zdraví a 
ochrany spotřebitele, měl by integrovaný 
program přispět k maximalizaci součinnosti 

(3) Program by měl přispět k dosažení 
společných cílů týkajících se ochrany 
občanů před riziky a ohroženími, včetně 
rizik, které jsou mimo kontrolu jednotlivců, 
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mezi cíli a účinnosti, pokud jde o řízení 
akcí v těchto oblastech. Sloučení činností 
v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do 
jednoho jediného programu by mělo přispět 
k dosažení společných cílů týkajících se 
ochrany občanů před riziky a ohroženími, 
lepší schopnosti občanů získávat znalosti a 
využívat možnost rozhodovat se v jejich 
vlastním zájmu, jakož i k začlenění cílů 
v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do 
všech politik a činností Společenství. 
Sloučení administrativních struktur a 
systémů by mělo umožnit účinnější 
provádění programu a přispět 
k optimálnímu využití dostupných zdrojů 
Společenství v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele.

jako je závislost na předepisovaných lécích,
lepší schopnosti občanů získávat znalosti a 
využívat možnost rozhodovat se v jejich 
vlastním zájmu, jakož i k začlenění cílů 
v oblasti zdraví do všech politik a činností 
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Some Community action is needed to help Member States tackle certain risks and threats. So 
far, Member States have not been able to deal effectively with the problem health damage 
caused by addiction to medical prescription drugs. The consequences for individuals can be 
described as akin to those created by heroin and alcohol addiction.

Pozměňovací návrh, který předložili Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 111
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Zdravotní program může pomoci 
odstranit nerovnost mezi muži a ženami, 
kterou ovlivňují nejen biologické rozdíly, 
ale primárně i etické a morální zásady, 
sociální souvislosti, přístup ke vzdělání, 
znalostem a informacím, společenské a 
ekonomické rozdíly a byrokratické 
problémy při získávání přístupu ke zdraví.

Or. nl

Odůvodnění

De jongste 20 jaar is men er zich van bewust geworden dat mannen en vrouwen in de 
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medische en gezondheidsdiensten anders behandeld worden. Er is duidelijk een 
genderdiscriminatie in de behandeling en de verzorging. Nu wordt algemeen aanvaard en 
ingezien dat sekse een even belangrijke gezondheidsdeterminant is als sociale, economische 
en etnische achtergrond. Door de aandacht in het gezondheidsprogramma te richten op de 
genderdiscriminatie kan er in de toekomst meer rekening gehouden worden met de speciale 
behoeften van vrouwen in de medische en gezondheidsdiensten.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 112
Bod odůvodnění 3b (nový)

(3b) Zvyšování počtu roků prožitých 
ve zdraví (Healthy Life Years – HLY) 
na základě prevence chorob  je důležité 
z hlediska blahobytu občanů EU a 
napomáhá splnění úkolů Lisabonského 
procesu s ohledem na udržitelnost 
veřejných financí, které jsou v důsledku 
rostoucích nákladů na zdravotnictví 
a sociální zabezpečení pod tlakem.

Or. en

Odůvodnění

The language in Recital 3b (new) of the draft report should be amended as it refers to 
disability in a very negative way which is taking very much the medical approach to 
disability.  Disabled persons have been active to explain that disability does not mean a 
disabled person is sick or incapable.  Therefore, the language used in the draft report to 
association disability in this way is inappropriate.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 113
Bod odůvodnění 3d (nový)

(3d) Program by měl pomoci při stanovení 
příčin nerovnosti v oblasti zdraví a mimo 
jiné podpořit výměnu osvědčené praxe 
zaměřené na jejich řešení.

Or. en
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Odůvodnění

Replaces amendment 15. The programme should focus, inter alia, on measures which help to 
reduce inequalities.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 114
Bod odůvodnění 3e (nový)

(3e) Pro účinné monitorování zdravotního 
stavu v Evropské unii je nutno systematicky 
sbírat, zpracovávat a vyhodnocovat 
srovnatelné údaje. To by Komisi 
a členským státům umožnilo poskytovat  
veřejnosti lepší informace a formulovat 
vhodné strategie, politiky a akce k dosažení 
vysoké míry ochrany lidského zdraví. Akce 
a podpůrná opatření by měly usilovat o 
kompatibilitu a interoperabilitu systémů 
a sítí pro výměnu informací a údajů 
pro rozvoj veřejného zdraví. Pohlaví, věk 
a etnický původ mají z hlediska zdraví 
důležitý význam. Proto je zapotřebí 
příslušné údaje patřičně vyhodnocovat.

Or. en

Odůvodnění

Replaces amendment 16. Without systematic collection, processing and analysis of data at 
Community level, there can be no effective monitoring of health. It is therefore essential to 
draw on objective, reliable, compatible, comparable and exchangeable information at 
Community level. It is equally important that compatible and interoperable systems and 
networks are operating in the health sector.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 115
Bod odůvodnění 3g (nový)

(3g) Výměna osvědčené praxe může pomoci 
při optimalizaci využívání zdrojů 
ve zdravotnictví a zlepšování služeb 
občanům. Je proto nezbytné stanovit 
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pokyny a ukazatele, které by usnadnily 
výměnu osvědčené praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 116
Bod odůvodnění 3h (nový)

(3h) K zabránění dalšímu zhoršování 
zdravotního stavu a vybudování 
referenčních center pro specifické choroby 
je důležité podporovat používání osvědčené 
praxe v případě chorob z zranění.

Or. en

Odůvodnění

Replaces amendment 19. Self-explanatory.

Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 117
Bod odůvodnění 3h (nový)

(3h) K zabránění další ztráty zdraví je 
důležité podporovat osvědčenou praxi a 
vhodné alternativy, které jsou 
upřednostňovány ze společenských, 
náboženských nebo jiných důvodů a 
podporovat nejnovější metody léčby chorob 
a zranění.

Or. sv

Odůvodnění

Det är viktigt att beakta att sjukvården idag är så bra att man på grund av sociala religiösa 
eller andra individuella preferenser kanske väljer en behandlingsmetod som objektivt inte är 
exakt lika bra som en annan. Det kan handla om att den som är döende i cancer som hellre 
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vill vara nära sina anhöriga än förlänga livslängden. Det kan handla om den som av 
religiösa skäl väljer att inte acceptera t.ex. bloddonation eller att man helt enkelt tror mer på 
en äldre behandlingsmetod och inte vill prova en nyare. Dessa önskningar är ytterst viktiga 
att beakta då patientens egen vilja och engagemang alltid är av central för en 
behandlingsstrategis framgång.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 118
Bod odůvodnění 3j (nový)

(3j) Program by měl přispět ke sběru dat 
a propagaci příslušných politik v oblasti 
mobility pacientů a mobility zdravotnických 
pracovníků. Pomocí evropských iniciativ 
fungujících společně s jinými oblastmi 
politik EU by měl podpořit další rozvoj 
evropské prostoru e-zdraví a zejména 
evropské zdravotní karty pojištěnce.

Or. en

Odůvodnění

Replaces AM 21. The mobility of patients and health professionals is a basic challenge in the 
health sector in the Union. In the light of the case law of the Court of Justice of the European 
Communities, which recognises the right of patients to the refund of medical expenses 
incurred in another Member State but distinguishes between hospital and non-hospital care 
and links the exercise of this right with certain conditions to ensure financial balance and 
social security with the aim of safeguarding a high level of health protection, Community 
action is required to deal with the issues associated with patient mobility and the promotion 
of the e-health initiatives and, in particular the further development of the ‘European health 
insurance card’.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 119
Bod odůvodnění 3j (nový)

(3j) Program by měl přispět rovněž ke sběru 
dat o mobilitě pacientů a mobilitě 
zdravotních pracovníků. Měl by podpořit 
další rozvoj evropského prostoru e-zdraví 
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a zejména elektronické zdravotní karty 
pojištěnce a zároveň stanovit přísná kritéria 
kvality internetových stránek zaměřených 
na oblast zdravotnictví. 

Or. en

Odůvodnění

The internet may have considerable added value in offering a platform providing for 
complementary health related information and services. However, the programme should 
provide for the necessary measures establishing quality criteria for health related websites in 
order to assure that the European e-Health area provides reliable and safe health related 
information and services.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 120
Bod odůvodnění 3j (nový)

3ι. Podpora aplikací telemedicíny může 
přispět k mobilitě pacientů a k poskytování 
lékařské péče doma, čímž dojde ke zmírnění
tlaku na primární péči a snížení zátěže 
způsobené nemocemi a zraněními.

Or. el

Odůvodnění

Οι εφαρμογές της τηλεματικής ιατρικής συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κινητικότητας των 
ασθενών διευκολύνοντας την έγκαιρη και κατάλληλη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, ενώ 
ταυτόχρονα υποβοηθούν στη μείωση των επιπτώσεων από τα νοσήματα και τους τραυματισμούς 
καθώς και στον εξορθολογισμό των δαπανών στον τομέα της υγείας.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 121
Bod odůvodnění 3n (nový)

(3n) Program by se měl výslovně zaměřit 
na choroby se vztahem k pohlaví (jako je 
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rakovina prsu a prostaty, osteoporóza aj.)

Or. en

Odůvodnění

Many illnesses of high prevalence are gender-specific, therefore it is necessary to address 
these specifically.

Pozměňovací návrh, který předložila Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 122
Bod odůvodnění 4

(4) Politiky v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele sledují společné cíle, pokud jde 
o ochranu proti rizikům, lepší schopnost 
občanů rozhodovat se a o začlenění zájmů 
v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
do všech politik Společenství, a rovněž 
využívají společné nástroje jako 
komunikace, posílení způsobilosti občanské 
společnosti v otázkách zdraví a ochrany 
spotřebitele, jakož i podpora mezinárodní 
spolupráce v těchto otázkách. Otázky jako je 
výživa a obezita, spotřeba tabáku a další 
spotřebitelská rozhodnutí související 
se zdravím, jsou příklady průřezových 
otázek, které se týkají jak zdraví, tak 
i ochrany spotřebitele. Sloučením těchto 
společných cílů a nástrojů bude možné 
účinněji a efektivněji provádět společné 
činnosti v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele. Jak oblast zdraví, tak oblast 
ochrany spotřebitele však mají své 
samostatné cíle, kterých je třeba dosáhnout 
prostřednictvím akcí a nástrojů specifických 
pro každou danou oblast.

(4) Politiky v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele sledují společné cíle, pokud jde 
o ochranu proti rizikům, lepší schopnost 
občanů rozhodovat se a o začlenění zájmů 
v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
do všech politik Společenství, a rovněž 
využívají společné nástroje jako 
komunikace, posílení způsobilosti občanské 
společnosti v otázkách zdraví a ochrany 
spotřebitele, jakož i podpora mezinárodní 
spolupráce v těchto otázkách. Otázky jako je 
nedostatek tělesného pohybu, výživa 
a obezita, spotřeba tabáku, alkoholu a další 
spotřebitelská rozhodnutí související 
se zdravím, jsou příklady průřezových 
otázek, které se týkají jak zdraví, tak 
i ochrany spotřebitele. Sloučením těchto 
společných cílů a nástrojů bude možné 
účinněji a efektivněji provádět společné 
činnosti v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele. Jak oblast zdraví, tak oblast 
ochrany spotřebitele však mají své 
samostatné cíle, kterých je třeba dosáhnout 
prostřednictvím akcí a nástrojů specifických 
pro každou danou oblast.

Or. en

Odůvodnění

It is self-explanatory that lack of physical exercise and alcohol consumption negatively affect 
health.
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Pozměňovací návrh, který předložila Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 123
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Nové členské státy čelí značným 
zdravotním problémům a mají k jejich 
řešení méně ekonomických prostředků.
Nedostatečné financování zdravotnictví je 
závažnou překážkou jejich rozvoje a růstu 
rozšířené Unie jako celku.

Or. en

Odůvodnění

New Member States face even greater health problems than the rest of the Union and more 
investment into health and health infrastructure is needed to foster their development.

Pozměňovací návrh, který předložila Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 124
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Je nutné zvýšit investice EU 
do zdravotnictví a projektů souvisejících 
se zdravotnictvím. V souladu s tím by měly 
členské státy ve svých národních 
programech stanovit zlepšování 
zdravotního stavu jako jednu z priorit. 
Je zapotřebí zvýšit informovanost 
o možnostech financování zdravotnictví 
ze strany EU. Je třeba podporovat výměnu 
zkušeností mezi členskými státy 
o financování zdravotnictví pomocí 
strukturálních fondů.

Or. en

Odůvodnění

In order to finance health through structural funds health has to be included as a priority in 
Member States' national programmes. Awareness among the population needs to be raised as 
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there is not enough information about this possibility.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 125
Bod odůvodnění 6

(6) Obecným evropským zájmem je, aby 
zdraví, bezpečnost a hospodářské zájmy 
občanů, jakož i zájmy spotřebitelů v rámci 
vytváření norem pro výrobky a služby, byly 
zastoupeny na úrovni Společenství. 
Dosažení klíčových cílů programu může 
rovněž záležet na existenci specializovaných 
sítí, k jejichž fungování a rozvoji musí 
Společenství rovněž přispět. S ohledem 
na zvláštní povahu příslušných organizací 
a v případech výjimečné úžitečnosti
se na obnovení podpory Společenství 
ve prospěch fungování takovýchto 
organizací nevztahuje zásada postupného 
snižování podpory Společenství.

(6) Nevládní organizace a specializované 
sítě hrají také důležitou roli při podpoře 
veřejného zdraví a zastupování zájmů 
občanů ve zdravotnické politice 
Společenství. Ke svému fungování a rozvoji 
potřebují přispění ze stany Společenství. 
V tomto rozhodnutí je potřeba stanovit 
kritéria způsobilosti a ustanovení týkající 
se finanční transparentnosti pro nevládní 
organizace a specializované sítě ucházející 
se o podporu Společenství. S ohledem na 
zvláštní povahu příslušných organizací a 
v případech výjimečné užitečnosti se na 
obnovení podpory Společenství ve prospěch 
fungování takovýchto organizací nevztahuje 
zásada postupného snižování podpory 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Replaces amendment 27. NGOs and specialised networks play an important role in promoting 
health and, consequently should take part in the programme.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 126
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) V souladu s článkem 2 Smlouvy, 
podle něhož je rovnost mezi muži a ženami 
zásadou Evropského společenství, 
a v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy, 
podle něhož se Společenství při veškeré své 
činnosti musí snažit o odstranění 
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nerovnosti a podporu rovnosti mezi muži 
a ženami, včetně dosažení vysoké úrovně 
ochrany zdraví, se budou všechny cíle 
a akce zahrnuté do programu akcí 
Společenství v oblasti zdravotnictví snažit 
o lepší chápání a rozpoznání potřeb mužů 
a žen a jejich přístupu ke zdraví.

Or. en

Odůvodnění

By Treaty provision [Articles 2 and 3(2) EC] and according to the Community commitments 
for gender mainstreaming, gender must be explicitly referred to in the programme which 
objective is to contribute to a high level of health protection. Therefore, the proposed Recital 
should be introduced on the same level as the subsidiarity and proportionality EC Treaty 
principles.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 127
Článek 2

1. Program doplňuje a podporuje politiky 
členských států a přispívá k ochraně zdraví, 
bezpečnosti a hospodářských zájmů 
občanů.

Program doplňuje, podporuje a je 
přínosem pro politiky Společenství 
a členských států a přispívá k ochraně 
a podpoře lidského zdraví a bezpečnosti, 
prevenci humánních chorob, nemocí a 
zranění a zlepšování veřejného zdraví.

2. Cíl uvedený v odstavci 1 je prováděn 
prostřednictvím společných cílů 
a specifických cílů v oblasti zdraví a 
ochrany spotřebitele.

a) Společné cíle v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů 
stanovených v příloze 1 tohoto rozhodnutí, 
jsou tyto:
- ochrana občanů před riziky a 
ohroženími, na které nemá jednotlivec 
vliv;
- zlepšit schopnost občanů rozhodovat 
o jejich zdraví a jejich zájmech jakožto 
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spotřebitelů;
- a začlenit zdraví a ochranu spotřebitele do 
ostatních politik.
b) Specifické cíle v oblasti zdraví, které 
jsou uskutečňovány prostřednictvím akcí 
a nástrojů stanovených v příloze 2 tohoto 
rozhodnutí, jsou tyto:

Cíle, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů 
stanovených v příloze tohoto rozhodnutí, 
jsou tyto:

- ochrana občanů před ohroženími zdraví; - ochrana občanů před ohroženími zdraví;

- podpora politik, které směřují 
ke zdravějšímu způsobu života;

- podpora politik, které směřují 
ke zdravějšímu způsobu života;

- přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemocí;

- přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemoci a zranění a s nimi spojené 
nemocnosti a úmrtnosti;

- a zvýšit účinnost a efektivnost 
zdravotních systémů.

- zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních 
systémů; a
- zlepšit informace a znalosti nutné 
k rozvoji veřejného zdraví a přispět 
k začlenění cílů v oblasti zdraví do politik.

c) Specifické cíle v oblasti ochrany 
spotřebitele, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů 
stanovených v příloze 3 tohoto rozhodnutí, 
jsou tyto:
- lepší znalost spotřebitelů a trhů;
- lepší právní předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele;
- lepší vymáhání právních předpisů, 
kontrola a domáhání se práv;
- a lepší informovanost, vzdělání 
a odpovědnost spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Replaces amendment 35. This amendment is in accordance with the decision by the 
Conference of Presidents to split the programme. Consequently, it is necessary to modify the 
aims and objectives of the programme to correspond to Article 152 of the EC Treaty. The 
actions corresponding to the objectives are presented in the Annex. This is an essential 
addendum in order to clarify the definition of the aims and objectives of the programme. A 
notable addendum is the reduction in the mortality and morbidity of major diseases and 
injuries.



PE 367.644v01-00 24/80 AM\593879CS.doc

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 128
Článek 2

1. Program doplňuje a podporuje politiky 
členských států a přispívá k ochraně zdraví,
bezpečnosti a hospodářských zájmů 
občanů.
Cíl uvedený v odstavci 1 je prováděn 
prostřednictvím společných cílů a 
specifických cílů v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele.

a) Společné cíle v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů 
stanovených v příloze 1 tohoto rozhodnutí, 
jsou tyto:
– ochrana občanů před riziky a ohroženími, 
na které nemá jednotlivec vliv;
– zlepšit schopnost občanů rozhodovat 
o jejich zdraví a jejich zájmech jakožto 
spotřebitelů;
- a začlenit zdraví a ochranu spotřebitele do 
ostatních politik.

Program doplňuje a podporuje politiky 
členských států a přispívá k ochraně a 
podpoře lidského zdraví a bezpečnosti tím, 
že působí preventivně na nemocnost, 
choroby a zranění mezi lidmi, a zlepšuje tak 
zdravotní stav lidí.

b) Specifické cíle v oblasti zdraví, které jsou 
uskutečňovány prostřednictvím akcí a 
nástrojů stanovených v příloze 2 tohoto 
rozhodnutí, jsou tyto:

- ochrana občanů před ohroženími zdraví;

Cíle, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů stanovených 
v příloze tohoto rozhodnutí, jsou tyto:

- ochrana občanů před ohroženími zdraví;

- poskytnutí větších pravomocí 
jednotlivcům umožněním větší mobility 
pacientů a zvýšením transparentnosti 
mezi různými systémy zdravotnictví 
v jednotlivých zemích;

- podpora politik, které směřují 
ke zdravějšímu způsobu života;

- přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemocí;

- podpora politik, které směřují ke 
zdravějšímu způsobu života;

- přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemocí a zranění a s nimi spojené 
úmrtnosti;
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- a zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních 
systémů;

c) Specifické cíle v oblasti ochrany 
spotřebitele, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů 
stanovených v příloze 3 tohoto rozhodnutí, 
jsou tyto:

- lepší znalost spotřebitelů a trhů;

- lepší právní předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele;

- lepší vymáhání právních předpisů, 
kontrola a domáhání se práv;

- a lepší informovanost, vzdělání 
a odpovědnost spotřebitelů.

- a zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních 
systémů.

- zvýšit informovanost a rozšířit znalosti ve 
snaze dosáhnout lepšího zdravotního stavu 
obyvatel a přispět k začlenění 
zdravotnických cílů do politiky 
Společenství.

Or. sv

Odůvodnění

Att kvaliteten inom EU ländernas sjukvårdssystem är väldigt olika vet alla vilket också visas 
t.ex. i EuroHealthConsumerIndex 2005. En allt mer avancerad vård blir därtill mer 
individuell och den enskilde patientens behandlingsplan måste för att vara framgångsrik 
baseras inte bara på individens medicinska utan också andra förutsättningar, engagemang 
och behov. Långsiktigt kommer detta att lösas via ökad transparens, utjämnade ekonomiska 
förutsättningar och utvecklande av olika medicinska lösningar. Kortsiktigt är det ytterst 
viktigt att våra medborgare har möjlighet att söka information om olika vårdformer och 
behandlingsmetoder men också rent konkret söka sig den vård som passar just dem - om så de 
måste gå över de nationella gränserna för att få denna.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 129
Čl. 2 odst. 1 

1. Program doplňuje a podporuje politiky 
členských států a přispívá k ochraně zdraví, 
bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

Program doplňuje, podporuje a je přínosem 
pro politiky členských států a přispívá 
k ochraně a podpoře zdraví a bezpečnosti 
občanů.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 130
Čl. 2 odst. 1 

1. Program doplňuje a podporuje politiky
členských států a přispívá k ochraně zdraví, 
bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

1. Program doplňuje a podporuje sociální
politiku členských států a přispívá k ochraně 
zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů 
občanů.

Or. pl

Odůvodnění

Proponowany zapis jest zbyt ogólnikowy, program powinien ukonkretnić w celach o jaką 
politykę państw członkowskich chodzi.

Pozměňovací návrh, který předložili Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 131
Čl. 2 odst. 2 písm. a) 1. odrážka 

- ochrana občanů před riziky a ohroženími, 
na které nemá jednotlivec vliv;

- ochrana občanů před riziky a ohroženími, 
na které nemá jednotlivec vliv, se zvláštním 
důrazem na vzácné a velmi vzácné choroby, 
s nimiž bude možno lépe bojovat, pokud 
dojde ke spojení zkušeností a osvědčené 
praxe na evropské úrovni;
– ochrana občanů před riziky a ohroženími, 
na které nemá jednotlivec vliv;

Or. it

Odůvodnění

Più del 7% dei cittadini europei é affetto da malattie rare e rarissime. Nella maggioranza dei 
casi questi malati devono far fronte, oltre a pesanti oneri economici, anche a numerose 
difficoltà dovute all'assenza di conoscenze sulle terapie, nonché alla carenza di servizi medici 
adeguati. Considerato che una raccolta dati ed uno scambio di buone prassi mediche può 
essere molto più efficace se effettuata a livello europeo piuttosto che a livello nazionale, la 
lotta a questo tipo di malattie dovrebbe rimanere una delle priorità per il Programma 
europeo per la salute anche nel periodo 2007-2013.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 132
Čl. 2 odst. 2 písm. a) odrážka 

- a začlenit zdraví a ochranu spotřebitele 
do ostatních politik.

– a začlenit cíle sociální politiky, včetně 
zdraví a ochrany spotřebitele, do ostatních 
politik.

Or. pl

Odůvodnění

Proponowany zapis jest zbyt ogólnikowy, program powinien ukonkretnić w celach o jaką 
politykę państw członkowskich chodzi.

Pozměňovací návrh, který předložila Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 133
Čl. 2 odst. 2 písm. a) 3.a odrážka (nová)  

- zvýšit rovnost v oblasti zdraví mezi 
různými skupinami obyvatel;

Or. sv

Odůvodnění

Idag finns stora ojämlikheter i hälsa, så ökad jämlikhet i hälsa måste vara en central del i 
EU:s folkhälsoarbete.

Pozměňovací návrh, který předložila Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 134
Čl. 2 odst. 2 písm. a) 3.b odrážka (nová)  

- mít lepší znalosti o tom, jak jsou 
uspokojovány potřeby různých skupin 
obyvatel spojené s péčí;

Or. sv
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Odůvodnění

Det är viktigt att hälso- och sjukvård kommer alla till del utifrån behov.

Pozměňovací návrh, který předložily Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 135
Čl. 2 odst. 2 písm. a) 3a odrážka (nová)  

- snížit nerovnost mezi muži a ženami 
v oblasti zdraví.

Or. nl

Odůvodnění

Het gezondheidsprogramma moet zich onder meer richten op maatregelen die bijdragen tot 
het terugdringen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg.

Pozměňovací návrh, který předložily Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 136
Čl. 2 odst. 2 písm. a) 3.b odrážka (nová)  

- bojovat s předsudky týkajícími se pohlaví 
a věku v průběhu klinické léčby pacientů, 
v systémech zdravotnictví, ve výzkumu 
a ve vládních politikách.

Or. nl

Odůvodnění

Eén van de gemeenschappelijke doelstellingen van het programma moet gericht zijn op het 
terugdringen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg.

Pozměňovací návrh, který předložila Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 137
Čl. 2 odst. 2 písm. b) 

b) Specifické cíle v oblasti zdraví, které jsou 
uskutečňovány prostřednictvím akcí a 

b) Specifické cíle v oblasti zdraví, které jsou 
uskutečňovány prostřednictvím akcí 
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nástrojů stanovených v příloze 2 tohoto 
rozhodnutí, jsou tyto:

a nástrojů stanovených v příloze tohoto 
rozhodnutí, jsou tyto:

- ochrana občanů před ohroženími zdraví;
- podpora politik, které směřují 
ke zdravějšímu způsobu života;
- přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemocí;
- a zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních 
systémů.

- ochrana občanů před ohroženími zdraví;
- podpora politik, které směřují 
ke zdravějšímu způsobu života;
- přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemocí;
- zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních 
systémů;
- zlepšit bezpečnost pacientů; a
- zvýšit dostupnost zdravotnických 
informací pro pacienty.

Or. en

Odůvodnění

Patient safety and improved availability of medical information to patients should also be 
included in the specific health objectives.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 138
Čl. 2 odst. 2 písm. b) 

b) Specifické cíle v oblasti zdraví, které jsou 
uskutečňovány prostřednictvím akcí a 
nástrojů stanovených v příloze 2 tohoto 
rozhodnutí, jsou tyto:

Cíle, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů stanovených 
v příloze tohoto rozhodnutí, jsou tyto:

- ochrana občanů před ohroženími zdraví; - ochrana občanů pře ohroženími zdraví, 
zejména před ohrožením přesahujícím 
hranice;

- podpora politik, které směřují ke 
zdravějšímu způsobu života;

- podpora politik, které směřují 
ke zdravějšímu způsobu života;

- přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemocí;

- přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemocí;

- a zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních 
systémů.

- a zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních 
systémů.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 139
Čl. 2 odst. 2 písm. b) 4.odrážka 

- a zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních
systémů.

- a zvýšit účinnost a efektivnost systémů 
zdravotní péče.

Or. pl

Odůvodnění

Służba zdrowia wykonuje przede wszystkim zadanie opieki zdrowotnej, dlatego też wszystkie 
systemy powinny przede wszystkim wychodzić do pacjenta z punktu widzenia  opieki 
medycznej a nie systemu zarządzania lub ekonomi zdrowia. Zdrowie i życie człowieka nie 
powinno stanowić wymiaru.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 140
Čl. 2 odst. 2 písm. b) 3 a odrážka (nová) 

- podpořit léčbu nevyléčitelných chorob 
a paliativní medicínu.

Or. de

Odůvodnění

Die Unterstützung der Palliativmedizin sollte unbedingt in das Programm mit aufgenommen  
werden, da hier noch erheblicher Forschungsbedarf besteht.

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 141
Čl. 2 odst. 2a (nový) 

2a. Kromě toho bude program přispívat k: 

a) zajištění vysoké úrovně ochrany lidského 
zdraví při stanovování a realizaci všech 
politik a činnosti Společenství 
prostřednictvím holistického přístupu 
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ke zdraví; 

b) odstranění jakýchkoli nerovností 
v oblasti zdravotnictví, aby měli občané EU 
rovný přístup ke zdravotní péči nehledě 
na pohlaví, rasu, věk, vzdělání nebo 
bydliště;

c) podpoře spolupráce mezi členskými státy 
v oblastech, na něž se vztahuje článek 152 
Smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Die Beseitigung der Ungleichheiten sollte sich nicht nur auf die Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten konzentrieren, sondern für alle Arten der Ungleichbehandlungen gelten.

Pozměňovací návrh, který předložili Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 142
Čl. 2 odst. 2a (nový) 

2a. Kromě toho bude program přispívat k:
a) zajištění vysoké úrovně ochrany lidského 
zdraví při stanovování a realizaci všech 
politik a činnosti Společenství 
prostřednictvím holistického přístupu 
ke zdraví;
b) odstranění nerovností v oblasti 
zdravotnictví, se zvláštním zaměřením na 
nové členské státy;
c) podpoře spolupráce mezi členskými státy 
v oblastech, na něž se vztahuje článek 152 
Smlouvy. 

Or. en

Odůvodnění

The basic objective of the programme will be to develop an integrated and interdisciplinary 
strategy for health to ensure the incorporation of the protection and promotion of health in all 
Community policies and actions and the combating of health inequalities. The promotion of 
cooperation between the Member States is of particular importance in meeting the challenges 
in the health sector.
The new Member States  face particular health challenges and this should be acknowledged 
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in the new Programme.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 143
Čl. 2 odst. 2a (nový) 

2 a. Kromě toho bude program přispívat k:
a) zajištění vysoké úrovně ochrany lidského 
zdraví při stanovování a realizaci všech 
politik a činnosti Společenství 
prostřednictvím holistického přístupu 
ke zdraví;
b) boji proti rostoucí nerovnosti v oblasti 
zdravotnictví mezi zeměmi EU a v rámci 
jednotlivých zemí tím, že se bude zabývat 
především sociálními faktory ovlivňujícími 
zdraví (prací, příjmem, vzděláním, 
systémem vztahů, bydlením, životním 
prostředím, přístupem k informacím, 
zapojením do programu apod.);  
c) podpoře spolupráce mezi členskými státy 
v oblastech, na něž se vztahuje článek 152 
Smlouvy.

Or. it

Odůvodnění

Nell'annesso 2 - salute, obiettivo 2/3 sia il titolo sia l'ordine che l'enfasi dei punti indicati 
privilegiano i comportamenti individuali, che spesso sono condizionati, rispetto ai fattori 
economici, sociali e culturali che hanno rilevanza primaria.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 144
Čl. 2 odst. 2 písm c) odrážka 4 a (nová) 

- odstranit korupci ve vedení 
spotřebitelských organizací, organizací 
činných v oblasti zdravotnictví a jiných 
zainteresovaných stran pomocí průběžného 
zveřejňování informací o získaných 
výhodách o a prohlášeních týkajících 
konfliktu zájmů osob, které ovlivňují 
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veřejné mínění, na Internetu.

Or. pl

Odůvodnění

konieczne jest zwiększenie udziału społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu 
praktykom reklamowym i lobbingowym uprawianym przez podstawione organizacje i osoby.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 145
Čl. 3 odst. 2

2. Pro účely odst. 1 písm. a) nepřekročí 
finanční příspěvek Společenství tyto stropy:

2. Pro účely odst. 1 písm. a) nepřekročí 
finanční příspěvek Společenství tyto stropy:

a)  60 % nákladů na akci zaměřenou 
na podporu dosažení cíle, který je součástí 
politiky Společenství v oblasti zdraví 
a ochrany spotřebitele, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 80 %; a 

a)  60 % nákladů na akci zaměřenou 
na podporu dosažení cíle, který je součástí 
politiky Společenství v oblasti zdraví, 
kromě případů výjimečné užitečnosti, 
kdy příspěvek Společenství nepřekročí 80 
%; a 

b) 60 % výdajů na fungování subjektu, který 
sleduje účel obecného evropského zájmu, 
pokud je podpora nezbytná pro zajištění 
zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
na úrovni Společenství nebo pro provádění 
klíčových cílů programu, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 95 %. Obnovení 
takových finančních příspěvků může být 
osvobozeno od zásady postupného snižování

b) 30 % výdajů na fungování subjektu, který 
sleduje účel obecného evropského zájmu, 
pokud je podpora nezbytná pro zajištění 
zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
na úrovni Společenství nebo pro provádění 
klíčových cílů programu, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 60 %. Obnovení 
takových finančních příspěvků může být 
osvobozeno od zásady postupného snižování

Or. de

Odůvodnění

Das Parlament sollte sicherstellen, dass sich die Förderung zunächst auf konkrete 
Maßnahmen bezieht und nicht auf die Förderung von Institutionen per se. Dies muss dann 
natürlich auch in der Höhe der Förderung zum Ausdruck kommen.
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Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 146
Čl. 3 odst. 2

2. Pro účely odst. 1 písm. a) nepřekročí 
finanční příspěvek Společenství tyto 
stropy:

2. Pro účely odst. 1 písm. a) nepřekročí 
finanční příspěvek Společenství tyto 
stropy:

a) 60 % nákladů na akci zaměřenou 
na podporu dosažení cíle, který je součástí 
politiky Společenství v oblasti zdraví 
a ochrany spotřebitele, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 80 %; a 

a) 60 % nákladů na akci zaměřenou 
na podporu dosažení cíle, který je součástí 
politiky Společenství v oblasti zdraví, 
kromě případů výjimečné užitečnosti, 
kdy příspěvek Společenství nepřekročí 80 
%; a 

b) 60 % výdajů na fungování subjektu, 
který sleduje účel obecného evropského 
zájmu, pokud je podpora nezbytná pro 
zajištění zájmů v oblasti zdraví nebo
ochrany spotřebitele na úrovni 
Společenství nebo pro provádění klíčových 
cílů programu, kromě případů výjimečné 
užitečnosti, kdy příspěvek Společenství 
nepřekročí 95 %. Obnovení takových
finančních příspěvků může být osvobozeno 
od zásady postupného snižování.

b) 60 % výdajů na fungování nevládního, 
neziskového subjektu, nezávislého 
na průmyslu, komerčních a obchodních 
či jiných konfliktních zájmech, s členskou 
základnou alespoň v polovině členských 
států, přičemž jsou hlavní cíle a činnost
takové nevládní organizace, skupiny 
pacientů či specializované sítě zaměřeny 
na prevenci humánních chorob a podporu 
zdraví ve Společenství v případech, pokud 
je podpora nezbytná pro zajištění zájmů 
v oblasti zdraví na úrovni Společenství
nebo k provádění klíčových cílů programu.
Žadatelé musejí Komisi předložit úplný 
a aktualizovaný přehled o své členské 
základně, interních předpisech a zdrojích 
financování. V případech výjimečné 
užitečnosti příspěvek Společenství 
nepřekročí 95 %.  Kritéria hodnocení, 
zda jde nebo nejde o případ výjimečné 
užitečnosti, se stanoví předem v ročním 
plánu práce uvedeném v čl. 7 odst. 1 písm. 
a) a zveřejní se. Obnovení finančních 
příspěvků nevládním organizacím, 
skupinám pacientů a specializovaným 
sítím může být osvobozeno od zásady 
postupného snižování.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 147
Čl. 3 odst. 2 písm a)

a) 60 % nákladů na akci zaměřenou 
na podporu dosažení cíle, který je součástí 
politiky Společenství v oblasti zdraví 
a ochrany spotřebitele, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 80 %; a 

a) 70 % nákladů na akci zaměřenou 
na podporu dosažení cíle, který je součástí 
politiky Společenství v oblasti zdraví 
a ochrany spotřebitele, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 80 %; a 

Or. pl

Odůvodnění

Poprawka zwiększa o 10 % procent kosztem bezzasadnych wydatków na administrację kwotę 
na wspieranie realizacji celów.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 148
Čl. 3 odst. 2 písm b)

b) 60 % výdajů na fungování subjektu, který 
sleduje účel obecného evropského zájmu, 
pokud je podpora nezbytná pro zajištění 
zájmů v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele na úrovni Společenství nebo 
pro provádění klíčových cílů programu, 
kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy
příspěvek Společenství nepřekročí 95 %. 
Obnovení takových finančních příspěvků 
může být osvobozeno od zásady postupného 
snižování.

b) 75 % výdajů na fungování nevládního, 
neziskového subjektu nebo specializované 
sítě, nezávislých na průmyslu, komerčních 
a obchodních či jiných konfliktních 
zájmech, s členskou základnou alespoň 
v polovině členských států, přičemž jsou 
hlavní cíle a činnost takové nevládní 
organizace či specializované sítě zaměřeny 
na podporu zdraví nebo prevenci či léčbu 
chorob ve Společenství v případech, pokud 
je podpora nezbytná pro zajištění zájmů na 
úrovni Společenství  nebo k provádění 
klíčových cílů programu. Žadatelé musejí 
Komisi předložit úplný a aktualizovaný 
přehled o své členské základně, interních 
předpisech a zdrojích financování. 
V případech výjimečné užitečnosti 
příspěvek Společenství nepřekročí 95 %.  
Kritéria hodnocení, zda jde nebo nejde 
o případ výjimečné užitečnosti, se stanoví 
předem v ročním plánu práce uvedeném 
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v čl. 7 odst. 1 písm. a) a zveřejní se. 
Obnovení takových finančních příspěvků 
nevládním organizacím a specializovaným 
sítím může být osvobozeno od zásady 
postupného snižování.

Or. en

Odůvodnění

Replaces amendments 38 and 39. Participation of civil society is vitally important for the 
formulation and implementation of European health policy. The EU provides core funding so 
that health interests could be effectively represented at the Community level. The specification 
of NGOs, which play an important role in promoting health and are able to take part in the 
programme, will provide greater legal certainty for funding the measures under the 
programme. Further, establishing in advance the criteria for assessing whether or not 
exceptional utility applies should also give more legal certainty for funding.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 149
Čl. 3 odst. 2 písm b)

b) 60 % výdajů na fungování subjektu, který 
sleduje účel obecného evropského zájmu, 
pokud je podpora nezbytná pro zajištění 
zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
na úrovni Společenství nebo pro provádění 
klíčových cílů programu, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 95 %. Obnovení 
takových finančních příspěvků může být 
osvobozeno od zásady postupného 
snižování.

b) 50 % výdajů na fungování subjektu, který 
sleduje účel obecného evropského zájmu, 
pokud je podpora nezbytná pro zajištění 
zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele 
na úrovni Společenství nebo pro provádění 
klíčových cílů programu, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 95 %. Obnovení 
takových finančních příspěvků může být 
osvobozeno od zásady postupného 
snižování.

Or. pl

Odůvodnění

Należy ograniczyć wydatki na administrację, a przez to wzmocnić cel.
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Pozměňovací návrh, který předložili Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Pozměňovací návrh 150
Čl. 3 odst. 2 písm b)

b ) 60 % výdajů na fungování subjektu, 
který sleduje účel obecného evropského 
zájmu, pokud je podpora nezbytná pro 
zajištění zájmů v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele na úrovni Společenství nebo 
pro provádění klíčových cílů programu,
kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy 
příspěvek Společenství nepřekročí 95 %.
Obnovení takových finančních příspěvků 
může být osvobozeno od zásady postupného 
snižování.

b) 60 % výdajů na projekty zaměřené 
na dosažení klíčových cílů evropského 
programu na ochranu zdraví, které 
navrhují nevládní organizace, jejichž 
jedinou snahou je dosáhnout cílů 
obsažených v tomto programu, nebo 
organizace pacientů (kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 95 %).

Or. it

Odůvodnění

I fondi non dovrebbero essere corrisposti ad organizzazioni non governative o ad 
associazioni di pazienti al solo fine di  sostenere il loro funzionamento. Piuttosto dovrebbero 
essere sempre connesse alla esecuzione di programmi specifici che possono essere valutati ed 
approvati. Ciò anche per consentire un controllo sull'uso dei fondi stessi ed in particolare 
sulla efficacia ed efficienza dell'intervento.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 151
Čl. 3 odst. 3

3. Pro účely výše uvedeného odst. 1 písm. a) 
mohou finanční příspěvky Společenství, 
pokud to odůvodňuje povaha cíle, jehož má
být dosaženo, zahrnovat společné 
financování Společenstvím a jedním nebo 
více členskými státy či Společenstvím 
a příslušnými orgány dalších účastnících se 
zemí. V takovém případě nepřekročí 
příspěvek Společenství 50 %, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 70 %. Tyto 
příspěvky Společenství lze poskytnout 
veřejnému orgánu nebo neziskovému 
subjektu, který určí členský stát či příslušný 

3. Pro účely výše uvedeného odst. 1 písm. a) 
mohou finanční příspěvky Společenství, 
pokud to odůvodňuje povaha cíle, jehož má 
být dosaženo, zahrnovat společné 
financování Společenstvím a jedním nebo 
více členskými státy či Společenstvím 
a příslušnými orgány dalších účastnících se 
zemí. V takovém případě nepřekročí 
příspěvek Společenství 50 %, kromě případů 
výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek 
Společenství nepřekročí 70 %. Tyto 
příspěvky Společenství lze poskytnout 
veřejnému orgánu nebo neziskovému 
subjektu, který určí členský stát či příslušný 



PE 367.644v01-00 38/80 AM\593879CS.doc

CS

orgán a který schválí Komise. orgán a který schválí Komise. Tyto 
příspěvky Společenství by se měly 
poskytovat na základě kritérií pro 
organizace pacientů a spotřebitelů, které 
schválila Evropská léková agentura 
(září 2005).

Or. en

Odůvodnění

It is in the public interest that these Community contributions to patients’ and consumers’ 
organisations can be made available as soon as possible after the adoption of the programme 
of community action in the field of health (2007-2013). Relevant criteria already exists and 
have been officially adopted by the European Medicines Agency (EMEA) in September 2005. 
Where both the European Commission and the EMEA use the same criteria in consistency 
will be ensured at the EU level.

Pozměňovací návrh, který předložili Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 152
Čl. 3 odst. 4a (nový)

4a. Finanční příspěvky mohou být 
poskytnuty rovněž subjektům,:
a) které jsou nevládní, neziskové, nezávislé 
na průmyslu, komerčních a obchodních 
či jiných konfliktních zájmech a jejichž 
hlavní cíle a činnosti jsou zaměřeny 
na zabránění a snížení výskytu humánních 
chorob, jejich prevenci a na podporu 
veřejného zdraví ve Společenství a

b) kterým bylo národními zdravotnickými 
organizacemi nařízeno, aby zastupovaly 
zájmy občanů na úrovni Společenství 
či které v souladu s národními pravidly 
a praxí zastupují občany a jsou činné 
na regionální nebo národní úrovni 
či na úrovni EU

c) které Komisi předložily úplný 
a aktualizovaný přehled o své členské 
základně, interních předpisech a zdrojích 
financování.
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Or. en

Odůvodnění

Participation of civil society is vitally important for the formulation and implementation of 
European health policy. The EU provide core funding so that health interests could be 
effectively represented at the Community level. The specification of NGOs including patient 
groups, which play an increasingly  important role in promoting health and are able to take 
part in the programme, will provide greater legal certainty for funding the measures under 
the programme. This amendment ensures that the provisions are not too restrictive, in order 
to allow emerging health NGOs and patient groups  to make a contribution and apply for 
funding under the programme.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 153
Čl. 3 odst. 4a (nový)

4a. Podle odstavce 2b) výše mohou být 
finanční příspěvky přiznány pouze 
subjektům, které
a) jsou nevládní, neziskové, nezávislé 
na průmyslu, komerčních a obchodních 
či jiných konfliktních zájmech, jejichž 
hlavní cíle a činnost jsou zaměřeny 
na prevenci humánních chorob a podporu 
veřejného zdraví ve Společenství a které 
se angažují při plnění klíčových cílů 
programu 
b) zastupují zájmy občanů na úrovni 
Společenství a jejichž členská základna 
pochází alespoň z poloviny členských 
států 
c) Komisi předložily úplný a aktualizovaný 
přehled o své členské základně, interních 
předpisech a zdrojích financování 
d) aktivně vystupují při řešení množství 
zdravotnických otázek, prokazují vysokou 
úroveň řádného řízení a zavedly 
konzultační procesy.

Or. en
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Odůvodnění

The EU can provide financing for specific actions (Art. 2(a)) or for the functioning of a body 
(Art. 2(b)). Core funding pursuant to Art. 2(b) should only be provided to true NGOs that are 
independent of industry. It is therefore important to specify criteria for the bodies that are to 
be eligible for funding. These criteria need to be fulfilled by every organisation that is to 
receive funding. This will also provide greater legal certainty for the funding of  measures 
under the programme.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 154
Čl. 3 odst. 4b (nový)

4b. Kritéria „výjimečné užitečnosti“ 
uvedená v odstavcích 2 a 3 výše se stanoví 
předem v ročním plánu práce podle čl. 7 
odst. 1 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Given that financial contributions by the Community can be increased in cases of 'exceptional 
utility', it is important to establish clear criteria for this in advance in the annual plan of 
work.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 155
Čl. 3 odst. 2 písm a) 3.a odrážka (nová)

- zveřejnění nepříznivého vlivu jiných 
politik na zdraví a ochranu spotřebitelů.

Or. pl

Odůvodnění

skuteczność obrony priorytetu zdrowia i ochrony konsumentów zależy od wsparcia 
poinformowanego społeczeństwa obywatelskiego.
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Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 156
Čl. 4 pododst. 1a (nový)

1a. Komise se snaží o zajištění optimálního 
propojení mezi tímto programem a dalšími 
programy, akcemi a fondy Společenství. 
Zejména má být účinnost programu 
v oblasti zdraví posílena spoluprací 
se 7. rámcovým programem výzkumu.

Or. de

Odůvodnění

Es sollte deutlich darauf hingewiesen werden, dass im 7. Forschungsrahmenprogramm das 
Thema Gesundheit ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 157
Čl. 4 pododst. 1b (nový)

1b. Komise zajistí, aby činnost spojená 
se záznamem, zpracováním a předáváním 
údajů nepřesahovala rámec celkové 
koncepce „Otevřené metody koordinace 
v oblasti zdravotnictví“. Navíc by se měl 
pojem „Otevřená metoda koordinace“ 
etablovat jako název této oblasti činnosti.

Or. de

Odůvodnění

Es soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der Vermeidung von Doppelarbeit ein hohes 
Maß an Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Insbesondere aber scheint es bedeutend, die 
mit der Datenerfassung, Verarbeitung und Weitergabe verbundene Terminologie zu ordnen 
und semantisch eindeutig zu gestalten.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 158
Čl. 5 odst. 1



PE 367.644v01-00 42/80 AM\593879CS.doc

CS

1. Finanční rámec pro provádění programu 
v období uvedeném v článku 1 činí 1 203 
milionů eur.

1. Finanční rámec pro provádění programu 
v období uvedeném v článku 1 činí 2 736 
milionů eur.

Or. en

Odůvodnění

Protection of human health is of great concern for EU citizens. However, there is a major 
unbalance in annual EU spending for health as compared to e.g. agricultural subsidies (0.38 
€/citizen for the combined programme vs. 10,000 € subsidies/per tobacco farmer). The EU 
should set a clear signal that it truly cares about the health of its citizens. By the end of the 
programme, the EU should annually spend 1 € per citizen for the actions under the 
Programme. The figure of 2 736 million € results if the annual spending is increased by 5% 
every year over the period of the whole programme so as to reach the target of 1€ by 2013.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 159
Čl. 5 odst. 1

1. Finanční rámec pro provádění programu 
v období uvedeném v článku 1 činí 1 203 
milionů eur.

1. Finanční rámec pro provádění programu 
v období uvedeném v článku 1 činí 1 500 
milionů eur.

Or. en

Odůvodnění

The budget for the programme should be increased to cover the addition of new actions and 
measures and to ensure its integrated and effective implementation.

Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner 

Pozměňovací návrh 160
Čl. 10 odst. 3a (nový)

3a. Každý druhý rok po přijetí zprávy 
zveřejní Komise zprávu o stavu zdraví v EU. 
Tato zpráva bude založena na údajích a 
ukazatelích, které umožňují měřit výsledky 
spíše z hlediska zdravotního stavu, než z 
hlediska zdrojů, které jsou k dispozici pro 
zdravotní péči, jako je např. počet dní a 
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lůžek v nemocnicích.

Or. sv

Odůvodnění

Estland är ett land som lägger i reda pengar mycket mindre på sjukvården än till exempel 
England. Mäter man resurser så ligger de efter. Mäter man däremot kvinnors 
överlevnadschans om de får bröstcancer så ligger de bättre till än t.ex. Belgien. MRSA-
infektioner är också mycket mera sällsynta än i England och Irland. För att 
sjukvårdsinformation ska vara relevant för dem som använder den så måste det vara utfall 
och inte insatta resurser som mäts.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 161
Příloha 2 úvod (nový)

Přidělení prostředků jednotlivým oblastem 
podle programu je pouze orientační. 
Kritérium excelence bude převažovat.

Or. de

Odůvodnění

Auch im Gesundheitsprogramm sollte das Exzellenzkriterium klar im Vordergrund stehen.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 162
Příloha 2 Cíl 1 bod 1 podbod 1.1

1.1 Posílení schopnosti bojovat proti 
nakažlivým nemocem na základě dalšího 
provádění rozhodnutí č. 2119/98/ES o 
zřízení sítě epidemiologického dozoru a 
kontroly přenosných nemocí ve 
Společenství.

1.1 Posílení schopnosti bojovat proti 
nakažlivým nemocem na základě dalšího 
provádění rozhodnutí č. 2119/98/ES o 
zřízení sítě epidemiologického dozoru a 
kontroly přenosných nemocí ve Společenství 
a doplňkovými činnostmi Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Or. en
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Odůvodnění

It is important that the role already performed by the European Centre for Disease 
Prevention and Control is not duplicated through the implementation of this programme.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 163
Příloha 2 Cíl 1 bod 1 podbod 1.3

1.3 Výměna informací o strategiích 
a vypracování společných strategií pro 
zjištění a získání spolehlivých informací 
o ohrožení zdraví z fyzikálních, chemických 
nebo biologických zdrojů, jakož i rozvoj 
a používání přístupů a mechanismů 
Společenství, pokud je to vhodné.

1.3 Výměna informací o strategiích 
a vypracování společných strategií pro 
zjištění a získání spolehlivých informací 
o ohrožení zdraví z fyzikálních, chemických 
nebo biologických zdrojů, včetně zdrojů 
vztahujících se na záměrné užívání na 
základě předpisu nebo záměrné uvolnění, 
jakož i rozvoj a používání přístupů 
a mechanismů Společenství, pokud je to 
vhodné.

Or. en

Odůvodnění

The information exchange should also include health threats linked to physical, chemical or 
biological sources the application of which is prescribed (such as e.g. prescription drugs), as 
several of them can cause significant adverse effects on health.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 164
Příloha 2 Cíl 1 bod 1 podbod 1.3

1.3 Výměna informací o strategiích 
a vypracování společných strategií pro 
zjištění a získání spolehlivých informací 
o ohrožení zdraví z fyzikálních, chemických 
nebo biologických zdrojů, jakož i rozvoj 
a používání přístupů a mechanismů 
Společenství, pokud je to vhodné.

1.3 Výměna informací o strategiích 
a vypracování společných strategií pro 
zjištění a získání spolehlivých informací 
o ohrožení zdraví z fyzikálních, chemických 
nebo biologických zdrojů, jakož i rozvoj 
a používání přístupů a mechanismů 
Společenství, pokud je to vhodné, v 
součinnosti s Evropským střediskem pro 
prevenci a kontrolu nemocí.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 165
Příloha 2 Cíl 1 bod 1 podbod 1.4a (nový)

1.4a Podpora kroků na sestavení seznamu 
názvů léků obsahujících stejné aktivní 
látky, který bude dostupný široké veřejnosti 
především na internetu.

Or. el

Odůvodnění

Επειδή υπάρχουν φάρμακα με την ίδια δραστική ουσία που έχουν διαφορετικά ονόματα στα 
κράτη μέλη και προκαλούν σύγχυση στους ασθενείς είναι επιτακτικό να καταρτιστεί κατάλογος 
ονομασιών φαρμάκων που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία που να είναι προσιτός στο ευρύ 
κοινό, όπως για παράδειγμα σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 166
Příloha 2 Cíl 1 bod 1 podbod 1.5a (nový)

1.5a Monitorování resistence bakterií vůči 
antibiotikům a rezistence nozokomiálních 
infekcí a vývoj strategií pro jejich prevenci 
a léčbu.

Or. el

Odůvodnění

Σήμερα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο η αύξηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά 
καθώς και η αύξηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Επομένως, η συλλογή των 
δεδομένων, η παρακολούθηση καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών με σκοπό την αντιμετώπισή 
τους κρίνεται απαραίτητη.
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Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 167
Příloha 2 Cíl 1 bod 1 podbod 1.6a (nový)

1.6a Vývoj opatření na prevenci chorob a 
zranění společensky izolovaných jedinců a 
zvýšení informovanosti přistěhovalců v 
otázkách zdraví.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 168
Příloha 2 Cíl 1 bod 1 podbod 1.7a (nový)

1.7a. Posílení úlohy Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí s cílem 
centrálně omezit dopad přenosných 
nemocí.

Or. en

Odůvodnění

This amendment seeks to underline the important role of the ECDC.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 169
Příloha 2 Cíl 1 bod 1 podbod 1.7a (nový)

1.7a. Podněcování členských států k 
vytvoření skutečně nezávislých kontrolních 
výborů pro léky, které budou mít za úkol 
sledovat používání a účinky všech nově 
předpisovaných léků od data jejich 
schválení.

Or. en
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Odůvodnění

Self-explanatory.  Stress should be placed on the need for such boards to be genuinely 
independent and free from influence by pharmaceuticals companies.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 170
Příloha 2 Cíl 1 bod 2 podbod 2.1

2.1. Vypracování postupů pro vypořádání se 
s riziky pro zdravotní pohotovost a posílení 
schopnosti koordinovaně reagovat 
na naléhavé zdravotní situace.

2.1. Vypracování postupů pro vypořádání se 
s riziky pro zdravotní pohotovost včetně 
postupů pro vzájemnou pomoc v případě 
pandemií a posílení schopnosti 
koordinovaně reagovat na naléhavé 
zdravotní situace.

Or. pl

Odůvodnění

Pandemia grypy i inne rosnące zagrożenia chorób dzielą unię na kraje biedniejsze i bogatsze; 
te, które sprostają wyzwaniu chorób i te, które nie dlatego też proponuje się opracowanie 
procedur i pomocy w takich przypadkach.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 171
Příloha 2 Cíl 1 bod 2 podbod 2.2a (nový)

2.2a. Uznání, že zdravotní faktory 
přispívající k poklesu porodnosti v Evropě 
vyžadují politiku, která se bude tímto 
problémem náležitě zabývat.

Or. en

Odůvodnění

The age-related decline in fertility, along with a lack of access to adequate intervention for  
those who may benefit, is likely to exacerbate the impact on populations in Europe, and 
further contribute to the associated problems of Europe’s changing demographics. The 
Community should commit to recommending and supporting fair and equitable access to 
appropriate services across Europe in an effort to reverse the trend in falling birth rates and 
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avert this pending population crisis.

Pozměňovací návrh, který předložily Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 172
Příloha 2 Cíl 1 bod 2 podbod 2.3a (nový)

2.3a Zapojení nejchudších skupin obyvatel, 
hlavně žen, jako prvních partnerů do 
plánování, provádění a vyhodnocování 
zdravotní politiky, aby bylo možno lépe 
uzpůsobit systémy zdravotní péče tak, aby 
odpovídaly potřebám nejvíce 
znevýhodněných skupin obyvatel.

Or. nl

Odůvodnění

Het betrekken van ervaringsdeskundigen kan bijdragen tot het verzamelen van kennis over de 
verschillen tussen mannen en vrouwe, het ontwikkelen van statische gendergegevens en -
indicatoren en het uitbouwen van gezondheidssystemen die specifiek gericht zijn op de 
behoeften van de meest benadeelde en gediscrimineerde groepen onder de burgers van de 
Europese Unie.

Pozměňovací návrh, který předložili Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 173
Příloha 2 Cíl 1 bod 2 podbod 2.5 

2.5. Rozvoj strategií a mechanismů pro 
přezkoumání a zlepšení dostupnosti, 
přiměřenosti a přístupu k zařízením (např. 
laboratoře) a vybavením (detektory atd.), 
jakož i připravenosti, větší kapacity a 
infrastruktur ve zdravotnickém odvětví, díky 
nimž bude možné rychle reagovat.

2.5. Rozvoj strategií a mechanismů pro 
přezkoumání a zlepšení dostupnosti, 
přiměřenosti a přístupu k zařízením (např. 
laboratoře) a vybavením (detektory atd.), 
jakož i připravenosti (s odkazem mimo jiné 
na domácí péči pro vážně nemocné a péči 
ve specializovaných zařízeních pro 
nevyléčitelně nemocné), větší kapacity a 
infrastruktur ve zdravotnickém odvětví, díky 
nimž bude možné rychle reagovat.

Or. it
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Odůvodnění

La degenza domiciliare per periodi prolungati e la degenza di malati terminali costituisce un 
problema che spesso in molti paesi europei é lasciato a carico delle famiglie con conseguenze 
gravi non solo di natura economica ma anche psicologica.
L'UE sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà dovrebbe affrontare la questione 
almeno prendendo conoscenza delle reali dimensioni del fenomeno per garantire al meglio la 
continuità di cura tra ospedale e domicilio / struttura specializzata per malati molto gravi o 
terminali(es. hospice).

Pozměňovací návrh, který předložili Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 174
Příloha 2 Cíl 1 bod 2 podbod 2.7a (nový)

2.7a. Výzkum léčebného potenciálu 
doplňkové a alternativní medicíny s cílem 
snížit břímě úmrtnosti a nemocnosti ve 
srovnání s předpisováním léků.

Or. en

Odůvodnění

Prescription drugs, while meant to reduce mortality and morbidity, are also the cause for 
mortality and morbidity. According to a study conducted in the U.S., prescription drugs are 
the fourth to sixth leading cause of death in the U.S.. Patients are becoming more and more 
worried about the adverse effects and the toxicity of many conventional drugs and look for 
less toxic alternatives. Research into the therapeutic potential of complementary medicine is 
therefore an important action that needs to be added to the programme.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 175
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.1

3.1. Zdravotní faktory související se 
závislostmi, zejména pokud jde o tabák, 
alkohol a drogy a ostatní látky způsobující
závislost.

3.1. Zdravotní faktory související se 
závislostmi, zejména pokud jde o tabák, 
alkohol, léky na lékařský předpis, jako jsou 
benzodiazepiny, zakázané omamné látky a 
ostatní látky způsobující závislost.

Or. en
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Odůvodnění

Decision No 1786/2002/EC adopting a programme of Community action in the field of public 
health (2003- 2008) includes drug prevention under the health determinants strand of the 
public health programme. It is important to acknowledge here the problem of drugs- related 
health damage caused by addiction to (legal) prescription drugs by identifying the latter as 
health determinants. The consequences for individuals can be akin to those created by heroin 
and alcohol addiction.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 176
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.1

Netýká se české verze

Or. pl

Odůvodnění

według aktualnych ocen alkohol jest przyczyną ponad 60 problemów medycznych i składa się 
na 4 % patologii człowieka.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 177
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.1a (nový)

3.1.a. Praxe, která vede k zdravějšímu 
způsobu života s cílem zlepšit zdraví dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 178
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.2
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3.2. Faktory ovlivňující zdraví, které 
souvisejí s životním stylem, zejména výživa 
a tělesná činnost, sexuální zdraví a zdravá 
reprodukce.

3.2. Faktory ovlivňující zdraví, které 
souvisejí s životním stylem, zejména výživa 
a tělesná činnost, sexuální zdraví a zdravá 
reprodukce a duševní zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Lifestyle determinants are having an increasing impact on mental health, for example 
occupational stress and depression.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 179
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.3

3.3. Faktory ovlivňující zdraví, které jsou 
sociální a hospodářské povahy, přičemž se 
věnuje zvláštní pozornost nerovnostem 
v oblasti zdraví a dopadu sociálních 
a hospodářských faktorů na zdraví. 

3.3. Faktory ovlivňující zdraví, které jsou 
sociální a hospodářské povahy, přičemž se 
věnuje zvláštní pozornost nerovnostem 
v oblasti zdraví a dopadu sociálních 
a hospodářských faktorů na zdraví a 
diskriminaci zranitelných skupin.

Or. el

Odůvodnění

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δράσεις για τη μείωση των διακρίσεων ευάλωτων 
ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρίες σε θέματα υγείας.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 180
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.3b (nový)

3.3b. Stanovení příčin nerovností v oblasti 
zdraví, které mají dopad na prevenci a 
optimální zdravotní péči se zvláštním 
zaměřením na nerovnosti v oblasti zdraví v 
nových členských státech; je proto třeba 
věnovat pozornost tomu, aby činnosti 
zapojovaly organizace/aktivity v nových 
členských státech.
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Or. en

Odůvodnění

There are currently major differences between the Member States and within them in terms of 
average lifespan of citizens, their state of health and their access to care. This is particularly 
true for the new Member States. Consequently, it is essential that the programme takes 
measures to reduce them and involve the new Member States.

Pozměňovací návrh, který předložili Frederika Brepoels, Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 181
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.4

3.4. Faktory ovlivňující zdraví, které 
souvisejí se životním prostředím, přičemž se 
klade zvláštní důraz na dopad 
environmentálních faktorů na zdraví.

3.4. Faktory ovlivňující zdraví, které 
souvisejí se životním prostředím, přičemž se 
klade zvláštní důraz na dopad 
environmentálních faktorů na zdraví, včetně 
vystavení toxickým chemickým lákám, jako 
jsou karcinogenní, mutagenní, 
reprotoxické a alergennní látk.y 

Or. en

Odůvodnění

Exposure to toxic chemicals and in particular to carcinogenic, mutagenic, reprotoxic and 
allergenic substances are one of the main concerns of European citizens and especially for 
the vulnerable people, like new-borns babies, children, pregnant women and therefore this 
issue should be included into the actions of the Programme.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 182
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.4

3.4. Faktory ovlivňující zdraví, které 
souvisejí se životním prostředím, přičemž se 
klade zvláštní důraz na dopad 
environmentálních faktorů na zdraví.

3.4. Faktory ovlivňující zdraví, které 
souvisejí se životním prostředím, přičemž se 
klade zvláštní důraz na dopad 
environmentálních faktorů na zdraví, 
zejména na kvalita vzduchu v uzavřených 
prostorách a opakované vystavení 
chemickým látkám. 

Or. en
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Odůvodnění

Exposure to indoor air pollutants is recognized as contributing significantly to a wide range 
of environmentally related diseases including allergies, short term and long term respiratory 
pathologies. Numerous contaminants have been found indoors, and for many of them the 
concentrations found indoors are higher than outdoor. The effects of chemical exposure are 
still assessed chemical per chemical, leading to a systematic underestimation of potential 
effects. A special focus should therefore be given to indoor air quality and multiple exposure 
to chemicals

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis 

Pozměňovací návrh 183
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.4a (nový)

3.4a Analýza genetických faktorů 
ovlivňujících nejvážnější nemoci a vývoj 
strategií prevence. 

Or. en

Odůvodnění

Self-explanatory. Replaces amendment 68.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 184
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.5a (nový)

3.5a Vývoj strategií a výměna správných 
postupů s cílem předcházet postižení, pokud 
je to možné, a zlepšit zdraví osob s 
postižením.

Or. el

Odůvodnění

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δράσεις για ανάπτυξη στρατηγικών και ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών για την πρόληψη των αναπηριών όπου αυτό είναι εφικτό καθώς και την 
προαγωγή της υγείας ατόμων με αναπηρία.
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Pozměňovací návrh, který předložila Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 185
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.5a (nový)

3.5a Podpora rozvoje vzdělávacích zařízení 
v oblasti výživy pro rodiče a děti, s 
opatřeními, které zasahují i do oblastí 
nesouvisejících se vzděláváním. 

Or. de

Odůvodnění

Übergewicht bis hin zur Fettleibigkeit bei Kindern und späteren Erwachsenen, bedingt durch 
falsche Ernährung, stellt ein immer größer werdendes Problem in Europa dar. Gezielte 
Maßnahmen, die auch von bildungsfernen Schichten wahrgenommen werden, müssen diesem 
Problem entgegensteuern.

Pozměňovací návrh, který předložila Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 186
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.5b (nový)

3.5b Podpora strategií pro zdravotní 
prevenci v oblasti podnikání.

Or. de

Odůvodnění

Den Unternehmen sollen "Gesundheitsförderungsbausteine" bereitgestellt werden, mit denen 
sie für die Gesundheitserziehung und - erhaltung ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sorgen können.

Pozměňovací návrh, který předložila Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 187
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.5c (nový)

3.5c Podpora opatření na zlepšení 
diagnostiky a léčby u starších osob.

Or. de
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Odůvodnění

Das Gebiet der Geriatrie muss in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gefördert 
werden. Diagnose und Therapie bei älteren Menschen mit so genannten Alterskrankheiten 
bedürfen einer gesonderten Aufmerksamkeit und gesonderter Methoden.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 188
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.7a (nový)

3.7a Genetické faktory a genetický 
screening, osobní a biologické faktory.

Or. en

Odůvodnění

These issues were specifically listed in the legal text of the current Public Health Programme 
but are missing in the text of the new Health Programme.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 189
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.7b (nový)

3.7b Pohlavní a věkové aspekty zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Gender aspects of health are not acknowledged despite recent work to highlight the gender 
differences and inequalities in health of both women and men. Ageing appears in the 
introduction of the proposal but is absent in the draft legal text.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 190
Příloha 2 Cíl 2 bod 3 podbod 3.7b (nový)

3.7b Pohlavní a věkové aspekty zdraví.



PE 367.644v01-00 56/80 AM\593879CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

The programme should also include actions in its own right on gender and age aspects of 
health, given the gender-related differences in health between women and men, and the many 
consequences of increased life expectancy on health.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 191
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.1

4.1. Rozvoj a provádění akcí zaměřených na 
nejvážnější nemoci zvláštního významu 
vzhledem k celkové zátěži nemocí ve 
Společenství, přičemž akce Společenství 
mohou poskytnout významnou pomoc 
vnitrostátním opatřením.

4.1. Rozvoj a provádění akcí zaměřených 
na nejvážnější nemoci zvláštního významu 
vzhledem k celkové zátěži nemocí a na 
hlavní příčiny možných ztracených let 
života a neschopnosti ve Společenství 
(zejména kardiovaskulární choroby), 
přičemž akce Společenství mohou 
poskytnout významnou pomoc vnitrostátním 
opatřením.

Or. en

Odůvodnění

The emphasis is placed on the diseases themselves but also on their causes.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 192
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.1

4.1. Rozvoj a provádění akcí zaměřených na 
nejvážnější nemoci zvláštního významu 
vzhledem k celkové zátěži nemocí ve 
Společenství, přičemž akce Společenství 
mohou poskytnout významnou pomoc 
vnitrostátním opatřením.

4.1. Rozvoj a provádění akcí zaměřených na 
nejvážnější nemoci zvláštního významu 
vzhledem k celkové zátěži nemocí ve 
Společenství, zejména na kardiovaskulární 
choroby, duševní nemoci, rakovinu, 
diabetes a choroby dýchacího ústrojí, 
přičemž akce Společenství mohou 
poskytnout významnou pomoc vnitrostátním 
opatřením.

Or. en
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Odůvodnění

It is important to address both the wider population and to identify the high-risk population 
thus working at a primary and secondary prevention level simultaneously. In its European 
Health Report 2005, WHO estimates, for example, that modest population-wide and 
simultaneous reductions in blood pressure, obesity, cholesterol and tobacco use would more 
than halve CVD incidence.
The transferring of best practice across Europe will add value to national health strategies on 
primary and secondary prevention, including on the development and implementation of 
prevention guidelines. Action at EU-level is also justified in terms of addressing inequalities 
between Member States for example by analysing effective EU policy options

Pozměňovací návrh, který předložili Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 193
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.1

4.1. Rozvoj a provádění akcí zaměřených na 
nejvážnější nemoci zvláštního významu 
vzhledem k celkové zátěži nemocí ve 
Společenství, přičemž akce Společenství 
mohou poskytnout významnou pomoc 
vnitrostátním opatřením.

4.1. Rozvoj a provádění akcí zaměřených na 
nejvážnější nemoci zvláštního významu 
vzhledem k celkové zátěži nemocí ve 
Společenství, zejména na kardiovaskulární 
choroby, duševní nemoci, rakovinu a 
diabetes, přičemž akce Společenství mohou 
poskytnout významnou pomoc 
vnitrostátním opatřením.

Or. en

Odůvodnění

It is important to address both the wider population and to identify the high-risk population 
thus working at a primary and secondary prevention level simultaneously. In its European 
Health Report 2005, WHO estimates, for example, that modest population-wide and 
simultaneous reductions in blood pressure, obesity, cholesterol and tobacco use would more 
than halve CVD incidence (CVD is the leading cause of mortality and morbidity in Europe). 

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 194
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.1

4.1. Rozvoj a provádění akcí zaměřených na 
nejvážnější nemoci zvláštního významu 
vzhledem k celkové zátěži nemocí ve 
Společenství, přičemž akce Společenství 

4.1. Rozvoj a provádění akcí zaměřených na 
nejvážnější nemoci zvláštního významu, 
jako jsou kardiovaskulární choroby, 
rakovina, diabetes nebo revmatismus, 
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mohou poskytnout významnou pomoc 
vnitrostátním opatřením

vzhledem k celkové zátěži nemocí ve 
Společenství, , přičemž akce Společenství 
mohou poskytnout významnou pomoc 
vnitrostátním opatřením

Or. de

Odůvodnění

Zumindest einige der schweren Krankheiten sollten hier genannt werden.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 195
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.2

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění.

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí a rehabilitaci, zejména: 

- zaměřením na prvotní prevenci 
(k zabránění rizika vývoje onemocnění 
v příštích generacích),
- vývojem primární prevence u 
asymptomatických dospělých včetně 
hromadné prevence a strategií pro vysoká 
rizika,
- určením nejlepších postupů a 
vypracováním pokynů a doporučení (se 
zvláštním důrazem na strategie zaměřené 
na odstranění rozdílů mezi pokyny, 
doporučeními a skutečnou praxí), včetně 
sekundární prevence, vyšetření a včasného 
zjištění

- podporou a rozvojem nástrojů 
vyhodnocování rizik,
- řešením problému rozdílů mezi pohlavími 
a problému stárnutí obyvatel.
.

Or. en
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Odůvodnění

Prevention is to be addressed globally, i.e. early and late in life, in the male and female 
population not at risk as well as in the population having suffered from disease in the past. 
This can be done simply by giving primary care professionals and general practitioners 
access to risk-assessment tools. A special focus on the medical profession education is 
needed.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 196
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.2

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění.

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění. Měly by se 
upřednostňovat nemoci uvedené v bodě 4.1 
výše.

Or. en

Odůvodnění

It is important to address both the wider population and to identify the high-risk population 
thus working at a primary and secondary prevention level simultaneously. In its European 
Health Report 2005, WHO estimates, for example, that modest population-wide and 
simultaneous reductions in blood pressure, obesity, cholesterol and tobacco use would more 
than halve CVD incidence. The transferring of best practice across Europe will add value to 
national health strategies on primary and secondary prevention, including on the 
development and implementation of prevention guidelines. Action at EU-level is also justified 
in terms of addressing inequalities between Member States for example by analysing effective 
EU policy options.

Pozměňovací návrh, který předložili Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 197
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.2

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění.

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění. Měly by se 
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upřednostňovat nemoci uvedené v bodě 4.1 
výše.

Or. en

Odůvodnění

The transferring of best practice across Europe for will add value to national health 
strategies on primary and secondary prevention, including on the development and 
implementation of prevention guidelines. Action at EU-level is also justified in terms of 
addressing inequalities between Member States for example by analysing effective EU policy 
options.

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 198
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.2

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění.

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména v případě 
nejvážnějších nemocí, jako jsou 
kardiovaskulární choroby, rakovina, 
diabetes nebo revmatismus, určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění.

Or. de

Odůvodnění

Der Schwerpunkt sollte auch hier auf den schweren Krankheiten liegen, da der Nutzen von 
Prävention, Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen durch die hohe Zahl der Betroffenen 
hier am größten ist.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 199
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.2
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4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění.

4.2. Příprava a provádění strategií a opatření 
pro prevenci nemocí, zejména určením 
nejlepších postupů a vypracováním pokynů 
a doporučení, včetně sekundární prevence, 
vyšetření a včasného zjištění, zejména 
nejvážnějších nemocí, jako je rakovina 
koronární nemoc, diabetes, duševní 
nemoci, revmatické potíže atd.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 200
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.2a (nový)

4.2a Příprava strategií a opatření pro 
imunizaci a vakcinaci a doporučení pro 
jejich provádění. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 201
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.2 pododst. 1a (nový)

Komise předloží v průběhu tohoto 
rámcového programu návrhy na 
doporučení Rady o prevenci, diagnostice a 
léčbě: 

• kardiovaskulárních chorob (CVD),
• diabetu,
• rakoviny,
• duševních nemocí.

Or. en
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Odůvodnění

These four diseases represent the major share of the European disease burden.
The transferring of best practice across Europe for these four diseases will undoubtedly add 
value to national health strategies.  EU actions are also justified in terms of efficiency as well 
as addressing inequalities between Member States by reducing inconsistency in national 
policies.  The diseases have already, to varying degrees, attracted EU attention but 
incoherently it follows that Europe should contribute now to prevention, diagnosis and 
control in these areas.

Pozměňovací návrh, který předložili Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 202
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.3a (nový)

4.3a Vypracování strategií a opatření 
zabývajících se příčinami nerovnosti 
v oblasti zdraví na základě prevence 
a podpory uvědomělého chování v oblasti 
zdraví, snižování nemocnosti a optimální 
zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Addressing health inequalities is one of the priorities of the Programme. For example new 
Member States have never benefited from the promotion of the European Code Against 
Cancer Code.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 203
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.3a (nový)

4.3a Podpora opatření a informací na 
podporu mobility pacientů co se týče 
poskytování informací o léčbě, která není k 
dispozici v členském státě původu pacienta, 
a co se týče přístupu k léčbě, která, i když je 
naléhavá, nemůže být v členském státě 
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původu pacienta okamžitě poskytnuta. 

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 204
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.3b (nový)

4.3a Podpora telemedicíny s cílem 
propojení zdravotních služeb, umožnění 
mobility pacientů a poskytování péče doma, 
především pro starší, postižené nebo 
izolované jedince.

Or. el

Odůvodnění

Οι εφαρμογές της τηλεματικής υγείας συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κινητικότητας των 
ασθενών διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη και κατάλληλη πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες 
υγείας. Παράλληλα, η προσφορά μέσω της  και τηλεματικής ιατρικής οικιακής φροντίδας 
(μέριμνας) σε άτομα ηλικιωμένα, με αναπηρίες ή απομονωμένα συντελεί στη μείωση των 
επιπτώσεων από νοσήματα και τραυματισμούς καθώς και σε εξορθολογισμό των δαπανών στον 
τομέα της υγείας.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 205
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.4a (nový)

4.4a Výměna osvědčené praxe a znalostí a 
koordinace strategií na podporu duševního 
zdraví a na prevenci a léčbu duševních 
nemocí (pomocí prostředků zahrnujících 
deinstitucionalizaci služeb) a vytvoření 
komunitních center a všeobecných 
nemocnic v rámci primární péče na základě 
požadavků pacientů a rodin, aby se 
usnadnilo sociální začlenění.  
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Or. it

Odůvodnění

L'emendamento riprende il Libro Verde sulla Salute Mentale.

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 206
Příloha 2 Cíl 3 bod 4 podbod 4.5a (nový)

4.5a Stanovení nedostatků ve znalostech, 
aby bylo možno bojovat s nejvážnějšími 
nemocemi a poskytovat podporu výzkumu s 
využitím finančního výhledu 7. 

Or. en

Odůvodnění

The EU should also join forces to identify knowledge gaps and there should be a link to FP7 
programme. A more pro-active research policy and public expenditure may reduce the 
treatment gaps that still exists in diseases areas that are not profitable for the pharmaceutical 
industry to develop.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 207
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.1

5.1. Podpora přeshraničního využívání a 
poskytování zdravotní péče, včetně 
shromažďování a výměny informací ve 
snaze umožnit sdílení kapacity a využívání 
zdravotní péče na přeshraniční úrovni.

5.1. Podpora přeshraniční mobility pacientů
a využívání a poskytování zdravotní péče, 
včetně shromažďování a výměny informací 
ve snaze umožnit sdílení kapacity 
a využívání zdravotní péče na přeshraniční 
úrovni.

Or. en
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Odůvodnění

Patient mobility is an important issue for EU citizens where the EU can have significant 
added value and should therefore be included in the Programme.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 208
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.1

5.1. Podpora přeshraničního využívání a 
poskytování zdravotní péče, včetně 
shromažďování a výměny informací ve 
snaze umožnit sdílení kapacity a využívání 
zdravotní péče na přeshraniční úrovni.

5.1. Podpora přeshraničního využívání a 
poskytování zdravotní péče a mobility 
pacientů, včetně shromažďování a výměny 
informací ve snaze umožnit sdílení kapacity 
a využívání zdravotní péče na přeshraniční 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Patient mobility is a cross-border issue of relevance for the European citizen where the 
European Union can have an added value.

Pozměňovací návrh, který předložila Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 209
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.1

5.1. Podpora přeshraničního využívání a 
poskytování zdravotní péče, včetně 
shromažďování a výměny informací ve 
snaze umožnit sdílení kapacity a využívání 
zdravotní péče na přeshraniční úrovni.

5.1. Podpora přeshraničního využívání a 
poskytování zdravotní péče, včetně 
shromažďování a výměny informací ve 
snaze umožnit sdílení kapacity a využívání 
zdravotní péče na přeshraniční úrovni včetně 
informací o poskytovatelích zdravotní péče 
a služeb dostupných v zahraničí a jasných 
pravidel týkajících se náhrady nákladů na 
zdravotní péči.

Or. en
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Odůvodnění

Patients don't have enough information about health care providers abroad and the rules 
about the reimbursement of health care costs are unclear and confusing.

Pozměňovací návrh, který předložili Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 210
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.1

5.1. Podpora přeshraničního využívání a 
poskytování zdravotní péče, včetně 
shromažďování a výměny informací ve 
snaze umožnit sdílení kapacity a využívání 
zdravotní péče na přeshraniční úrovni.

5.1. Podpora přeshraničního využívání a 
poskytování zdravotní péče, včetně 
shromažďování a výměny informací ve 
snaze umožnit sdílení kapacity a využívání 
zdravotní péče na přeshraniční úrovni, 
zvláště v případě vzácných a mimořádně 
vzácných nemocí.

Or. it

Odůvodnění

Più del 7% dei cittadini europei é affetto da malattie rare e rarissime. Nella maggioranza dei 
casi questi malati devono far fronte, oltre a pesanti oneri economici, anche a numerose 
difficoltà dovute all'assenza di conoscenze sulle terapie, nonché alla carenza di servizi medici 
adeguati. Considerato che una raccolta dati ed uno scambio di buone prassi mediche può 
essere molto più efficace se effettuata a livello europeo piuttosto che a livello nazionale, la 
lotta a questo tipo di malattie dovrebbe rimanere una delle priorità per il Programma 
europeo per la salute anche nel periodo 2007-2013.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten 

Pozměňovací návrh 211
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.1a (nový)

5.1a Spolupráce mezi členskými státy s 
cílem zlepšit komplementaritu jejich 
zdravotní péče v příhraničních oblastech.

Or. nl
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Odůvodnění

De tekst is gebaseerd op de ontwerpgrondwet, zie Artikel III-278 lid 2.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 212
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.2

5.2. Sdílení informací o mobilitě 
zdravotníků a vypořádání se s důsledky této 
mobility.

5.2. Sdílení informací o mobilitě 
zdravotníků a vypořádání se s důsledky této 
mobility a podpora politik zaměřených na 
mobilitu pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Mobility of health professionals and patients is a fact and therefore the collection and 
analysis of relevant data is essential in order to go further in tackling the relevant problems 
and challenges in this respect.

Pozměňovací návrh, který předložila Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 213
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.2

5.2. Sdílení informací o mobilitě 
zdravotníků a vypořádání se s důsledky této 
mobility.

5.2. Sdílení informací o mobilitě 
zdravotníků a vypořádání se s důsledky této 
mobility s přihlédnutím k tomu, že mobilita 
zdravotníků představuje nebezpečí 
možného poklesu kapacity zdravotníků v 
některých členských státech.

Or. en
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Odůvodnění

Increasing mobility of health professionals is causing difficulties with the decreasing number 
of doctors, nurses and other medical staff in some Member States, in particular new Member 
States.

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 214
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.3

5.3. Vytvoření systému Společenství pro 
spolupráci referenčních center a ostatních 
struktur mezi zdravotními systémy různých 
členských států.

5.3. Vytvoření systému Společenství pro 
spolupráci referenčních center a ostatních 
struktur mezi zdravotními systémy různých 
členských států, které by umožnily lékařům 
a dalším zdravotníkům využívat osvědčené 
praxe a znalostí v oblasti prevence a léčby, 
která je v EU k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Establishment of European centres of reference for each important diseases area (for 
instance, cardio-vascular, diabetes, lung diseases, mental health, ...) can spread knowledge 
and best practices both for prevention and treatment throughout the Union. These centres 
may also contribute to inform citizens/patients on diseases, thus creating more awareness on 
the possibilities of prevention.

Pozměňovací návrh, který předložily Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 215
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.3a (nový)

5.3a Využívání normalizovaných údajů a 
společných ukazatelů institucemi EU, aby 
bylo možno měřit nerovnost mezi pohlavími 
v lékařských a zdravotních službách v EU.

Or. nl
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Odůvodnění

Het verzamelen van kennis en het uitbouwen van gezondheidssystemen die specifiek gericht 
zijn op de behoeften van de meest benadeelde en gediscrimineerde groepen bevorderen de 
opmaak van gestandaardiseerde gegevens, waarbij wel strikt de hand moet worden gehouden 
aan het subsidiariteitsbeginsel en rekening moet worden gehouden met de specifieke 
eigenschappen van de gezondheidszorgsystemen van de lidstaten.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 216
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.5

5.5. Poskytování informací pacientům, 
kvalifikovaným odborníkům a tvůrcům 
politiky, pokud jde o zdravotní systémy a 
lékařskou péči ve spojení se všemi akcemi 
zaměřenými na informace o zdraví, a to 
včetně mechanismů pro sdílení a šíření 
informací společně s akčním plánem pro 
evropskou oblast elektronického 
zdravotnictví (eHealth).

5.5. Poskytování informací pacientům, 
kvalifikovaným odborníkům a tvůrcům 
politiky, pokud jde o zdravotní systémy a 
lékařskou péči ve spojení se všemi akcemi 
zaměřenými na informace o zdraví, a to 
včetně mechanismů pro sdílení a šíření 
informací společně s akčním plánem pro 
evropskou oblast elektronického 
zdravotnictví (eHealth) a současné 
stanovení přísných kritérií kvality 
internetových stránek zaměřených na 
zdravotnictví.

Or. en

Odůvodnění

The internet can play an important role in offering medical information. However, public 
funding should only go to e-health information that is subject to strict quality criteria.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 217
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.6

5.6. Rozvoj nástrojů pro hodnocení dopadu 
politik Společenství na zdravotní systémy.

5.6. Rozvoj nástrojů pro hodnocení dopadu 
politik Společenství na zdravotní systémy, 
zejména důsledků rozšíření a Lisabonské 
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strategie.

Or. en

Odůvodnění

Enlargement as well as the Lisbon strategy are likely to have very significant impact on 
health systems and should therefore be mentioned specifically.

Pozměňovací návrh, který předložila Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 218
Příloha 2 Cíl 4 bod 5 podbod 5.7

5.7. Rozvoj a provádění akcí s cílem 
podpořit bezpečnost pacientů a vysokou 
kvalitu péče.

5.7. Rozvoj a provádění akcí s cílem 
podpořit bezpečnost pacientů a vysokou 
kvalitu péče, nezapomínaje na to, že 
bezpečnost pacientů a nepříznivé události 
spolu těsně souvisejí a že anonymní 
monitorování nepříznivých událostí by 
minimalizovalo jejich výskyt.

Or. en

Odůvodnění

Patients have a right to expect that every effort is made to ensure their safety as users of all 
health services. The health sector is a high-risk area because adverse events, arising from 
treatment rather than disease, can lead to serious damage, complications and patient 
suffering. Tools must be introduced aimed at reducing the number and consequences of 
adverse events by learning from past adverse event.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 219
Příloha 2 Cíl 5 podtitul 1 (nový) po úvodní části

SBĚR DAT, MONITOROVÁNÍ ZDRAVÍ 
A INFORMACE
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 220
Příloha 2 bod 6 podbod 6.1a (nový)

6.1a Zlepšení porozumění zdravotnímu 
stavu různých skupin společnosti např. 
pomocí sběru a zpracování statistických 
údajů rozdělených podle sociálních skupin, 
etnického původu a pohlaví. 

Or. sv

Odůvodnění

Ökad kunskap om olika gruppers hälsa krävs för att åtgärder för jämlikare hälsa ska kunna 
utformas på ett bra sätt.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 221
Příloha 2 bod 6 podbod 6.1a (nový)

6.1a Podpora vytváření celoevropských 
rejstříků nejvážnějších nemocí (např. 
rakoviny), které pomohou určit osvědčenou 
praxi.

Or. en

Odůvodnění

This corresponds to the title in amendment 82 of the rapporteur. The Programme should 
provide assistance for the Europe wide establishment of registries for major diseases as a key 
instrument to understand differences in treatment outcomes and to help defining best practice.
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Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 222
Příloha 2 bod 6 podbod 6.1a (nový)

6.1a Sběr a analýza dat o zraněních, 
vytvoření celoevropského rejstříku 
nejvážnějších nemocí (jako je např. 
rakovina), vypracování metodik a vedení 
databází.

Or. en

Odůvodnění

Europe-wide registries for major diseases are an important tool in order define and exchange 
best practice among Member States.

Pozměňovací návrh, který předložila Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 223
Příloha 2 bod 6 podbod 6.1b (nový)

6.1b Zlepšení porozumění tomu, jak jsou 
uspokojovány potřeby péče různých skupin 
společnosti pomocí analýzy a sběru 
statistických údajů rozdělených podle 
sociálních skupin, etnického původu a 
pohlaví.

Or. sv

Odůvodnění

Ökad kunskap om olika gruppers hälsa krävs för att åtgärder för jämlikare hälsa ska kunna 
utformas på ett bra sätt.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 224
Příloha 2 bod 6 podbod 6.2

6.2. Poskytnutím dalších příslušných 
znalostí v oblasti zdraví.

6.2. Poskytnutím dalších příslušných 
znalostí v oblasti zdraví včetně příspěvků 
doplňkové a alternativní medicíny.

Or. en

Odůvodnění

A holistic and pluralistic approach to public health is necessary and the contribution of the 
complementary and alternative medicine (CAM) should be taken into account.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 225
Příloha 2 bod 6 podbod 6.2

6.2. Poskytnutím dalších příslušných 
znalostí v oblasti zdraví.

6.2. Poskytnutím dalších příslušných 
znalostí v oblasti zdraví se zohledněním 
příspěvků doplňkové a alternativní 
medicíny.

Or. en

Odůvodnění

Better knowledge about Complementary and Alternative Medicine can provide an important 
contribution to the ability of citizens to take better decisions about their health.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 226
Příloha 2 bod 6 podbod 6.5

6.5. Opatření pro pravidelné shromažďování 
informací společně se statistickým 
programem, s mezinárodními organizacemi 

6.5. Opatření pro pravidelné shromažďování 
informací společně se statistickým 
programem, s mezinárodními organizacemi 
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a agenturami, jakož i prostřednictvím 
projektů.

a agenturami, jakož i prostřednictvím 
projektů a kombinací těchto informací s 
monitorováním obyvatelstva z hlediska 
podezřelých rizikových faktorů.

Or. en

Odůvodnění

The information has far more added value if it is combined with population-based monitoring 
of suspected risk factors.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 227
Příloha 2 bod 6 podbod 6.7

6.7. Zaměření na poskytování pravidelných 
a spolehlivých zdrojů informací občanům, 
osobám s pravomocí přijímat rozhodnutí, 
pacientům, ošetřovatelům, zdravotníkům a 
ostatním zainteresovaným stranám.

6.7. Zaměření na poskytování pravidelných 
a spolehlivých zdrojů informací občanům, a 
to i ve formátech dostupných postiženým 
osobám, a osobám s pravomocí přijímat 
rozhodnutí, pacientům, ošetřovatelům, 
zdravotníkům a ostatním zainteresovaným 
stranám.

Or. en

Odůvodnění

It is crucial that the most vulnerable groups, which are often the ones also excluded from 
access to mainstream information, are provided with health information as elaborated within 
this programme.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 228
Příloha 2 bod 6 podbod 6.7a (nový)

6.7a Sběr a analýza dat o postiženích a 
rovněž boj s nimi a jejich prevence.
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Or. el

Odůvodnění

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δράσεις για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για τις 
άτομα με αναπηρία.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 229
Příloha 2 bod 6 podbod 6.8a (nový)

6.8a Sběr a analýza dat o neplodnosti.

Or. el

Odůvodnění

Ένα στα έξι ζευγάρια σήμερα έχουν πρόβλημα γονιμότητας. Αξίζει επομένως να μελετηθεί η 
κατάσταση και να βρεθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα, οι οποίοι μπορεί να 
οφείλονται και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 230
Příloha 2 bod 6 podbod 6.8a (nový)

6.8a Poskytování aktualizovaných 
informací o ceně jednotlivých 
farmaceutických výrobků založených na 
stejné aktivní látce v různých členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Prices of similar pharmaceutical products with the same active ingredient vary to a very 
large extent from one Member State to another. EU citizens should be able to inform 
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themselves about these price differences as a means to increase competition in the 
pharmaceutical sector.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 231
Příloha 2 cíl 5 bod 5.2 (nový)

5.2. ZLEPŠIT KOMUNIKACI S OBČANY 
EU O OTÁZKÁCH ZDRAVÍ ZVÝŠENÍM 
HODNOTY INICIATIVY ČLENSKÝCH 
STÁTŮ 
5.2.1 Veřejné osvětové kampaně.
5.2.2. Průzkumy.
5.2.3. Konference, semináře, setkání 
odborníků a zainteresovaných stran.
5.2.4. Publikace o otázkách týkajících se 
zdraví. 
5.2.5. Poskytování informací on-line.
5.2.6. Rozvoj a využití
informačních center.

Or. en

Odůvodnění

Change of numbering. Modified version of the point 1 of original Annex. Member States are 
best placed to communicate directly to citizens in their countries. The Commission can add 
value by encouraging exchange of good practice and comparing successful public health 
initiatives.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 232
Příloha 2 cíl 5 podtitul 2 (nový) po bodu 5.2 (nový)

SPOLUPRÁCE A INTEGRACE

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 233
Příloha 2 bod 5 podbod 5.3 (nový)

5.3 Zvyšování počtu příležitostí pro 
občanskou společnost a zúčastněné strany 
k zapojení do vytváření zdravotní politiky.

5.3.1. Podpora a posilování zdravotnických 
organizací na úrovni Společenství.

5.3.2. Podpora odborné přípravy a rozvoje 
kapacit v rámci zdravotnických organizací.

5.3.3. Vytvoření sítí mezi nevládními 
zdravotnickými organizacemi a dalšími 
zúčastněnými stranami.

5.3.4. Posílení poradních orgánů a 
mechanismu konzultace na úrovni 
Společenství.

5.3.5 Uznání skutečnosti, že pacienti jsou 
dospělí lidé, a poskytnutí jim práv jako 
spotřebitelům zdravotní péče.

Or. sv

Odůvodnění

Patienter i EU är idag friskare och mer välinformerade än någonsin. Sjukvården har 
förändrats till att bli mer professionell och innefattar ett bredare spektrum av aktörer. 
Patienten har idag inte enbart ett skyddsbehov utan även ett behov av att kunna utnyttja de 
medicinska landvinningarna och hälsosektorns differentiering vilket bör återspeglas i 
lagstiftningen vad det gäller framför allt information och rätt till valfrihet i vården.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pozměňovací návrh 234
Příloha 2 cíl 5 podbod 5.4 (nový)
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5.4 ROZVOJ KONCEPCE
ZAČLEŇOVÁNÍ OTÁZEK ZDRAVÍ DO 
POLITIK SPOLEČENSTVÍ

5.4.1. Rozvoj a používání metod hodnocení 
dopadu politik a činností Společenství 
na zdraví.

5.4.2. Výměna osvědčených postupů 
s členskými státy v oblasti národních 
politik.

5.4.3. Studie dopadů jiných politik 
na oblast zdraví.

5.4.4 Rozvoj společných strategií a 
společných akcí vytvořením napojení na 
příslušné programy, akce a fondy 
Společenství a součinnost s nimi.

Or. en

Odůvodnění

Replaces amendment 86.There must be close coordination between health actions and other 
community policies. 

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 235
Příloha 2 cíl 5 podbod 5.6 (nový)

5.6 ZVÝŠIT VČASNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ,
HODNOCENÍ A OZNAMOVÁNÍ RIZIK:

5.6.1. Podpora vědeckého poradenství a 
hodnocení rizik včetně úkolů nezávislých 
vědeckých výborů vytvořených na základě 
rozhodnutí Komise 2004/210/ES.

5.6.2. Shromažďování a srovnávání 
informací a vytváření sítí odborníků a 
institutů. 
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5.6.3. Podpora rozvoje a harmonizace 
metod hodnocení rizik.

5.6.4. Akce pro shromažďování a 
hodnocení informací o vystavování 
obyvatel a skupin obyvatel chemickým, 
biologickým a fyzikálním ohrožením 
zdraví včetně informací odborníků o 
účincích těchto ohrožení.

5.6.5. Vytvoření mechanismů pro včasné
zjišťování vznikajících rizik a akce pro boj 
proti nově zjištěným rizikům.

5.6.6. Strategie pro lepší oznamování 
rizik. 

5.6.7. Vzdělávání v otázce hodnocení 
rizik.

Or. en

Odůvodnění

Like amendment 88 by the rapporteur, but with one important addition to include the 
observation of specialists, such as e.g. doctors, on the effects of these hazards.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 236
Příloha 2 cíl 5 podtitul 3 (nový) po bodu 5.5

RIZIKA, BEZPEČNOSTNÍ A 
SOUVISEJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ 
OTÁZKY

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 237
Příloha 2 cíl 5 bod 5.7.4. (nový)

5.7.4. Vytvoření karty evropského dárce 
orgánů.

Or. de

Odůvodnění

Linked to amendment 89. Eine europaweite Verfügbarkeit und ein gemeinschaftsweiter 
Zugang zu hochwertigen und sicheren Organen und Substanzen menschlichen Ursprungs zu 
medizinischen Behandlungszwecken werden durch die Schaffung eines europaweit gültigen 
Organspendeausweises gefördert.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 238
Příloha 2 cíl 4 bod 5.9 (nový)

5.9. Vytvoření společných norem pro 
poskytování veřejně financovaných 
lékařských služeb.

Or. pl

Odůvodnění

brak wspólnotowego standardu minimalnego zakresu świadczeń nie pozwoli wykonać innych 
zadań objętych celem 4.


