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PR_COD_1am

Symboly postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH PRÁVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia a 
ochrany spotrebiteľa (2007-2013)
(KOM(2005) – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005))1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 152 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0097/2005),

– so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 30. júna 2005 rozdeliť návrh 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ustanovujúce akčný program Spoločenstva v 
oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007-2013) za účelom jeho prisúdenia tak Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a ochranu potravín, ako aj Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa, aby zostavili dve samostatné správy;

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6 0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby stanovisko Parlamentu postúpil Rade a Komisii. 

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Nadpis

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady, ustanovujúceho akčný program 
Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany 
spotrebiteľa (2007-2013)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady, ustanovujúceho druhý akčný 
program Spoločenstva v oblasti verejného 
zdravia (2007-2013) 

  
1 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. 
Tento program predstavuje pokračovanie a rozvoj prvého jednotného akčného programu 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
články 152 a 153, 

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 152, 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 1

Spoločenstvo môže prispieť k ochrane 
zdravia, bezpečnosti a ekonomickým 
záujmom občanov akciami v oblastiach
verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa

(1) Spoločenstvo sa angažuje za 
presadzovanie a zlepšovanie zdravia, 
predchádzanie chorobám a kontrolu 
možných ohrození zdravia. 
Koordinovaným a premysleným spôsobom 
rieši záujmy svojich občanov v súvislosti s 
ohrozeniami zdravia a ich očakávania 
vysokej úrovne ochrany zdravia. 
Spoločenstvo môže prispieť k ochrane 
zdravia a bezpečnosti občanov akciami v 
oblasti verejného zdravia. 

Odôvodnenie

Verejné zdravie je primárne dôležité a jeho ochrana sa týka každého bez výnimky. Článok 152 
Zmluvy o ES zaväzuje Spoločenstvo k presadzovaniu a zlepšovaniu zdravia, predchádzaniu 
ľudským chorobám a predchádzaniu ohrozeniu ľudského zdravia. Splnenie týchto cieľov v 
oblasti zdravia si vyžaduje koordinované a súdržné opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany verejného zdravia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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Odôvodnenie 1a (nové)

(1a) Pri definícii a implementácii všetkých 
politík a aktivít Spoločenstva by mala byť 
zaistená vysoká úroveň ochrany zdravia. 
Podľa článku 152 sa od Spoločenstva 
vyžaduje, aby zohrávalo aktívnu úlohu pri 
zavádzaní opatrení, ktoré nemôžu zaviesť 
individuálne členské štáty a pri 
koordinácii opatrení zavedených 
členskými štátmi, v súlade s princípom 
subsidiarity. Spoločenstvo plne rešpektuje 
prednostné práva členských štátov v 
organizácii a poskytovaní zdravotných 
služieb a lekárskej starostlivosti. 

Odôvodnenie

Zmluvy vyžadujú, aby Spoločenstvo zohrávalo aktívnu úlohu zavádzaním opatrení, ktoré 
nemôžu zaviesť členské štáty. Posilnené ustanovenia článku 152 Amsterdamskej zmluvy 
predstavovali kvantitatívny a kvalitatívny krok vpred zahrnutím trojnásobných cieľov 
zlepšenia verejného zdravia, predchádzania chorobám vo všetkých ich formách a 
predchádzania zdrojom ohrozenia. Treba poznamenať, že kompetentnosť a zodpovednosť za 
zdravotné služby (nemocnice atď.) ležia v rukách členských štátov (princíp subsidiarity).  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 1b (nové)

(1b) Pre odvetvie zdravotníctva je typický 
jeho veľký potenciál rastu, zavádzanie 
nových postupov ako aj výzvy, ktorým čelí 
v zmysle finančnej a sociálnej 
udržateľnosti a efektívnosti systémov 
zdravotnej starostlivosť, najmä vzhľadom 
na predĺženie pravdepodobnej dĺžky 
života. 

Odôvodnenie

V odvetví zdravotníctva došlo k rýchlemu rozvoju v zmysle financií s nárastom investícií a 
väčšej zamestnanosti, ako aj k zavedeniu nových technológií a postupov, najmä v rozvinutých 
krajinách. Súčasne došlo k nárastu vo vynaložení takmer 10 % HDP členských štátov na 
zdravie a zdravotnú starostlivosť, berúc do úvahy predĺženie pravdepodobnej dĺžky života a 
skutočnosť, že odvetvie zdravotníctva predstavuje dôležitú súčasť systémov sociálneho 
zabezpečenia členských štátov.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 1c (nové)

(1c) Akčný program Spoločenstva v 
oblasti verejného zdravia (2003-2008) bol 
prvým jednotným programom Európskeho 
spoločenstva v tejto oblasti a zaslúžil sa už 
o niekoľko dôležitých pokrokov a 
zlepšení. 

Odôvodnenie

Prvý jednotný akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia je program platný pre 
roky 2003 - 2008 a je jasný rozdiel v jeho celkovej filozofii v porovnaní s predchádzajúcimi 
podobnými iniciatívami. Aj keď boli v minulosti riešené dôležité otázky v oblasti zdravia, ako 
napríklad program proti rakovine, podpora zdravia, AIDS, drogová závislosť, monitorovanie 
zdravia, zranenia, vzácne choroby, choroby súvisiace so znečistením, boli riešené nesúvisle, 
väčšinou izolovane od seba. Tento program má tri hlavné ciele – a) zlepšenie informovanosti, 
b) posilnenie schopnosti rýchlo a koordinovane reagovať na ohrozenia zdravia a c) 
presadzovanie zdravia a predchádzanie chorobám určením zdravotných faktorov – a po 
dvoch rokoch realizácie boli už prostredníctvom opatrení Spoločenstva dosiahnuté prvé 
pozitívne výsledky a rozvoj mechanizmov na základe jednotného prístupu k verejnému 
zdraviu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 1d (nové)

(1d) Existuje niekoľko vážnych ohrození 
zdravia a objavujú sa nové, čo si vyžaduje 
ďalšie akcie. Monitorovanie, včasné 
varovanie a odvrátenie vážnych 
cezhraničných ohrození zdravia si 
vyžaduje, aby bolo Spoločenstvo schopné 
reagovať koordinovaným a efektívnym 
spôsobom.  
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Odôvodnenie

Pokračujúca potravinová kríza, celosvetová panika spôsobená vírusom SARS, ktorý sa po 
prvý krát objavil v Číne, vtáčia chrípka a možnosť chrípkovej epidémie v blízkej budúcnosti, 
ktorá by mohla stáť milióny životov a environmentálne problémy ovplyvňujúce verejné 
zdravie upozorňujú na mimoriadny význam verejného zdravia a následne na význam jeho 
ochrany pre občanov, čo si vyžaduje efektívne kroky na úrovni Únie. Okrem toho si mobilita 
európskych občanov a sloboda pohybu osôb v rámci EÚ vyžadujú ostražitosť v súvislosti s 
vážnymi cezhraničnými ohrozeniami a včasné varovanie a odvrátenie takýchto ohrození.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 1e (nové)

(1e) Pokiaľ ide o roky života v zhoršenom 
zdraví (Disability Adjusted Life-Years, 
DALYs), sú podľa európskej zdravotnej 
správy Svetovej zdravotníckej organizácie 
za rok 2005 najčastejšími chorobami v 
regióne neprenosné choroby (77 % zo 
všetkých), vonkajšie príčiny poranenia a 
otrava (14 %) a prenosné choroby (9 %). 
Sedem hlavných ťažkostí – ischemické 
ochorenie srdca, unipolárne depresívne 
poruchy, cerebrovaskulárne ochorenie, 
alkoholová závislosť, chronické choroby 
pľúc, rakovina pľúc a dopravné úrazy –
čo predstavuje 34 % rokov v regióne. 
Sedem hlavných rizikových faktorov –
tabak, alkohol, vysoký krvný tlak, vysoký 
cholesterol, nadváha, nízka konzumácia 
ovocia a zeleniny a fyzická nečinnosť –
predstavuje 60 % rokov života 
v zhoršenom zdraví. Okrem toho sa aj 
prenosné choroby, ako napríklad 
HIV/AIDS, chrípka, tuberkulóza, malária 
ako aj antimikrobiálna odolnosť, stávajú 
nebezpečné pre zdravie ľudí v Európe. 
Dôležitou úlohou programu bude lepšie 
identifikovať hlavné zdravotné zaťaženia 
v Spoločenstve. 
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Odôvodnenie

Pri zostavovaní programu verejného zdravia v Únii je absolútne nevyhnutné viať do úvahy 
smerodajné údaje Svetovej zdravotníckej organizácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 2

(2) Je preto vhodné stanoviť akčný 
program Spoločenstva v oblasti zdravia 
a ochrany spotrebiteľa, nahrádzajúc 
rozhodnutie 1786/2002/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. septembra 2002 
o akčnom programe Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia (2003-2008)1

a rozhodnutie 20/2004/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 8. decembra 2003, 
ktorým sa stanovuje všeobecný systém 
financovania opatrení Spoločenstva na 
podporu spotrebiteľskej politiky na roky 
2004 až 20072. Tieto rozhodnutia by preto 
mali byť zrušené. 

(2) Ďalšie úsilie je potrebné na splnenie 
cieľov stanovených Spoločenstvom v 
oblasti verejného zdravia. Je preto vhodné 
stanoviť druhý akčný program 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia 
(2007-2013, „program“) stanovený v 
tomto rozhodnutí, nahrádzajúc rozhodnutie 
1786/2002/ES Európskeho parlamentu 
a Rady z 23. septembra 2002 o akčnom 
programe Spoločenstva v oblasti verejného 
zdravia (2003-2008)3, ktoré by preto malo
byť zrušené. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. 
Spoločenstvo čelí vážnym výzvam v odvetví zdravotníctva, ktoré si vyžadujú odpoveď na 
úrovni Spoločenstva a následne akciu Spoločenstva v podobe druhého programu v oblasti 
verejného zdravia (2007-2013), ktorý bude predstavovať pokračovanie a rozvoj prvého 
jednotného akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 2a (nové)

  
1 Ú.v. EÚ L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 786/2004/ES (Ú.v. EÚ 
L 138, 30.4.2004, s. 7)
2 Ú.v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 1Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 786/2004/ES.
3 Ú.v. EÚ L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 786/2004/ES (Ú.v. EÚ 
L 138, 30.4.2004, s. 7)
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(2a) Program je založený na štruktúre, 
mechanizmoch a aktivitách 
predchádzajúceho akčného programu 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia 
(2003-2008), s novými cieľmi a výhodami 
vyplývajúcimi zo skúseností a poznatkov 
získaných počas implementácie akcií a 
opatrení. Prispeje k dosiahnutiu vysokej 
úrovne fyzického a duševného zdravia a 
väčšej rovnosti v otázkach zdravia v celom 
Spoločenstve nasmerovaním akcií k 
zlepšeniu verejného zdravia, 
predchádzaniu ľudským chorobám a 
poruchám a odvráteniu zdrojov ohrozenia 
zdravia za účelom boja proti chorobnosti 
a predčasnej úmrtnosti, berúc do úvahy 
pohlavie a vek. 

Odôvodnenie

Druhý program bude založený na štruktúrach, mechanizmoch a aktivitách prvého programu, 
na získaných skúsenostiach a s pridaním nových cieľov. Prispeje k boju proti ohrozeniam 
zdravia, dosiahnutiu vysokej úrovne fyzického a duševného zdravia a väčšej rovnosti v 
otázkach zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 3
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(3) Zatiaľ, čo sa uchovávajú základné 
prvky a špecifiká akcií pre zdravie a 
ochranu spotrebiteľa, jednotný 
integrovaný program by mal pomôcť pri 
umocňovaní synergií cieľov a účinnosti 
spravovania akcií v týchto oblastiach.
Zlúčením aktivít týkajúcich sa zdravia a 
ochrany spotrebiteľa do jednotného 
programu by malo pomôcť pri plnení 
spoločných cieľov ochrany občanov pred 
rizikami a ohrozeniami, pričom pre 
občanov rastie možnosť získať znalosti 
a príležitosť rozhodovania sa o svojich 
záujmoch a podporovanie hlavných 
trendov pri cieľoch v oblasti zdravia a 
spotrebiteľa vo všetkých politikách a 
činnostiach Spoločenstva. Zlúčenie 
administratívnych štruktúr a systémov by 
malo umožniť efektívnejšiu 
implementáciu programu a napomôcť čo 
najlepšiemu využitiu zdrojov Spoločenstva 
na zdravie a ochranu spotrebiteľa.

(3)  Program by mal pomôcť pri plnení 
cieľov ochrany občanov pred zdravotnými 
rizikami a ohrozeniami, pričom rastie ich 
prístup k príslušným informáciám a 
získavajú tak možnosť rozhodovania sa o 
svojich najlepších záujmoch. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Program by mal zlepšiť informovanosť občanov v otázkach zdravia, a 
rozšíriť tak rozsah vedomostí a výberu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 3a (nové) 

(3a) Program by mal presadzovať význam 
cieľov v oblasti zdravia vo všetkých 
politikách a aktivitách Spoločenstva. 

Odôvodnenie

Program bude zahŕňať a presadzovať význam cieľov v oblasti zdravia vo všetkých politikách 
a aktivitách Spoločenstva. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 3b (nové)

(3b) Zvýšenie počtu rokov zdravého života 
(Healthy Life Years, HLY)), zvaného tiež 
ukazovateľ pravdepodobnej dĺžky života 
bez invalidity, predchádzaním chorobám a 
podporovaním starnutia bez invalidity je 
dôležité pre zdravie občanov EÚ a 
pomáha plniť ciele Lisabonského 
procesu, pokiaľ ide o udržateľnosť 
verejných financií, ktoré sú pod tlakom 
spôsobeným zvyšovaním nákladov na 
zdravotnú starostlivosť a sociálne 
zabezpečenie. 

Odôvodnenie

Zdravie prispieva k produktivite, zamestnanosti a následne k ekonomickému rastu. Investície 
do prevencie zlepšujú nielen zdravie, ale aj ekonomiku. Kategórie ukazovateľov zdravia 
(negatívnych a pozitívnych) pomáhajú pri meraní úrovne zdravia obyvateľstva. Podľa záverov 
Lisabonského procesu „bude najväčšou výzvou zmiernenie veľkých rozdielov medzi členskými 
štátmi v zmysle pravdepodobnej dĺžky života, výskytu vážnych chorôb a zdravotnej schopnosti. 
Modernizácia odvetvia zdravotníctva (…) môže významne prispieť k udržaniu ponuky 
pracovných síl“. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 3c (nové)

(3c) Rozšírenie Európskej únie prinieslo 
ďalšie problémy v súvislosti so 
zdravotnými nerovnosťami v rámci EÚ, 
ktoré sa pri ďalších rozšíreniach 
pravdepodobne ešte zvýraznia. Táto 
záležitosť by preto mala byť jednou z 
priorít programu. 

Odôvodnenie

Rozšírenie prehlbuje nerovnosti v odvetví zdravotníctva. Medzi členskými štátmi existujú dnes 
veľké rozdiely, okrem iného v súvislosti s priemernou dĺžkou života občanov, ich zdravotným 
stavom a ich prístupom ku starostlivosti. Tieto nerovnosti vedú k nerovnostiam v 
ekonomickom raste, a preto je dôležité, aby boli v rámci programu podniknuté kroky na ich 
zmiernenie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 3d (nové) 

(3d) Program by mal pomôcť pri určení 
príčin zdravotných nerovností a pri riešení 
otázok súvisiacich s optimálnou 
zdravotnou starostlivosťou. 

Odôvodnenie

Program by sa mal okrem iného zamerať na opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť nerovnosti 
poskytovaním optimálnej lekárskej starostlivosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 3e (nové)

(3e) Je nevyhnutné systematicky 
zhromažďovať, spracovávať a 
analyzovať porovnateľné údaje pre 
efektívne monitorovanie zdravotného 
stavu v Európskej únii. Komisii a 
členským štátom to umožní zlepšiť 
informovanie verejnosti a stanoviť 
vhodné stratégie, politiky a akcie na 
dosiahnutie vysokej úrovne ochrany 
ľudského zdravia. Kompatibilita a 
vzájomné prepojenie systémov a sietí na 
výmenu informácií a údajov o vývoji 
verejného zdravia by mali byť súčasťou 
akcií a podporných opatrení.  Všetky 
údaje by mali byť analyzované na základe 
pohlavia. 

Odôvodnenie

Bez systematického zhromažďovania, spracovávania a analyzovania údajov na úrovni 
Spoločenstva nie je možné efektívne monitorovať zdravie. Je preto nevyhnutné vytvárať 
objektívne, spoľahlivé, kompatibilné, porovnateľné a vymeniteľné informácie na úrovni 
Spoločenstva. Je rovnako dôležité, aby v odvetví zdravotníctva fungovali kompatibilné a 
vzájomne prepojené systémy a siete. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 3f (nové)

(3f) Zhromažďovanie údajov musí byť v 
súlade s príslušnými právnymi 
ustanoveniami na ochranu osobných 
údajov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 3g (nové)

(3g) Osvedčené postupy sú tou najlepšou 
alternatívou, pretože prevencia zdravia a 
liečba chorôb a zranení by mala byť 
meraná na základe efektívnosti, a nie vo 
vzťahu s ekonomikou. Je preto primárne 
dôležité, aby boli stanovené usmernenia a 
ukazovatele a zorganizovaná výmena 
osvedčených postupov. 

Odôvodnenie

Určenie osvedčených postupov a stanovenie usmernení sú najlepšími preventívnymi 
opatreniami v oblasti zdravia, liečby chorôb a zranení a sú v súlade s princípom subsidiarity.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 3h (nové)

(3h) Je dôležité presadzovať osvedčené 
postupy alebo liečbu state-of-the-art 
chorôb a zranení za účelom zabránenia 
ďalším zdravotným stratám. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 3i (nové)

(3i) Mali by byť podniknuté kroky na 
predchádzanie zraneniam 
zhromažďovaním údajov, určením 
faktorov zranení a šírením príslušných 
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informácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 3j (nové)

(3j) Program by mal tiež prispieť k 
zhromažďovaniu údajov o mobilite 
pacientov a zdravotných pracovníkov. 
Malo by to uľahčiť ďalší vývoj európskej 
elektronickej zdravotnej oblasti a najmä 
elektronickej zdravotnej karty. 

Odôvodnenie

Mobilita pacientov a zdravotných pracovníkov je základnou výzvou v odvetví zdravotníctva v 
Únii. Na základe precedenčného práva Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ktoré 
uznáva právo pacientov na úhradu zdravotných nákladov vzniknutých v inom členskom štáte, 
ale rozlišuje medzi nemocničnou a mimonemocničnou starostlivosťou a spája uplatnenie 
tohto práva s určitými podmienkami na zaistenie finančnej rovnováhy a sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia, je potrebná akcia 
Spoločenstva v súvislosti s mobilitou pacientov a podporou elektronických zdravotných 
iniciatív a najmä ďalšieho vývoja „zdravotnej karty“. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 3k (nové)

(3k) Znečisťovanie životného prostredia 
predstavuje vážne ohrozenie zdravia a 
hlavný zdroj znepokojenia občanov 
Európy. Špeciálna akcia by mala byť 
zameraná na deti a ostatné skupiny, ktoré 
sú najviac vystavené nebezpečným 
environmentálnym podmienkam. 
Program by mal dopĺňať akcie 
implementované v rámci akčného plánu 
pre životné prostredie a zdravie 2004-
2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 3l (nové)

(3l) Princíp prevencie a hodnotenie rizika 
sú kľúčové faktory ochrany ľudského 
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zdravia, a mali by byť preto súčasťou 
politík a aktivít Spoločenstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odôvodnenie 3m (nové)

(3m) Za účelom zabezpečenia vysokej 
úrovne koordinácie medzi akciami a 
iniciatívami Spoločenstva a členských 
štátov pri implementácii programu je 
potrebné podporovať spoluprácu medzi 
členskými štátmi a zvýšiť efektívnosť 
existujúcich a budúcich sietí v oblasti 
verejného zdravia. 

Odôvodnenie

Koordinácia a spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi sú absolútne nevyhnutné pre 
efektívnu implementáciu programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odôvodnenie 4

(4) Politiky zdravia a ochrany 
spotrebiteľa zdieľajú spoločné ciele, ktoré 
súvisia s ochranou pred rizikami, 
zlepšovaním rozhodovania občanov 
a integrovaním záujmov zdravia 
a ochrany spotrebiteľa do všetkých politík 
Spoločenstva, ako aj so spoločnými 
nástrojmi, ako sú komunikácia, 
budovanie kapacít pre občiansku 
spoločnosť v oblasti zdravia a ochrany 
spotrebiteľa, a presadzovaním 
medzinárodnej spolupráce v týchto 
oblastiach. Otázky, ako sú výživa, obezita, 
tabak a iné voľby spojené so spotrebou, sú 
príkladmi záležitostí s presahom do 
viacerých oblastí, ktoré ovplyvňujú ako 
zdravie tak ochranu spotrebiteľa. Pri 
združenom prístupe k týmto spoločným 
cieľom a nástrojom bude umožnené, aby 
činnosti spoločné pre zdravie aj ochranu 
spotrebiteľa boli uskutočňované účinne 

vypúšťa sa
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a hospodárne. Sú tu ale aj samostatné 
ciele, ktoré jednotlivo súvisia s každou 
s týchto dvoch oblastí, zdravím 
a ochranou spotrebiteľa, ktoré by sa mali 
dosahovať prostredníctvom akcií a 
nástrojov, ktoré sú špecifické pre každú z 
týchto dvoch oblastí.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím konferencie predsedov 
rozdeliť program. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Odôvodnenie 5

(5) Koordinácia s ostatnými politikami 
a programami je kľúčovou časťou 
združeného cieľa vkladania hlavných 
trendov politík zdravia a ochrany 
spotrebiteľa do ostatných politik. S cieľom 
presadzovania synergií, a aby sa predišlo 
duplikácii, treba vhodne využívať fondy 
Spoločenstva a programy, vrátane 
rámcových programov Spoločenstva pre 
výskum a ich výsledkov, štrukturálnych 
fondov a štatistického programu 
Spoločenstva.

(5) Koordinácia s ostatnými politikami 
a programami je kľúčovou časťou cieľa 
vkladania hlavných trendov politík zdravia 
do ostatných politik. S cieľom 
presadzovania synergií, a aby sa predišlo 
duplikácii, treba implementovať spoločné 
akcie v rámci príslušných programov a 
akcií Spoločenstva a vhodne využívať 
fondy Spoločenstva a programy, vrátane 
rámcových programov Spoločenstva pre 
výskum a ich výsledkov, štrukturálnych 
fondov, fondu súdržnosti, Európskeho 
poľnohospodárskeho usmerňovacieho 
a záručného fondu, európskeho fondu 
solidarity a štatistického programu 
Spoločenstva. Malo by byť tiež zaistené, 
aby všetky zahŕňali zdravotný aspekt. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. Je 
nevyhnutné usilovať sa o synergiu medzi akciami v rámci programu a ostatnými programami, 
akciami a fondmi Spoločenstva.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
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Odôvodnenie 6

(6) Je vo všeobecnom európskom záujme, 
aby záujmy občanov v oblastiach zdravia, 
bezpečnosti a hospodárstva, takisto ako 
spotrebiteľské záujmy pri vývoji noriem 
výrobkov a služieb, boli zastúpené na 
úrovni Spoločenstva. Kľúčové ciele 
programu môžu tiež závisieť na existencii 
špecializovaných sietí, čo si tiež vyžaduje
príspevky od Spoločenstva, aby sa mohli 
rozvíjať a fungovať. V prípade osobitého 
charakteru príslušnej organizácie 
a v prípade výnimočnej užitočnosti, 
nebude obnova podpory Spoločenstva pre 
fungovanie takýchto organizácií 
podliehať princípu postupného 
zmenšovania rozsahu podpory 
Spoločenstva.

(6) Aj mimovládne organizácie hrajú 
dôležitú úlohu v presadzovaní verejného 
zdravia a v zastupovaní záujmov občanov 
v zdravotnej politike Spoločenstva. 
Vyžadujú si príspevky Spoločenstva, aby 
sa mohli rozvíjať a fungovať. V tomto 
rozhodnutí by mali byť stanovené kritériá 
a ustanovenia spôsobilosti, týkajúce sa 
finančnej transparentnosti mimovládnych 
organizácií uchádzajúcich sa o podporu 
Spoločenstva. 

Odôvodnenie

Mimovládne organizácie hrajú dôležitú úlohu v presadzovaní zdravia, a mali by byť preto 
súčasťou programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Odôvodnenie 7

(7) Implementácia programu by mala byť 
založená na existujúcich akciách a 
štrukturálnych opatreniach v oblastiach 
verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa, 
ktoré by sa mali rozšíriť, vrátane 
Výkonnej agentúry pre verejné zdravie 
založenej rozhodnutím Komisie 
2004/858/ES1. Implementácia by sa mala 
vykonávať v úzkej spolupráci 
s príslušnými organizáciami a agentúrami, 
najmä s Európskym Centrom pre prevenciu 
a kontrolu chorôb2, ktoré bolo zriadené 

(7) Implementácia programu by mala 
zahŕňať Výkonnú agentúru pre verejné 
zdravie založenú rozhodnutím Komisie 
2004/858/ES3, ako aj úzku spoluprácu 
s príslušnými organizáciami a agentúrami, 
najmä s Európskym centrom pre prevenciu 
a kontrolu chorôb (ECDC)4, ktoré bolo 
zriadené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) 851/2004. 
Komisia oznámi ECDC všetky informácie 
a údaje zhromaždené v rámci programu, 

  
1 Ú.v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 73.
2 Ú.v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
3 Ú.v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 73.
4 Ú.v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
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nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) 851/2004.

ktoré sú dôležité pre jeho poslanie. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. Je 
dôležité, aby Komisia spolupracovala a komunikovala s Európskym centrom pre prevenciu a 
kontrolu chorôb.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Bod odôvodnenia 9

(9) Dohoda o Európskom hospodárskom 
priestore (ďalej len Dohoda o EHP) 
stanovuje spoluprácu v oblastiach zdravia 
a ochrany spotrebiteľa medzi Európskym 
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na 
jednej strane a krajinami Európskeho 
združenia voľného obchodu, ktoré sú 
zapojené do Európskeho hospodárskeho 
priestoru (ďalej len krajiny EZVO/EHP), 
na strane druhej. Potrebné je aj opatrenie 
týkajúce sa otvorenia programu pre účasť 
ďalších krajín, najmä susedných krajín 
Spoločenstva, krajín ktoré sa uchádzajú 
o členstvo v ňom, krajín ktoré sú 
kandidátskymi krajinami, alebo pristupujú 
do Spoločenstva, berúc pritom osobitý 
zreteľ na potencionálne ohrozenia zdravia, 
ktoré vznikajú v iných krajinách a môžu 
mať dopad na Spoločenstvo.

(9) Dohoda o Európskom hospodárskom 
priestore (ďalej len Dohoda o EHP) 
stanovuje spoluprácu v oblasti zdravia 
medzi Európskym spoločenstvom a jeho 
členskými štátmi na jednej strane a 
krajinami Európskeho združenia voľného 
obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho 
hospodárskeho priestoru (ďalej len krajiny 
EZVO/EHP), na strane druhej. Potrebné je 
aj opatrenie týkajúce sa otvorenia 
programu pre účasť ďalších krajín, najmä 
susedných krajín Spoločenstva, krajín ktoré 
sa uchádzajú o členstvo v ňom, krajín ktoré 
sú kandidátskymi krajinami, alebo 
pristupujú do Spoločenstva, berúc pritom 
osobitý zreteľ na potencionálne ohrozenia 
zdravia, ktoré vznikajú v iných krajinách 
a môžu mať dopad na Spoločenstvo.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Odôvodnenie 11
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(11) Berúc do úvahy príslušnú kapacitu 
a úlohy rozdielnych organizácií, je vhodné 
rozvinúť spoluprácu s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami, ako sú 
Organizácia Spojených národov a 
špecializované agentúry vrátane Svetovej 
zdravotníckej organizácie, ako aj Rady 
Európy a Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, s cieľom 
implementácie programu prostredníctvom 
zvyšovania účinnosti a hospodárnosti 
akcií, ktoré sa týkajú zdravia a ochrany 
spotrebiteľa na medzinárodnej úrovni a 
úrovni Spoločenstva.

(11) Za účelom maximalizovania 
efektívnosti akcií súvisiacich so zdravím 
na medzinárodnej úrovni a úrovni 
Spoločenstva, je vhodné rozvinúť 
spoluprácu s príslušnými medzinárodnými 
organizáciami, ako sú Organizácia 
Spojených národov a špecializované 
agentúry vrátane Svetovej zdravotníckej 
organizácie, ako aj Rady Európy 
a Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Odôvodnenie 12

(12) Na zvýšenie hodnoty a dopadu 
programu je potrebné prijaté opatrenia 
pravidelne monitorovať a hodnotiť, vrátane 
nezávislých vonkajších hodnotení.

(12) Pokrok v plnení cieľov v oblasti 
zdravia v rámci tohto programu musí byť 
meraný a hodnotený na zvýšenie hodnoty 
a dopadu programu. Je potrebné prijaté 
opatrenia pravidelne monitorovať a 
hodnotiť, vrátane nezávislých vonkajších 
hodnotení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Odôvodnenie 13

(13) Keďže ciele tejto akcie, ktorá sa má 
uskutočniť v oblasti zdravia a ochrany 
spotrebiteľa, sa nedajú dosiahnuť 
v dostatočnej miere na úrovni členských 
štátov, vzhľadom na nadnárodný 
charakter tejto problematiky, a môžu sa 

(13) V súlade s princípmi subsidiarity a 
proporcionálnosti stanovenými v článku 5 
Zmluvy, by mala byť akcia Spoločenstva v 
otázkach, ktoré nespadajú do výlučnej 
právomoci Spoločenstva, ako napríklad 
verejné zdravie, implementovaná iba 
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teda ľahšie dosiahnuť akciou na úrovni 
Spoločenstva, ktorá môže byť účinnejšia 
a účelnejšia ako akcia iba na 
vnútroštátnej úrovni, môže Spoločenstvo 
prijať opatrenia v súlade s princípom 
subsidiarity stanoveným v článku 5 
Zmluvy. V súlade s princípom 
proporcionality tak, ako je stanovené
v tom článku, toto rozhodnutie 
nepresahuje to, čo je potrebné na 
dosiahnutie týchto cieľov.

vtedy, ak môže Spoločenstvo lepšie 
dosiahnuť jej cieľ. Ciele programu 
nemôžu byť dostatočne dosiahnuté 
členskými štátmi z dôvodu zložitosti, 
nadnárodného charakteru a nedostatku 
celkovej kontroly nad faktormi 
ovplyvňujúcimi zdravie na úrovni 
členských štátov, a preto by mal program 
podporovať a dopĺňať akcie a opatrenia 
členských štátov. Program môže 
poskytnúť významnú pridanú hodnotu k 
presadzovaniu zdravia a k zdravotným 
systémom v Spoločenstve podporovaním 
štruktúr a programov, ktoré zvyšujú 
schopnosti jednotlivcov, inštitúcií, 
asociácií, organizácií a orgánov v oblasti 
zdravia uľahčením výmeny skúseností 
a osvedčených postupov a poskytnutím 
základu pre spoločnú analýzu faktorov 
ovplyvňujúcich verejné zdravie. Program 
môže mať pridanú hodnotu aj v prípade 
ohrození verejného zdravia cezhraničnej 
povahy, ako sú prenosné choroby, 
znečistenie životného prostredia alebo 
kontaminácia potravín do tej miery, že si 
vyžadujú spoločné stratégie a akcie za 
účelom ochrany zdravia a bezpečnosti, 
podpory ekonomických záujmov občanov 
v oblasti zdravia a zmenšenia 
ekonomického zaťaženia občanov Európy 
ako pacientov. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Program zdravia by sa mal zaoberať aj aspektmi súvisiacimi s úlohou 
občanov ako pacientov využívajúcich zdravotné služby. Akcie v rámci programu by mali 
prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti cezhraničnej starostlivosti za účelom 
zaistenia účinnej alebo súrnej liečby a presadzovania zdravia pacientov za účelom zlepšenia 
vzájomného dopĺňania sa zdravotných služieb v pohraničných regiónoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Odôvodnenie 14
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(14) Komisia by mala zabezpečiť vhodný 
prechod medzi týmto programom a dvomi 
programami, ktoré nahrádza, najmä 
pokračovanie viacročných opatrení a 
štruktúr podpory správ, ako je Výkonná 
agentúra pre program verejného zdravia.

(14) Komisia by mala zabezpečiť vhodný 
prechod medzi programom a prvým 
programom, ktorý nahrádza, najmä 
splnenie prevzatých finančných záväzkov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 1

Zriadenie programu Zriadenie druhého programu

Týmto sa zriaďuje akčný program 
Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany 
spotrebiteľa, ktorý pokrýva obdobie od 1. 
januára 2007 do 31. decembra 2013, ďalej 
len „program“.

Týmto sa zriaďuje druhý akčný program 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia, 
ktorý pokrýva obdobie od 1. januára 2007 
do 31. decembra 2013, ďalej len 
„program“.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 2

1. Program dopĺňa a podporuje politiky 
členských štátov a prispieva k ochrane 
zdravia, bezpečnosti a hospodárskym 
záujmom občanov. 

Program dopĺňa a podporuje politiky 
členských štátov a prispieva k ochrane a 
presadzovaniu ľudského zdravia a
bezpečnosti, predchádzaniu ľudským 
ochoreniam, chorobám a zraneniam a k 
zlepšeniu verejného zdravia. 

2. Účel uvedený v odseku 1 sa dosahuje 
prostredníctvom spoločných cieľov spolu 
so špecifickými cieľmi v oblastiach 
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zdravia a ochrany spotrebiteľa.

(a) Spoločné ciele pre zdravie a ochranu 
spotrebiteľa, ktoré sa majú dosahovať 
prostredníctvom akcií a nástrojov 
stanovených v prílohe 1 k tomuto 
rozhodnutiu, sú tieto:

– ochraňovať občanov pred rizikami 
a ohrozeniami, ktoré presahujú hranice 
kontroly jednotlivcov;

– zvyšovanie schopnosti občanov 
prijímať lepšie rozhodnutia o svojom 
zdraví a spotrebiteľských záujmoch;

– a zaradenie cieľov politiky zdravia 
a spotrebiteľa do hlavných trendov 
politiky .

(b) Špecifické zdravotné ciele, ktoré sa 
majú dosahovať prostredníctvom akcií 
a nástrojov stanovených v prílohe 2
k tomuto rozhodnutiu:

Ciele, ktoré sa majú dosahovať 
prostredníctvom akcií a nástrojov 
stanovených v prílohe k tomuto 
rozhodnutiu:

– ochraňovať občanov pred zdravotnými 
ohrozeniami;

- ochraňovať občanov pred zdravotnými 
ohrozeniami;

- presadzovanie politík, ktoré vedú k 
zdravšiemu spôsobu života;

- presadzovanie politík, ktoré vedú k 
zdravšiemu spôsobu života;

– prispievať k znižovaniu výskytu vážnych 
chorôb;

– prispievať k znižovaniu výskytu, 
chorobnosti a úmrtnosti vážnych chorôb a 
zranení;

– a zlepšiť účinnosť a hospodárnosť 
zdravotných systémov.

- zlepšiť účinnosť a hospodárnosť 
zdravotných systémov; a

- zlepšiť informovanie a vedomosti o 
rozvoji verejného zdravie a prispieť k 
zaradeniu zdravotných cieľov do 
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hlavných trendov..

(c) Špecifické ciele ochrany spotrebiteľa, 
ktoré sa majú dosahovať prostredníctvom 
akcií a nástrojov stanovených v prílohe 3 
k tomuto rozhodnutiu:
– lepšie porozumenie spotrebiteľov a 
trhov;
– lepšia regulácia ochrany 
spotrebiteľa;
– lepšie presadzovanie, 
monitorovanie a odškodnenie;
– a lepšie informovaní, vzdelávaní 
a zodpovední spotrebitelia. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Následne je potrebné upraviť účely a ciele programu tak, aby zodpovedali 
článku 152 Zmluvy o ES. Akcie zodpovedajúce cieľom sú uvedené v prílohe. Je to nevyhnutný 
dodatok na objasnenie definície účelov a cieľov programu. Významným dodatkom je zníženie 
úmrtnosti a chorobnosti vážnych chorôb a zranení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 2 odsek 2a (nový)

2a. Program ďalej prispeje k:
(a) zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany 
ľudského zdravia pri definícii a 
implementácii všetkých politík a aktivít 
Spoločenstva presadzovaním holistického 
prístupu ku zdraviu; 
(b) odstráneniu nerovností v oblasti 
zdravia;
(c) prehĺbeniu spolupráce medzi 
členskými štátmi v oblastiach pokrytých v 
článku 152 Zmluvy. 

Odôvodnenie

Hlavným cieľom programu bude vytvorenie jednotnej a medzidisciplinárnej stratégie pre 



PR\588702SK.doc 25/51 PE 364.889v02-00

External translation

SK

zdravie za účelom zaradenia ochrany a presadzovania zdravia do všetkých politík a akcií 
Spoločenstva a odstránenie zdravotných nerovností. Prehlbovanie spolupráce medzi 
členskými štátmi je mimoriadne dôležité pre dosiahnutie cieľov v odvetví zdravotníctva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 3 odsek 1 úvodná časť

1. Akcie na dosiahnutie účelov a cieľov 
stanovených v článku 2 naplno využijú 
metódy, ktoré sú k dispozícii, na 
implementáciu, najmä vrátane:

1. Akcie na dosiahnutie účelov a cieľov 
stanovených v článku 2 naplno využijú 
metódy na implementáciu a financovanie 
prijaté v súlade s riadiacim postupom 
stanoveným v článku 6 ods. 2.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Spôsoby implementácie programu a podmienky financovania budú 
definované riadiacim výborom programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 3 odseky 2, 3 a 4

2. Na účel odseku 1(a) uvedeného vyššie 
finančné príspevky Spoločenstva 
nepresiahnu nasledujúce úrovne:

vypúšťa sa

(a) 60% na akciu plánovanú na pomoc 
dosiahnutia cieľa, ktorý predstavuje časť 
politiky Spoločenstva v rámci oblasti 
zdravia a ochrany spotrebiteľa, okrem 
prípadov osobitej užitočnosti, keď 
príspevok Spoločenstva nesmie 
presiahnuť 80%; a,

(b) 60% na výdavky na fungovanie 
orgánu, ktorý sa usiluje o napĺňanie cieľa 
všeobecného európskeho záujmu 
v prípade, keď je takáto podpora 



PR\588702SK.doc 26/51 PE 364.889v02-00

External translation

SK

nevyhnutná na zabezpečenie zastúpenia 
záujmov v oblasti zdravia a spotrebiteľa 
na úrovni Spoločenstva alebo na 
implementáciu kľúčových cieľov 
programu, okrem prípadov osobitej 
užitočnosti, keď príspevok Spoločenstva 
nesmie presiahnuť 95%. Obnovenie 
takýchto finančných príspevkov môže byť 
vyňaté z princípu postupného znižovania.

3. Na účel odseku 1(a) uvedeného vyššie, 
môžu finančné príspevky Spoločenstva 
podľa potreby a za podmienky, že je to 
vhodné pre splnenie cieľa, zahrnúť 
spoločné financovanie Spoločenstvom 
a jedným alebo viacerými členskými 
štátmi alebo Spoločenstvom a príslušnými 
orgánmi ostatných zúčastnených krajín. 
V tomto prípade príspevok Spoločenstva 
nesmie presiahnuť 50%, okrem prípadov 
osobitej užitočnosti, keď príspevok 
Spoločenstva nesmie presiahnuť 
70%.Tieto príspevky Spoločenstva možno 
udeliť verejnému orgánu alebo 
neziskovému orgánu, ktorý určil členský 
štát alebo príslušný oprávnený úrad 
a schválila ho Komisia. 

4. Na účel odseku 1(a) uvedeného vyššie 
finančné príspevky Spoločenstva sa môžu 
poskytnúť aj vo forme paušálneho 
financovania v prípadoch, kde to 
zodpovedá charakteru príslušných akcií. 
Pre takéto finančné príspevky sa 
percentuálne hranice stanovené 
v odsekoch 2 a 3 neuplatňujú. Kritériá pre 
výber, monitorovanie a hodnotenie 
takýchto akcií sa podľa potreby 
prispôsobia.

Odôvodnenie

O špecifických ustanoveniach o príspevkoch Spoločenstva na projekty a organizácie rozhodne 
riadiaci výbor. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 3 odsek 4a (nový)

4a. Finančné príspevky budú môcť byť 
pridelené aj orgánom, ktoré:
(a) sú mimovládne, neziskové, nezávislé 
od odvetvia, komerčných a obchodných 
alebo iných kolidujúcich záujmov a ich 
prvoradými cieľmi a aktivitami sú 
predchádzanie ľudským chorobám a 
presadzovanie verejného zdravia v 
Spoločenstve, a
(b) boli poverené zastupovaním záujmov 
občanov na úrovni Spoločenstva 
vnútroštátnymi zdravotnými 
organizáciami v najmenej polovici 
členských štátov EÚ, v súlade s 
vnútroštátnymi predpismi a praxou 
zastupujú občanov a sú aktívne na 
regionálnej a národnej úrovni, a 
(c) poskytli Komisii úplné a aktualizované 
správy o ich členstve, vnútorných 
predpisoch a zdrojoch financovania. 

Odôvodnenie

Účasť občianskej spoločnosti je životne dôležitá pre vytvorenie a implementáciu európskej 
zdravotnej politiky. EÚ poskytuje finančné zdroje, aby mohli byť zdravotné záujmy efektívne 
zastúpené na úrovni Spoločenstva. Špecifikácia mimovládnych organizácií, ktoré hrajú 
dôležitú úlohu v presadzovaní zdravia a sú schopné zúčastňovať sa programu, zabezpečí 
väčšiu právnu istotu financovania opatrení v rámci programu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 4

Komisia zabezpečí implementáciu 
programu v súlade s ustanoveniami článku 
7.

1. Komisia zabezpečí v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi implementáciu akcií a 
opatrení stanovených v programe v súlade 
s ustanoveniami článkov 6 a 7 a 
harmonický a vyvážený rozvoj.

Odôvodnenie

Spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi je predpokladom pre efektívnu implementáciu 
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programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 4 odsek 1a (nový)

1a. Za účelom pomoci pri implementácii 
Komisia zabezpečí koordináciu a 
integráciu sietí na monitorovanie zdravia 
a rýchlu odpoveď na zdravotné ohrozenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 4 odsek 1b (nový)

1b. Komisia a členské štáty podniknú v 
rámci ich príslušných oblastí kompetencie 
kroky na zaistenie efektívneho fungovania 
programu a na vytvorenie mechanizmov 
na úrovni Spoločenstva a členských štátov 
na dosiahnutie cieľov programu. Zaistia 
vhodné informovanie o akciách 
podporovaných programom a čo najvyššiu 
účasť na akciách, ktoré si vyžadujú 
implementáciu prostredníctvom lokálnych 
a regionálnych orgánov a mimovládnych 
organizácií. 

Odôvodnenie

Koordinácia a spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi je absolútne nevyhnutná pre 
efektívnu implementáciu programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 4 odsek 1c (nový)

1c. Komisia sa bude v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi usilovať o 
porovnateľnosť údajov a informácií a o 
kompatibilitu a vzájomné prepojenie 
systémov a sietí na výmenu údajov a 
informácií o zdraví. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 4 odsek 1d (nový)

1d. Komisia, v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi, zabezpečí pre  
dosiahnutie cieľov programu potrebnú 
spoluprácu a komunikáciu s Európskym 
centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb. 

Odôvodnenie

Koordinácia a spolupráca medzi Komisiou, členskými štátmi a Európskym centrom pre 
prevenciu a kontrolu chorôb je absolútne nevyhnutná pre efektívnu implementáciu programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 4 odsek 1e (nový)

1e. Pri implementácii programu Komisia 
spolu s členskými štátmi zabezpečí 
dodržiavanie všetkých príslušných 
právnych ustanovení týkajúcich sa 
ochrany osobných údajov a ak to bude 
vhodné, zavedenie mechanizmov na 
zaistenie dôveryhodnosti a bezpečnosti 
týchto údajov. 

Odôvodnenie

Zhromažďovanie príslušných údajov je nevyhnutnou súčasťou programu. Za účelom 
garantovania jeho legitímnosti a dôveryhodnosti musia byť dodržané všetky príslušné právne 
ustanovenia o ochrane údajov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 4 odsek 1f (nový)

1f. Komisia, v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi, zabezpečí prechod medzi 
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akciami vytvorenými v rámci prvého 
programu prijatého rozhodnutím 
uvedeným v článku 11, ktoré prispievajú k 
prioritám stanoveným v tomto programe a 
akciami, ktoré sa majú uskutočniť v 
rámci tohto programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 4a (nový)

Článok 4a
Spoločné stratégie a akcie

Za účelom zabezpečenia vysokej úrovne 
ochrany ľudského zdravia pri definícii a 
implementácii všetkých politík a aktivít 
Spoločenstva a za účelom zaradenia 
zdravia do hlavných trendov politiky by 
mali byť ciele programu implementované 
ako spoločné stratégie a spoločné akcie 
vytvorením prepojení s príslušnými 
programami, akciami a fondmi 
Spoločenstva. Komisia zabezpečí 
prepojenie medzi programom a ostatnými 
opatreniami, akciami a fondmi 
Spoločenstva. 

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vytvoriť spoločné stratégie a akcie presadzovaním synergie Spoločenstva a 
maximalizovaním dopadu programu na ostatné opatrenia, akcie a fondy Spoločenstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 5 odsek 1

1. Finančný rámec pre implementáciu 
programu na obdobie upresnené v článku 1 
je 1203 miliónov EUR.

1. Finančný rámec pre implementáciu 
programu na obdobie upresnené v článku 1 
je 1200 miliónov EUR. 
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Odôvodnenie

Rozpočet programu by sa mal zvýšiť, aby pokrýval nové akcie a opatrenia, ktoré boli pridané 
a aby bola zaistená jednotná a efektívna implementácia programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 7 odsek 1 písmeno a)

a)  ročný plán práce na implementáciu 
programu, kde sú stanovené priority 
a akcie, ktoré sa majú vykonať, vrátane 
rozmiestnenia zdrojov a príslušných 
kritérií; 

a)  ročný plán práce na implementáciu 
programu, kde sú stanovené priority 
a akcie, ktoré sa majú vykonať, vrátane 
rozmiestnenia zdrojov; 

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a nasledujúcich návrhov je urobiť 
ustanovenia o implementácii jasnejšími a presnejšími. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 7 odsek 1 písmeno aa) (nové)

aa) dohody, kritériá, opatrenia na 
transparentnosť a postupy pre výber a 
financovanie akcií programu; 

Odôvodnenie

Tieto otázky si vyžadujú prijatie opatrení na implementáciu riadiacim výborom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 7 odsek 1 písmeno ab) (nové)

ab) dohody o implementácii spoločných 
stratégií a akcií uvedených v článku 4 
písm. a). 
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Odôvodnenie

Tieto otázky si vyžadujú prijatie opatrení na implementáciu riadiacim výborom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 7 odsek 1 písmeno ac) (nové)

(ac) dohody o koordinácii, prenose, 
výmene a šírení informácií a duševného 
vlastníctva a uchovaní údajov týkajúcich 
sa akcií a opatrení uvedených v prílohe. 

Odôvodnenie

Tieto otázky si vyžadujú prijatie opatrení na implementáciu riadiacim výborom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 7 odsek 2

2. Komisia prijme akékoľvek ďalšie 
opatrenia dôležité z hľadiska 
implementácie tohto rozhodnutia. Výbor 
o nich bude informovaný.

2. Komisia prijme akékoľvek ďalšie 
opatrenia dôležité z hľadiska 
implementácie tohto rozhodnutia v súlade s 
konzultatívnym postupom stanoveným v 
článku 6 ods. 3.

Odôvodnenie

Z dôvodu väčšej jasnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 9

Počas implementácie programu sa budú 
podporovať vzťahy s tretími krajinami, 
ktoré sa nezúčastňujú na programe, 
príslušné medzinárodné organizácie sú tiež 

Počas implementácie programu sa budú 
podporovať vzťahy s tretími krajinami, 
ktoré sa nezúčastňujú na programe, 
príslušné medzinárodné organizácie, 
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vyzvané. najmä Svetová zdravotnícka organizácia,
sú tiež vyzvané.

Odôvodnenie

Svetová zdravotnícka organizácia by tu mala byť konkrétne menovaná, keďže ide o 
najdôležitejšiu medzinárodnú organizáciu v oblasti zdravia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 10 odsek 2

2. Na požiadanie Komisie členské štáty
poskytnú informácie o implementácii 
a dopade tohto programu.

2. Komisia poskytne Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov:
(a) vonkajšiu a nezávislú dočasnú 
hodnotiacu správu o dosiahnutých 
výsledkoch a o kvalitatívnych a 
kvantitatívnych aspektoch implementácie 
programu tri roky po jeho prijatí; správa 
umožní predovšetkým posúdiť účinnosť 
štrukturálnych opatrení na zlepšenie v 
krajinách, ktoré nedávno vstúpili do Únie; 
správa bude obsahovať zhrnutie hlavných 
záverov a poznámok Komisie;  
(b) oznámenie o pokračovaní programu 
najneskôr do štyroch rokov po jeho 
prijatí; 
(c) najneskôr do 31. decembra 2015 
podrobnú vonkajšiu a nezávislú ex-post 
hodnotiacu správu pokrývajúcu 
implementáciu a výsledky programu, 
ktorá bude zostavená po dokončení jeho 
implementácie. 

Odôvodnenie

Nezávislé hodnotenie výsledkov programu sa považuje za nevyhnutné. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 10 odsek 3

3. Komisia zaručí, že program bude 
zhodnotený tri roky po jeho začatí a po 
jeho skončení. Komisia oznámi 
vyplývajúce uzávery, kde sú priložené jej 
pripomienky, Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskemu hospodárskeho 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obsah tohto odseku je zapracovaný v jasnejšej a presnejšej podobe do pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu k článku 10 ods. 2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 10 odsek 3a (nový)

3a. Po prijatí programu Komisia každé 
dva roky uverejní správu o zdravotnom 
stave v Európskej únii, založenú na 
údajoch a ukazovateľoch. 

Odôvodnenie

Mala by byť pravidelne uverejňovaná správa o zdraví v Únii, založená na údajoch a 
ukazovateľoch vyplývajúcich zo zavedenia opatrení v rámci programu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 11

Rozhodnutia 1786/2002/ES a 20/2004/ES 
sa rušia.

Rozhodnutie 1786/2002/ES sa ruší.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 12

Komisia prijme akékoľvek opatrenia 
nevyhnutné na zabezpečenie prechodu 
medzi opatreniami prijatými podľa 
rozhodnutí 1786/2002/ES a 20/2004/ES
a tých, ktoré sa majú vykonať na základe 
tohto programu. 

Komisia prijme akékoľvek opatrenia 
nevyhnutné na zabezpečenie prechodu 
medzi opatreniami prijatými podľa 
rozhodnutia 1786/2002/ES a tých, ktoré sa 
majú vykonať na základe tohto programu. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov 
rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha 1

Táto príloha sa vypúšťa

Odôvodnenie

Všetky prvky dôležité pre program zdravia by mali byť zahrnuté v prílohe 2, aby program 
obsahoval iba jednu prílohu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha 2 nadpis

PRÍLOHA 2 - ZDRAVIE PRÍLOHA

Odôvodnenie

Keďže príloha 1 je zlúčená s prílohou 2 a príloha 3 pokrýva program ochrany spotrebiteľa, je 
iba jedna príloha programu verejného zdravia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha 2 cieľ 1 bod 1

1.  ZLEPŠENIE DOHĽADU A KONTROLY 
OHROZENÍ ZDRAVIA PROSTREDNÍCTVOM

1.1.  ZLEPŠENIE DOHĽADU A KONTROLY 
OHROZENÍ ZDRAVIA PROSTREDNÍCTVOM
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(Očíslovanie podbodov by malo byť 
zmenené, t.j. 1.1.1., 1.1.2, atď.)

Odôvodnenie

Zmena očíslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha 2 cieľ 1 podbod 1.4

1.4.  Zlepšenie laboratórnej spolupráce, 
aby sa zaručila vysoká kvalita 
diagnostických schopností pri patogénoch 
v celom Spoločenstve, vrátane štruktúry 
európskeho referenčného laboratóriá pre 
patogény, ktoré si vyžadujú posilnenú 
spoluprácu na úrovni Spoločenstva.

1.4.  Zlepšenie laboratórnej spolupráce, 
vrátane monitorovania antimikrobiálnej 
rezistencie, aby sa zaručila vysoká kvalita 
diagnostických schopností pri patogénoch 
v celom Spoločenstve, vrátane štruktúry 
európskeho referenčného laboratóriá pre 
patogény, ktoré si vyžadujú posilnenú 
spoluprácu na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie
Akcia v oblasti antimikrobiálnej rezistencie proti antibiotikám je tiež dôležitá, okrem iného z 
dôvodu šírenia infekcií v nemocniciach. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha 2 cieľ 1 bod 2 

2.  SCHOPNOSŤ REAKCIE NA ZDRAVOTNÉ 
OHROZENIA PROSTREDNÍCTVOM 

1.2.  SCHOPNOSŤ REAKCIE NA ZDRAVOTNÉ 
OHROZENIA PROSTREDNÍCTVOM 

(Očíslovanie podbodov by malo byť 
zmenené, t.j. 1.2.1., 1.2.2, atď.)

Odôvodnenie

Zmena očíslovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha 2 cieľ 2 bod 3

3.  PRESADZOVANIE ZDRAVIA
PROSTREDNÍCTVOM RIEŠENIA OBLASTI 
DETERMINANTOV 

2.  PRESADZOVANIE ZDRAVIA 
PROSTREDNÍCTVOM RIEŠENIA OBLASTI 
DETERMINANTOV 

(Očíslovanie podbodov by malo byť 
zmenené, t.j. 2.1., 2.2., atď.)

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod  3.2.a (nový)

3.2.a Zdravotné determinanty súvisiace so 
zraneniami;

Odôvodnenie

Identifikácia determinantov súvisiacich so zraneniami by mohla zlepšiť ich prevenciu a 
lekársku starostlivosť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.3.b (nový)

3.3.b  Identifikácia príčin zdravotných 
nerovností, ktoré majú dopad na 
prevenciu a optimálnu zdravotnú 
starostlivosť; 

Odôvodnenie

Medzi členskými štátmi a v rámci členských štátov existujú dnes veľké rozdiely v súvislosti s 
priemernou dĺžkou života občanov, ich zdravotným stavom a ich prístupom ku starostlivosti. 
Preto je potrebné, aby boli v rámci programu podniknuté opatrenia na ich zmiernenie a na 
podporu optimálnej lekárskej starostlivosti. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.4.a (nový)

3.4.a  Identifikácia genetických 
determinantov vážnych chorôb;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha 2 cieľ 3
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Cieľ 3: prispievať k znižovaniu výskytu 
vážnych chorôb

Cieľ 3: prispievať k znižovaniu výskytu, 
chorobnosti a úmrtnosti vážnych chorôb
a zranení 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh za účelom zlučiteľnosti s návrhom k časti článku 2, týkajúcej 
sa cieľov programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Príloha 2 cieľ 3 bod 4

4.  PREVENCIA CHORÔB A ZRANENÍ 3.  PREVENCIA CHORÔB A ZRANENÍ

(Očíslovanie podbodov by malo byť 
zmenené, t.j. 3.1., 3.2., atď.)

Odôvodnenie

Zmena číslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Príloha 2 cieľ 3 úvodná veta

Pri koordinácii s prácou na zdravotných
determinantoch program podporí 
nasledujúce: 

Pri koordinácii s prácou na determinantoch 
program podporí nasledujúce: 

Odôvodnenie

Za účelom väčšej jasnosti.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.2

4.2.  Príprava a implementácia stratégií 
a opatrení prevencie chorôb, najmä určenie 
osvedčených postupov a tvorba usmernení 
a odporúčaní, vrátane druhotnej prevencie, 
skríningu a skorého odhalenia,

4.2.  Príprava a implementácia stratégií 
a opatrení prevencie chorôb, najmä určenie 
osvedčených postupov a tvorba usmernení 
a odporúčaní, vrátane druhotnej prevencie, 
skríningu a skorého odhalenia, najmä 
vážnych chorôb;

Odôvodnenie

Je prirodzené klásť väčší dôraz na vážne choroby. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.3.a (nový) 

4.3.a Vytvorenie stratégií a opatrení na 
určenie príčin zdravotných nerovností 
prevenciou a presadzovaním zdravotnej 
rektifikácie a optimálnej zdravotnej 
starostlivosti; 

Odôvodnenie

Nevyžaduje si vysvetlenie, keďže zmiernenie nerovností je jednou z priorít programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.3.b (nový)

4.3.b Presadzovanie osvedčených 
postupov a liečby state-of-the-art chorôb a 
zranení na zabránenie ďalšej zdravotnej 
strate;  

Odôvodnenie

Nevyžaduje si vysvetlenie, keďže zmiernenie nerovností je jednou z priorít programu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75 
Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.4.

4.4.  Príprava a implementácia stratégií 
a opatrení pri prevencii zranení,

4.4.  Príprava a implementácia stratégií 
a opatrení pri prevencii zranení, na základe 
determinantov zranení;

Odôvodnenie

Akcia musí byť založená na determinantoch zranení určených analýzou údajov o zraneniach. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.4.a (nový)

4.4.a Určenie osvedčených postupov a 
usmernení v oblasti zranení, založených 
na analýze zhromaždených údajov;  

Odôvodnenie

Určenie osvedčených postupov a usmernení je najlepšou alternatívou preventívnych opatrení 
a lekárskej starostlivosti v oblasti zranení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Príloha 2 cieľ 4 bod 5 

5.  DOSIAHNUTIE SÚČINNOSTI MEDZI 
NÁRODNÝMI ZDRAVOTNÝMI SYSTÉMAMI 
POSTREDNÍCTVOM :

4.  DOSIAHNUTIE SÚČINNOSTI MEDZI 
NÁRODNÝMI ZDRAVOTNÝMI SYSTÉMAMI 
POSTREDNÍCTVOM :

(Očíslovanie podbodov by malo byť 
zmenené, t.j. 4.1., 4.2., atď.)
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Odôvodnenie

Zmena očíslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.2

5.2.  Zdieľania informácií o mobilite 
zdravotných pracovníkov a riešení ich 
následkov,

5.2.  Zhromažďovania údajov a zdieľania
informácií o mobilite zdravotných 
pracovníkov a pacientov a riešení ich 
následkov,

Odôvodnenie

Mobilita zdravotných pracovníkov a pacientov je skutočnosť, a preto sú zhromažďovanie a 
analýza príslušných údajov nevyhnutné pre ďalšie vysporiadanie sa s príslušnými problémami 
a výzvami v tejto súvislosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.8.a (nový)

5.8.a Presadzovania dostupnosti orgánov 
a látok ľudského pôvodu vysokej kvality a 
bezpečnosti pre lekárske využitie v celom 
Spoločenstve.  

Odôvodnenie

Odsek 6.4 pôvodnej prílohy 1 je lepšie umiestnený za cieľom 4. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Príloha 2 cieľ 5 (nový)

Cieľ 5: zlepšenie informácií o zdraví a 
znalostí na rozvoj verejného zdravia a 
prispenie k zaradeniu zdravotných cieľov 
do hlavných trendov politiky 

Odôvodnenie

Nový cieľ na základe novej formulácie článku 2. 



PR\588702SK.doc 43/51 PE 364.889v02-00

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Príloha 2 cieľ 5 úvodná časť

Akcie prispievajúce ku všetkým vyššie 
uvedeným cieľom: 

Akcie a nástroje prispievajúce ku všetkým 
vyššie uvedeným cieľom: 

Odôvodnenie

Za účelom väčšej jasnosti a zosúladenia s pozmeneným textom prílohy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Príloha 2 cieľ 5 bod 6

6. ZLEPŠENIE INFORMÁCIÍ O ZDRAVÍ 
A ZNALOSTÍ NA ROZVOJ VEREJNÉHO 
ZDRAVIA PROSTREDNÍCTVOM:

5.1. ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV,
MONITOROVANIE ZDRAVIA A ŠÍRENIE 
INFORMÁCIÍ 

(Očíslovanie podbodov by malo byť 
zmenené, t.j. 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, atď.)

Odôvodnenie

Zmena očíslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Príloha 2 cieľ 5 bod 6 podbod 6.1.a (nový)

6.1.a  Zhromažďovanie a analýza údajov 
o zraneniach a vytvorenie metodík a 
údržba databázy;

Odôvodnenie

Zhromažďovanie a analýza údajov o zraneniach a vytvorenie metodík je nevyhnutné pre 
určenie opatrení na prevenciu a obmedzenie zranení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Príloha 2 cieľ 5 bod 5.2. (nový)

5.2. ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU S OBČANMI 
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EÚ V OTÁZKACH ZDRAVIA

5.2.1. Kampane na zvýšenie povedomia.

5.2.2. Prieskumy.

5.2.3. Konferencie, semináre, stretnutia 
expertov a zúčastnených strán.

5.2.4. Publikácie o otázkach politiky 
zdravia.

5.2.5. Poskytovanie on-line informácií.

5.2.6. Vývoj a využitie informačných 
miest.

Odôvodnenie

Zmena očíslovania. Upravená verzia bodu 1 pôvodnej prílohy 1. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Príloha 2 cieľ 5 bod 5.3 (nový) 

5.3. RAST OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 
A ÚČASTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN PRI 
TVORBE POLITÍK TÝKAJÚCIH SA ZDRAVIA

5.3.1. Presadzovanie a posilňovanie
zdravotných organizácií na úrovni 
Spoločenstva.

5.3.2. Školenia a budovanie kapacít pre 
zdravotné organizácie.

5.3.3. Vytváranie sietí mimovládnych 
zdravotných organizácií a iných 
zúčastnených strán.

5.3.4. Posilňovanie poradných orgánov 
a mechanizmov na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Zmena očíslovania. Upravená verzia bodu 2 pôvodnej prílohy 1. 



PR\588702SK.doc 45/51 PE 364.889v02-00

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Príloha 2 cieľ 5 bod 5.4 (nový)

5.4. VYTVORENIE SPOLOČNÉHO
PRÍSTUPU NA INTEGROVANIE ZÁUJMOV 
ZDRAVIA DO ĎALŠÍCH POLITÍK 
SPOLOČENSTVA

5.4.1. Vývoj a uplatňovanie metód na 
zhodnotenie dopadu politík a činností 
Spoločenstva v oblastiach záujmov 
zdravia.

5.4.2. Výmena osvedčených postupov v 
oblasti národných politík s členskými 
štátmi.

5.4.3. Štúdie o dopade ďalších politík na 
zdravie.

Odôvodnenie

Zmena očíslovania. Upravená verzia bodu 3 pôvodnej prílohy 1. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Príloha 2 cieľ 5 bod 5.5. (nový)

5.5. PRESADZOVANIE MEDZINÁRODNEJ 
SPOLUPRÁCE TÝKAJÚCEJ SA ZDRAVIA

5.5.1. Opatrenia o spolupráci 
s medzinárodnými organizáciami.

5.5.2. Opatrenia o spolupráci s tretími 
krajinami, ktoré sa programu 
nezúčastňujú.

5.5.3. Podporenie dialógu medzi 
organizáciami pre zdravie

Odôvodnenie

Zmena očíslovania. Upravená verzia bodu 4 pôvodnej prílohy 1. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Príloha 2 cieľ 5 bod 5.6.(nový)

5.6. ZLEPŠENIE SKORÉHO 
ODHAĽOVANIA, HODNOTENIA 
A OZNAMOVANIA RIZÍK PROSTREDNÍCTVOM:

5.6.1. Podporovanie vedeckého 
poradenstva a hodnotenie rizika, vrátane 
úloh nezávislých vedeckých výborov 
zriadených rozhodnutím Komisie 
2004/210/ES1.

5.6.2. Zhromažďovanie a spracovanie 
informácií a zriadenie sietí špecialistov 
a inštitútov.

5.6.3. Presadzovanie rozvoja 
a harmonizácie metodológií hodnotenia 
rizika. 

5.6.4. Akcie na zhromažďovanie 
a hodnotenie informácií o vystavení 
obyvateľstva a podskupín chemickým, 
biologickým a fyzikálnym 
nebezpečenstvám pre zdravie.

5.6.5. Zriadenie mechanizmov na skoré 
zistenie objavujúcich sa rizík a akcia 
týkajúca sa novo identifikovaných rizík.

5.6.6. Stratégie na zlepšenie 
komunikácie v prípade rizika.

5.6.7. Školenie na hodnotenie rizika. 

1 Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45.

Odôvodnenie

Zmena očíslovania. Upravená verzia bodu 5 pôvodnej prílohy 1. 

  
1 Ú.v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Príloha 2 cieľ 5 bod 5.7. (nový)

5.7. PRESADZOVANIE BEZPEČNOSTI 
ORGÁNOV A LÁTOK ĽUDSKÉHO PÔVODU,
KRVI A KRVNÝCH DERIVÁTOV  

5.7.1. Aktivity na zvýšenie bezpečnosti a 
kvality orgánov a látok ľudského pôvodu, 
vrátane krvi, zložiek krvi a prekurzorov 
krvných buniek. 

5.7.2. Podpora stratégií a mechanizmov 
na presadzovanie darcovských 
transplantácií a na vysporiadanie sa s 
problémom nedostatku orgánov.  

5.7.3. Vytvorenie a fungovanie 
spoločných platforiem medzi darcami a 
príjemcami orgánov a látok ľudského 
pôvodu na určenie osvedčených postupov. 

Odôvodnenie

Prvý podbod pôvodne v prílohe 1, bod 6.5. Dva nové podbody dopĺňajú prvý. Dodatočné 
zlepšenie a vytvorenie opatrení v oblasti transplantovaných orgánov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Príloha 2 cieľ 5 bod 5.8. (nový)

5.8. OSTATNÉ AKTIVITY

5.8.1. Technická pomoc pri analýze 
výsledkov súvisiacich s vytvorením a 
implementáciou politík a legislatívy. 
5.8.2. Presadzovať synergie a vhodné 
využitie ostatných fondov a programov 
Spoločenstva, vrátane rámcových 
programov Spoločenstva pre výskum a ich 
výsledkov, štrukturálnych fondov, fondu 
súdržnosti, Európskeho 
poľnohospodárskeho usmerňovacieho 
a záručného fondu a fondu solidarity. 
5.8.3 Presadzovať zubnú starostlivosť, 
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najmä u detí. 

Odôvodnenie

Dodatočné zlepšenie a vytvorenie spoločných akcií na presadzovanie synergie Spoločenstva. 
Okrem toho sa považuje za potrebné vytvoriť akcie vo všetkých odvetviach zdravotníctva, ako 
je aj zubná starostlivosť, ktorá sa týka najmä detí. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

Public health is a commodity of prime importance and its protection concerns everyone 
without exception. The introduction of health protection into the Charter of Fundamental 
Rights (Article 11-35) officially sets out this generally held conviction and, at the same time, 
the obligation to give it prominence as a major priority of the European Union.

In particular, the Treaties require the Community to play an active role in the field of public 
health by taking measures which cannot be taken by the Member States. Article 152 of the 
Treaty sets out three objectives for Community action - improving public health, preventing 
disease in all its forms and obviating sources of danger. It also provides for Community 
coordination and cooperation with the Member States to support actions in the field of public 
health, while competence and responsibility for health services (hospitals etc.), lie with the 
Member States (subsidiarity principle). Drawing up action programmes allows the 
Commission to shape and develop policy and action in the field of public health in order to 
achieve the objectives of the Treaty.

1. Background to the proposal for a decision

On 6 April 2005, the Commission submitted a proposal for a decision of the European 
Parliament and of the Council1 establishing a programme of Community action in the field of 
health and consumer protection 2007-2013; Article 251 was specified as the procedure under 
which that decision would be taken, i.e. the co-decision procedure between the European 
Parliament and the Council. In specific terms, the proposal for a decision concerns the 
establishment of a programme covering two separate articles of the EC Treaty, Article 152 
concerning public health and Article 153 concerning consumer protection. The Community 
has in fact previously adopted two separate programmes on the basis of these articles, viz. the 
general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the 
years 2004-20072, with a budget of € 81.8 million (annual average € 20.45 million), and the 
current Community action programme in the field of public health 2003-20083, with a budget 
of € 354 million (annual average of € 59 million), which is the first integrated programme in 
the field of public health.

2. Remarks on procedure - decision to split the programme

In the explanatory memorandum to the proposal for a decision, the Commission points out 
that the programmes in the Union are fragmented and that the actions in the fields of 
consumer protection and public health share common objectives. Although the simplification 

  
1 COM(2005) 115 final.
2 Decision No. 20/2004, OJ L5, 09.01.2004.
3 Decision No 1786/2002/EC, OJ L 271, 9.10.2002.
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and rationalisation of Community programmes may be an objective, the merger of the two 
areas of policy into a single programme cannot disguise the different nature of those areas of 
policy and the different level of involvement of the Union.

On 30 June 2005, the Conference of Presidents of the European Parliament approved splitting 
the proposal into two parts, while the two committees responsible (the Committee on the 
Environment and the Committee on the Internal Market) were asked to ensure that the reports 
to be submitted would not contain contradictory amendments to one or the other part of the 
legislative proposal, and that the splitting of the proposal would enable the Committee on 
Budgets to examine the budgetary aspects of all elements of the proposal.

Your rapporteur must also stress that each area, i.e. public health and consumer protection, 
has its own priorities and specific features, and each is both multi-faceted and complex. 
Consequently, when we address both of these vast and sensitive areas simultaneously, there is 
a risk that we focus our attention only on their common points and do not cover all of the 
aspects involved. Everything therefore points to two separate programmes so that each subject 
can be dealt with fully. This does not prevent the Commission's departments from managing 
the two programmes jointly, in particular on points where they overlap. 

Review of the Union's second health programme 

The split into two programmes has prompted your rapporteur to submit a number of 
amendments to produce a cohesive and substantive health programmes which meets the 
requirements of the EU and the aspirations as well as the needs of the public for better health 
for all. Without a doubt, the experience gained from the first programme, for which it was my 
honour to be the EP's rapporteur, has made an instrumental contribution to my proposal.

Two additional points in the second programme, ensuing from the experience already gained 
from implementation of the first programme, distinguish it from the first: (a) synergy between 
the national health systems with a view to improving efficiency and effectiveness as an 
individual objective and (b) additional actions to consolidate further the capacity to achieve 
the individual objectives.

As with the first programme, the new programme is characterised by a holistic approach both 
towards health and towards the means, mechanisms and practices for tackling health 
problems. It is the approach which must be adopted in order to improve, at Community level, 
not only the quantity of information disseminated but also its quality and, at the same time 
achieve more effective support and coordination for everyone involved in the health sector. 
Whether in the private or public sector, help must be given to stakeholders to draw up and 
develop the priorities of the programme, focusing throughout on the cohesion and 
coordination of its actions.

Among those actions, prominence should be given to the correct treatment of diseases and 
injuries through information about best medical practice in order to prevent further loss of 
health status. However, even in the case of chronic diseases and disabilities, care should be 
available which enables sufferers to have a better quality of life. Consequently, a significant 
part of the actions should concern medical care and treatment. 
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The programme is an invitation and, at the same time, a challenge to all to contribute to 
ensuring more effective prevention, improved health services, and a better quality of life. It 
should not be overlooked in this respect that there are existing differences in health services 
between the Member States and between areas within the same Member State as well as 
inequalities in access to good health services for citizens. Bridging these gaps, in combination 
with synergy between the national health services, is therefore an important aspect of the 
programme.

The objectives of the programme

The objectives of the programme as set out in my proposal are as follows:
- to protect citizens against health threats,
- to promote policies that lead to a healthier way of life,
- to contribute to the development of more effective and efficient health systems, 
- to improve information and knowledge in order to further the development of health 

and to incorporate the objectives of the policy implemented in the fields of health in 
other Community policies (mainstreaming).. 

The programme will also contribute to:
- ensuring a high level of protection for human health when formulating and 

implementing all Community policies and activities, 
- promoting a holistic approach to health, 
- tackling health inequalities, 
- encouraging cooperation between the Member States in the fields covered by 

Article 152 of the Treaty.

Actions and support measures for the objectives

The new programme includes the following actions:
- promoting health and access to information so that European citizens are in a 

position to make beneficial choices for health, 
- responding to health threats in a coordinated manner at European level, as in the 

case of epidemics, diseases such as HIV/AIDS, bioterrorism etc.,
- preventing disease by tackling health determinants such as those related to lifestyle 

(diet, smoking, consumption of alcohol) as well as to additional factors, genetic, 
environmental, socio-economic etc. which demonstrably affect both physical and 
mental health,

- preventing further loss of health status of an individual by means of applying 
sound medical practice and the most modern methods of treating diseases. It is 
also obvious that the criterion for evaluating treatment cannot be the financial cost 
but the effectiveness, which is also a long-term financial consideration. 

- ensuring, by means of information, the best possible treatment for sufferers of 
chronic disease and disabilities, which will offer them a corresponding quality of 
life, 
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- bridging the gaps at the level of Member States' health systems and the inequalities 
faced by European citizens in gaining access to good health services, and the 
appropriate treatment. These inequalities as a rule affect social groups with shared 
characteristics, be they unemployed, isolated, with personal and family difficulties, 
often immigrants, with chronic diseases, often mental illness and/or disability, 

- collecting and analysing data through the programme in order accurately to 
inventory 'health status' in the European Union and to promote actions to restore a 
converging tendency in the Member States in this field by means of information, 
information campaigns, synergy with other Community actions and funds, through 
non-governmental organisations and the promotion of best practice, 

- improving communication with citizens by providing them with the necessary 
information on how to stay in good health, the effects of lifestyle, appropriate 
treatment options when they are ill and how to lead a better life with a chronic 
disease or a disability. 

Implementation and coordination

The cooperation of the Commission both with the Member States and international 
organisations, such as the World Health Organisation, and specialised centres, such as the 
European Centre for Disease Prevention and Control, is essential for exchanges of views and 
the promotion of health measures. The Member States are also required to play an important 
role given that much of the data will come from them. Their cooperation is essential for the 
collection and processing of data and potential implementation of new policies and 
approaches with appropriate coordination on health-related matters, as important mechanisms 
and instruments are available to them. Your rapporteur considers that coordination of the 
programme is a substantial and essential factor in its success and that the 'open coordination 
method' may help in matters relating to subsidiarity by strengthening strategies in the field of 
health and healthcare, such as patient mobility. 

Budget

One aspect which your rapporteur considers to be extremely important is the budget. The 
objectives must always be matched by the resources available to achieve them. In your 
rapporteur's view, there is no guaranteed match between these two in the proposed 
programme. The actions under the programme, as described, are extremely wide-ranging and 
ambitious and therefore cannot be achieved with a limited budget. Moreover, the 
Commission's proposal contained another two new objectives in addition to the three declared 
objectives of the first programme.

Your rapporteur therefore proposes the amount of € 1, 200 million in the certainty that the 
Council and the Commission will realise that this proposal is perfectly reasonable and will 
facilitate the smooth implementation of the 2007-2013 health programme. Neither should we 
overlook for one moment the fact that public health is one of the EU's major priorities 
compared with all other policies. This development demonstrates the exceptional importance 
of public health and, therefore, its protection as a response to existing needs and challenges as 
well as the great interest shown by European citizens who are also demanding effective action 
in this field.


