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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o bílé knize s nazvané Společně pro zdraví:strategický přístup pro EU na období 
2008–2013,
(2008/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 152 a články 163 až 173 Smlouvy o ES,

– s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou Společně pro zdraví: strategický přístup 
pro EU na období 2008–2013, (KOM(2007)0630),

– s ohledem na závěry Rady ohledně bílé knihy nazvané Společně pro zdraví: strategický 
přístup pro EU na období 2008–2013,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů k bílé knize nazvané Společně pro zdraví:
strategický přístup pro EU na období 2008–2013, s ohledem na druhý akční program 

Společenství v oblasti zdraví 2008–20131,

– s ohledem na závěry Rady o společných hodnotách a zásadách ve zdravotních systémech  
Evropské unie2,

– s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy 
Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku3,

– s ohledem na závěry Rady ohledně zdraví žen4,

– s ohledem na sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013),

– s ohledem na bílou knihu nazvanou Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů 
souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (KOM(2007)0279),

– s ohledem na pokyny Světové zdravotnické organizace v rámci strategie „Zdraví pro 
všechny ve 21. století“,

                                               
1 Úř. věst. L 301, 20.11.2007.
2 Úř. věst. C 146, 22.6.2006, s. 1.
3 Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 8. 
4 Úř. věst. C 146, 22.6.2006, s. 4.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2008 o dárcovství orgánů a transplantaci: 
politická opatření na úrovni EU1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené 
Evropské unii2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o strategii Společenství pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na období 2007–20123,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. července 2007 o opatřeních přijatých za účelem boje 
proti kardiovaskulárním onemocněním4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o zlepšení duševního zdraví obyvatelstva: 
Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. února 2005 o evropském akčním plánu pro životní 
prostředí a zdraví na období 2004–20106,

– s ohledem na své prohlášení ze dne 27. dubna 2006 o diabetu7,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zdraví je jednou z našich nejvýznamnějších hodnot a vzhledem 
k tomu, že naším cílem je zdraví všech, 

B. vzhledem k tomu, že zvyšující se výskyt rakoviny, diabetu, kardiovaskulárních chorob, 
duševních chorob, problémů s nadváhou a obezitou a onemocněním HIV/AIDS, stejně 
jako nové výzvy ve zvýšené míře ohrožují zdraví na území EU i za jejími hranicemi, 

C. vzhledem k dalším možným hrozbám pro zdraví v přeshraničním měřítku, jako jsou 
pandemie, nové druhy přenosných nemocí a biologický terorismus, a vzhledem  
k následkům změny klimatu a globalizace, zejména pokud jde o potraviny a migraci,

D. vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva mění běžnou strukturu nemocí a vyvíjí tlak na 
udržitelnost systémů zdravotní péče, 

E. vzhledem k tomu, že mezi členskými státy i v jejich rámci existují značné rozdíly ve 
zdravotnické péči,

F. vzhledem k tomu, že občané očekávají kroky v oblasti ochrany zdraví, které budou ve 
stále vyšší míře společné,    

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0130.
2 Přijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0121.
3 Přijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0009.
4 Přijaté texty, P6_TA(2007)0346.
5 Přijaté texty, P6_TA(2006)0341.
6 Úř. věst. C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
7 Úř. věst. C 296 E, 6.12.2006, s. 273.



PR\722484CS.doc 5/8 PE405.984v01-00

CS

G. vzhledem k tomu, že existují oblasti, ve kterých členské státy nemohou samostatně účinně 
jednat, a vzhledem k tomu, že závazkem Evropské unie je společná politika v oblasti 
ochrany zdraví, prostřednictvím níž může poskytnout přidanou hodnotu (např. informace 
a výměna osvědčených postupů),   

H. vzhledem k tomu, že požadavek mobility pacientů a poptávka po odbornících a službách 
v oblasti zdravotnictví neustále vzrůstá, 

I. vzhledem k tomu, že investice do zdraví jsou pro rozvoj lidských zdrojů zásadní a mají 
nepřímý dopad na hospodářský úspěch, 

J. vzhledem k tomu, že možnosti předcházení nemocem zůstávají nevyužity,  

K. vzhledem k tomu, že 40 % výdajů v oblasti ochrany zdraví vzniká v souvislosti 
s nezdravým životním stylem (alkohol, tabák, nedostatečná aktivita, strava), 

1. vítá bílou knihu Komise o strategickém přístupu v oblasti zdraví na období 2008–2013 
a podporuje hodnoty, zásady, strategické cíle a konkrétní aktivity stanovené v tomto 
rámci;  

2. věří, že v případě výskytu nových hrozeb pro zdraví je třeba věnovat se zdraví jako 
klíčovému politickému tématu v souladu se záměry Lisabonské smlouvy a Lisabonské 
strategie; 

3. zdůrazňuje, že zdravotnictví potřebuje podporu účinných politik ve všech oblastech a na 
všech úrovních v rámci členských států a Evropské unie („Otázky zdraví ve všech 
politikách“) na všeobecné úrovni; 

4. zdůrazňuje, že akční plány by se měly zabývat zejména potřebou snížit výskyt přenosných 
a nepřenosných nemocí;

5. navrhuje, aby si Komise stanovila jako přednostní cíl snižování rozdílů v oblasti zdraví 
mezi členskými státy, v jejich rámci i mezi různými sociálními skupinami;

6. zdůrazňuje, že činnost zaměřená na snížení rozdílů v oblasti zdraví by měla zahrnovat 
cílenou reklamu a osvětu veřejnosti;

7. věří, že snaha předcházet chorobám by měla být výrazně zvýšena a uznává, že prostředky 
vynaložené na zdraví nejsou pouhými výdaji, ale také investicí;

8. věří, že práva občanů a jejich odpovědnost za své vlastní zdraví by měly být zásadní; 
zdůrazňuje důležitost programů zdravotní gramotnosti a podpory všech částí společnosti 
k tomu, aby vedly zdravý životní styl; 

9. očekává, že Komise bude věnovat zvláštní pozornost otázce udržitelnosti systémů 
zdravotní péče a v této souvislosti také roli farmaceutického průmyslu;  

10. vítá záměr určit základní hodnoty v oblasti zdraví a stanovit systém zdravotních ukazatelů 
(na národní a mezinárodní úrovni) a podpořit programy zdravotní gramotnosti; 
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11. vítá záměr podporovat předcházení nemocem ve všech věkových skupinách v duchu 
„zdraví pro všechny“; vyzdvihuje potřebu zdůraznit klíčová témata v oblasti zdraví, jako 
je výživa, obezita, fyzická aktivita, konzumace alkoholu, drog, tabáku a rizika pro životní 
prostředí, a přitom vzít v úvahu roli, jež hraje pohlaví, poskytnout podporu pro zdravý 
způsob stárnutí a snížit zátěž, jež představují chronická onemocnění; 

12. věří, že činnost zaměřená na podporu zdravého životního stylu v rodinách, školách, na
pracovištích a místech trávení volného času je pro úspěšné předcházení nemocem zásadní; 

13. podporuje činnost zaměřenou proti specifickým typům nemocí a věří, že je v zájmu vyšší 
účinnosti třeba najít vhodné pracovní metody a způsoby organizace pro zlepšení 
interinstitucionální spolupráce; 

14. zdůrazňuje, že regionální a místní zdravotnické orgány v mnoha členských státech často 
odpovídají za plánování, řízení, činnost a rozvoj odvětví zdravotnictví a často také nesou 
finanční odpovědnost za toto odvětví, disponují důkladnými znalostmi a pochopením 
odvětví zdravotnictví a uplatňování politiky v oblasti ochrany zdraví; 

15. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj elektronického zdravotnictví (e-health);

16. vítá návrh Komise zřídit mechanismus strukturované spolupráce na úrovni Společenství 
a navázat užší spolupráci se zúčastněnými stranami, které se bude účastnit občanská 
společnost; zdůrazňuje potřebu začlenit organizace sdružující zaměstnavatele 
a zaměstnance v rámci partnerství;

17. souhlasí s tím, že činnosti v rámci této strategie je třeba do konce nynějšího finančního 
rámce (2013) podpořit stávajícími finančními nástroji, aniž by vznikly dodatečné důsledky 
pro rozpočet;

18. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Koncem roku 2007 přijala Komise strategii EU s názvem Společně pro zdraví: strategický 
přístup pro EU na období 2008–2013, která je založena na závazku členských států 
a Společenství respektovat společné hodnoty a zásady politiky v oblasti zdraví, vytvořit 
občanům podmínky pro výkon práv a povinností s ohledem na jejich vlastní zdraví v průběhu 
života a pro jejich aktivní zapojení do rozhodovacích procesů a procesů přizpůsobování 
zdravotní péče potřebám pacientů, snížit nerovnosti v oblasti zdraví mezi jednotlivými 
sociálními skupinami, členskými státy a oblastmi, pokládat investice do zdraví za podmínku 
hospodářského rozvoje a důsledně zahrnovat zdraví do politiky na všech úrovních.     

Zdraví je jednou z nejdůležitějších hodnot v lidském životě. Znepokojující směry vývoje v 
oblasti zdraví, zejména zvyšující se výskyt rakoviny, kardiovaskulárních chorob, diabetu a 
obezity, i přes pokroky v možnostech léčby znamenají, že tato hodnota je stále více ohrožena.

Nové výzvy s sebou dále přináší stárnutí obyvatelstva, změna klimatu a globalizace. Hovoří 
se o možných pandemiích a biologickém terorismu. Světová zdravotnická organizace 
předpokládá v nadcházejících letech epidemii rakoviny. Zároveň vzrůstá poptávka po mobilitě 
pacientů a odborníků v oblasti zdravotnictví. Systémy zdravotní péče a jejich financování jsou 
stále pod větším tlakem. V posledních letech se cena léků zvyšuje rychlejším tempem než 
celkové náklady na zdravotnictví, což vyvolává obavy veřejnosti, pokud jde o rovnost 
v oblasti zdravotní péče a udržitelnosti systémů zdravotní péče. Řada členských států se 
pokouší o reformu systémů zdravotní péče. 

Mezi členskými státy i v jejich rámci existují v oblasti zdraví značné rozdíly. Co se týče 
rakoviny, jsou rozdíly v počtu přeživších mezi novými a starými členskými státy tak vysoké, 
že lze hovořit o „železné oponě v oblasti zdraví“. Podle Eurostatu se navzdory celkovému 
stárnutí obyvatelstva naděje dožití v okamžiku narození rozchází mezi zeměmi EU o 9 let 
u žen a o 13 let u mužů a dětská úmrtnost se liší šestinásobně.  Je třeba, aby EU v této oblasti 
posílila činnost za účelem snížení nerovností, zejména prostřednictvím výměny osvědčených 
postupů v různých oblastech a cílené reklamy a vzdělávání veřejnosti v oblasti lepší péče o 
zdraví.

Zdraví je zmíněno již ve Smlouvě o založení Evropského společenství uhlí a oceli a jeho 
důležitost se zvyšuje s každou novou smlouvou. I když podle článku 152 Amsterodamské 
smlouvy spadá zdraví do pravomoci členských států, usiluje EU pomocí opatření na úrovni 
Společenství a mezivládní úrovni o dosažení účinné politiky v těchto oblastech tam, kde 
členské státy nemohou samostatně účinně jednat. Dodržování zásady subsidiarity by mělo být 
jedním z výchozích bodů spolupráce, nikoli záminkou k nezahájení společných kroků. 

Je zřejmé, že odvětví zdravotnictví potřebuje dlouhodobý strategický a komplexní přístup, 
jenž si žádá součinnost veškerých hlavních činitelů v rámci členských států a na úrovni EU.  
Chceme-li zlepšit spolupráci, musíme určit, které formy interinstitucionální spolupráce mohou 
posílit účinnost našeho spojeného úsilí. 

Klíčový strategický průlom je zapotřebí v oblasti prevence nemocí. Ačkoli je důležitost této 
prevence zdůrazňována již mnoho let, stále tvoří pouhá 3 % rozpočtů určených na 
zdravotnictví.  Současně víme, že prostřednictvím politiky prevence bychom mohli dosáhnout 
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mnohem lepších výsledků, neboť 40 % onemocnění souvisí s nezdravým životním stylem a 
jedné třetině typů rakovin lze předcházet. 

Lisabonská strategie jasně vymezuje, že zdraví je vysoce důležitým hospodářským faktorem.  
Finanční prostředky investované do zdravotnictví by neměly být považovány pouze za 
náklady, ale také za podstatnou součást investic do kvality lidského kapitálu.    

Zdraví je proto třeba považovat za jedno z klíčových sociálních a politických témat, na 
kterých závisí budoucnost EU. Chceme-li zlepšit obecnou úroveň zdraví, budeme muset co 
nejdříve začít uplatňovat napříč odvětvími jednotnou zdravotnickou politiku, která bude 
koordinována na různých úrovních („zdraví ve všech politikách“). To znamená, že politika v 
oblasti zdraví musí být obsažena v reformované společné hospodářské politice (s důrazem na 
produkci zdravých potravin), politice ochrany životního prostředí, průmyslové politice, 
dopravní politice, politice rozvoje, ve výzkumu a technologické inovaci, vzdělávání, sportu 
a v sociálním zabezpečení.  

Cílem takové politiky musí být dosažení zdraví pro všechny s možností toho, aby si občané 
zvolili cestu k lepšímu zdraví.  

V této souvislosti nabízejí bílá kniha Komise a závěry, které učinila Rada v prosinci 2007,  
základ pro větší počet společných kroků za účelem dosažení účinného rozvoje politiky v 
oblasti zdraví. Je třeba definovat základní hodnoty v oblasti zdraví, systém zdravotních 
ukazatelů EU a způsoby, jak snížit nerovnosti v oblasti zdraví; vytvořit program analytických 
studií zdravotního stavu, investic do zdraví, hospodářského růstu a rozvoje; přijmout opatření 
na podporu zdraví v každém věku; zavést opatření týkající se tabáku, výživy, alkoholu, 
duševního zdraví a dalších faktorů, jež mají vliv na zdraví; posílit mechanismy pro sledování 
zdravotních rizik a jejich řešení; podpořit inovaci systémů zdravotní péče a navrhnout 
mechanismus pro zavedení strukturované spolupráce mezi orgány EU.  
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