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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Bielej knihe s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 –
2013
(2008/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 152 a články 163 až 173 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na Bielu knihu Komisie s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup 
EÚ na obdobie 2008 – 2013 (KOM(2007)0630),

– so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Bielej knihy Komisie s názvom Spoločne za 
zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov k Bielej knihe s názvom Spoločne za zdravie: 
strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013,

– so zreteľom na druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2018 – 2013)1,

– so zreteľom na závery Rady o spoločných hodnotách a zásadách v zdravotníckych 
systémoch Európskej únie2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/513/ES z 2. júna 2004 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku3,

– so zreteľom na závery Rady o zdraví žien4,

– so zreteľom na siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013),

– so zreteľom na Bielu knihu o Stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s 
výživou, nadváhou a obezitou v Európe (KOM(2007)0279),

– so zreteľom na usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie v rámcovej stratégii na 
tému Zdravie pre všetkých v 21. storočí,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2008 o darcovstve orgánov a transplantáciách: 
politické kroky na úrovni EÚ5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o boji proti rakovine v rozšírenej 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007.
2 Ú. v. EÚ C 146, 22.6.2006, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 8. 
4 Ú. v. EÚ C 146, 22.6.2006, s. 4.
5 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0130.
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Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15.januára 2008 o stratégii Spoločenstva v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2007 – 20122,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o opatreniach na boj proti srdcovo-
cievnym ochoreniam3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o zlepšovaní duševného zdravia 
obyvateľstva: k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. februára 2005 o Európskom akčnom pláne pre 
životné prostredie a zdravie (2004 – 2010)5,

– so zreteľom na svoje vyhlásenie z 27. apríla 2006 o cukrovke6,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

A. keďže zdravie je jednou z najcennejších hodnôt a keďže naším cieľom je zdravie pre 
všetkých,

B. keďže rastúci výskyt rakoviny, cukrovky, srdcovo-cievnych ochorení, duševných 
ochorení, nadváhy, problémov súvisiacich s obezitou a HIV/AIDS , ako aj nové problémy 
čoraz viac ohrozujú zdravie v Európskej únii i mimo nej,

C. so zreteľom na možné nové hrozby pre zdravie s cezhraničným rozmerom, ako sú 
pandémie, novú štruktúru prenosných chorôb a bioterorizmus, a na dôsledky zmeny klímy 
a globalizácie, najmä čo sa týka jedla a migrácie,

D. keďže starnutie obyvateľstva mení štruktúru chorôb a zaťažuje udržateľnosť 
zdravotníckych systémov v EÚ,

E. keďže medzi členskými štátmi a v rámci nich existujú priepastné rozdiely v zdravotníckej 
starostlivosti,

F. keďže občania očakávajú čoraz väčšiu mieru spoločných opatrení v oblasti zdravia,

G. keďže sú oblasti, v ktorých členské štáty nemôžu efektívne konať samostatne a keďže 
Európska únia sa zaviazala k spoločnej politike v oblasti zdravia, ktorá môže byť 
prínosom (napríklad informácie a výmena osvedčených postupov),

H. keďže rastie dopyt po mobilite pacientov, zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych 
služieb,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0346.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0341.
5 Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
6 Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 273.
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I. keďže investovanie do zdravia má zásadný význam pre rozvoj ľudského kapitálu a 
nepriamo ovplyvňuje hospodársky úspech,

J. keďže možnosti prevencie chorôb zostávajú nevyčerpané,

K. keďže 40% výdavkov v oblasti zdravia súvisí s nezdravým životným štýlom (alkohol, 
tabak, nedostatočná aktivita a stravovanie),

1. víta Bielu knihu Komisie o strategickom prístupe Spoločenstva v oblasti zdravia na 
obdobie 2008 – 2013 a podporuje hodnoty, zásady, strategické ciele a osobitné činnosti, 
ktoré sú v nej stanovené;

2. domnieva sa, že vzhľadom na existenciu nových hrozieb pre zdravie je potrebné zaoberať 
sa zdravím ako zásadnou politickou otázkou v duchu Lisabonskej zmluvy a lisabonskej 
stratégie;

3. zdôrazňuje, že zdravotnú starostlivosť treba podporovať účinnými politikami vo všetkých 
oblastiach a na všetkých úrovniach v členských štátoch a v Európskej únii (zdravie vo 
všetkých politikách), ako aj na celosvetovej úrovni;

4. zdôrazňuje, že akčnými plánmi by sa mala riešiť predovšetkým potreba znížiť výskyt 
prenosných a neprenosných chorôb;

5. navrhuje, aby Komisia stanovila za prioritný cieľ zmiernenie nerovností v oblasti zdravia 
medzi členskými štátmi a v rámci nich, ako aj medzi rôznymi sociálnymi skupinami;

6. zdôrazňuje, že činnosti zamerané na zmiernenie nerovností v oblasti zdravia by mali 
zahŕňať cielenú podporu zdravia a vzdelávanie verejnosti;

7. domnieva sa, že treba výrazne zvýšiť úsilie o prevenciu chorôb, a súhlasí s tým, že 
výdavky na zdravie nie sú len nákladmi, ale aj investíciou;

8. je presvedčený, že práva občanov a ich zodpovednosť za vlastné zdravie by mali byť 
rozhodujúce; zdôrazňuje význam programov zdravotnej gramotnosti a podporovania 
všetkých zložiek spoločnosti v tom, aby viedli zdravý životný štýl;

9. očakáva, že Komisia bude venovať osobitnú pozornosť otázke trvalej udržateľnosti 
zdravotníckych systémov a v tejto súvislosti aj úlohe farmaceutického priemyslu; 

10. víta zámer sformulovať základné hodnoty v oblasti zdravia a zriadiť systém zdravotných 
ukazovateľov (na vnútroštátnej a nižšej úrovni) a podporovať programy zdravotnej 
gramotnosti;

11. víta zámer v duchu hesla „zdravie pre všetkých“ podporovať zdravie a prevenciu 
chorôb vo všetkých vekových skupinách; zdôrazňuje potrebu upozorňovať na kľúčové 
otázky súvisiace so zdravím, ako sú výživa, obezita, fyzická aktivita, konzumácia 
alkoholu, drog a tabaku a environmentálne riziká, a zohľadniť úlohu rodov, a zároveň 
poskytovať podporu pre zdravé starnutie a obmedziť záťaž chronických chorôb;

12. je presvedčený, že pre úspešné predchádzanie chorobám sú nevyhnutné kroky na podporu 
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zdravého životného štýlu v rodinách, na školách, pracoviskách a v centrách voľného času;

13. podporuje opatrenia týkajúce sa konkrétnych druhov ochorení a domnieva sa, že ich 
zefektívnenie si vyžaduje, aby sa našli vhodné pracovné metódy a spôsoby organizácie na 
zlepšenie medziinštitucionálnej spolupráce;

14. poukazuje na skutočnosť, že regionálne a miestne zdravotnícke úrady v mnohých 
členských štátoch často zodpovedajú za plánovanie, riadenie, fungovanie a rozvoj sektoru 
zdravotníctva a často nesú za tento sektor finančnú zodpovednosť, pričom sektor 
zdravotníctva dôkladne poznajú a sú ústrednými partnermi pri tvorbe a realizácii politiky 
v oblasti zdravia;

15. vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj e-zdravia;

16. víta návrh Komisie vytvoriť mechanizmus štruktúrovanej spolupráce na úrovni ES a 
nadviazať užšiu spoluprácu so zúčastnenými stranami za účasti občianskej spoločnosti; 
zdôrazňuje potrebu zahŕňať do partnerstiev aj organizácie zamestnávateľov a 
zamestnancov;

17. súhlasí s tým, že opatrenia stratégie sa musia do konca platnosti súčasného finančného 
rámca (2013) podporovať existujúcimi finančnými nástrojmi bez ďalších dôsledkov na 
rozpočet;

18. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia prijala koncom roku 2007 zdravotnú stratégiu s názvom Spoločne za zdravie: 
strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013, ktorej základom je záväzok členských štátov 
a Spoločenstva rešpektovať spoločné hodnoty a zásady politiky v oblasti zdravia, poskytovať 
občanom podmienky na to, aby si uplatňovali práva a vykonávali povinnosti súvisiace s ich 
vlastným zdravím po celý život a aktívne sa podieľali na procesoch rozhodovania a 
prispôsobovania zdravotníckej starostlivosti potrebám pacientov, zmierňovať nerovnosti v 
zdraví medzi jednotlivými sociálnymi skupinami, členskými štátmi a regiónmi, vnímať 
investovanie do zdravia ako podmienku hospodárskeho rozvoja a neustále zahŕňať zdravie do 
politiky na všetkých úrovniach.

Zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt v ľudskom živote. Znepokojujúce trendy v oblasti 
zdravia, najmä rastúci výskyt rakoviny, srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky a obezity, 
napriek pokroku v liečbe znamenajú, že táto hodnota je čoraz viac ohrozovaná.

Okrem toho starnutie obyvateľstva, zmena klímy a globalizácia prinášajú nové výzvy. Hovorí 
sa o možných pandémiách a bioterorizme. WHO predpovedá epidémiu rakoviny v 
nasledujúcich rokoch. Zároveň rastie dopyt po mobilite pacientov a zdravotníckych 
pracovníkov.
Zdravotnícke systémy a ich financovanie sa ocitajú pod čoraz väčším tlakom. Cena liekov v 
ostatných rokoch rástla rýchlejšie než celkové výdavky na zdravie, čo vzbudilo obavy 
verejnosti o rovnosti zdravotníckej starostlivosti a trvalej udržateľnosti zdravotníckych 
systémov. O reformu vlastných zdravotníckych systémov sa snaží niekoľko členských štátov.

Medzi členskými štátmi a v rámci nich existujú priepastné rozdiely, pokiaľ ide o zdravie. Čo 
sa týka rakoviny, rozdiely v miere prežitia medzi novými a starými členskými krajinami sú 
také, že možno hovoriť o železnej opone v oblasti zdravia. Podľa Eurostatu, napriek 
celkovému starnutiu obyvateľstva, rozdiely v predpokladanej priemernej dĺžke života pri 
narodení dosahujú v závislosti od krajiny EÚ deväť rokov v prípade žien a trinásť rokov v 
prípade mužov , pričom dojčenská úmrtnosť sa líši šesťnásobne. EÚ musí v tejto oblasti 
posilniť činnosť na zmiernenie týchto nerovností, predovšetkým prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov v rôznych oblastiach a cielenou podporou zdravotníckej starostlivosti a 
vzdelávaním verejnosti.

O zdraví sa zmieňuje už Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, pričom v 
každej nasledujúcej zmluve sa zdraviu pripisuje čoraz väčší význam. Hoci podľa článku 152 
Amsterdamskej zmluvy patrí zdravie do pôsobnosti členských štátov, používaním metódy 
Spoločenstva a medzivládnej metódy sa EÚ snaží dosiahnuť účinnú politiku v tých oblastiach, 
v ktorých členské štáty nemôžu efektívne konať samostatne. Súlad so zásadou subsidiarity by 
mal byť jedným z východiskových bodov spolupráce, a nie zámienkou na to, aby sa 
nepostupovalo spoločne.

Je zrejmé, že sektor zdravotníctva potrebuje dlhodobý strategický a komplexný prístup, ktorý 
bude vyžadovať, aby všetci hlavní aktéri v členských štátoch a na úrovni EÚ spolupracovali. 
Ak chceme zlepšiť spoluprácu, musíme stanoviť, ktoré formy medziinštitucionálnej 
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spolupráce môžu zvýšiť efektívnosť nášho spoločného úsilia.

V oblasti prevencie chorôb je potrebné dosiahnuť výrazný strategický pokrok. Hoci význam 
prevencie chorôb sa zdôrazňuje už dlhé roky, z rozpočtu rezortov zdravotníctva sú na ňu 
vyčlenené len 3 %. Zároveň vieme, že prostredníctvom politiky prevencie by sme mohli 
dosahovať oveľa lepšie výsledky vzhľadom na to, že 40 % ochorení súvisí s nezdravým 
životným štýlom a tretine rakovinových ochorení možno predchádzať.

V lisabonskej stratégii sa jasne uvádza, že zdravie je veľmi významným ekonomickým 
faktorom. Peniaze investované do zdravotníckej starostlivosti by sa nemali vnímať len ako 
výdavky, ale aj ako zásadná súčasť investovania do kvality ľudského kapitálu.

Zdravie preto treba považovať za jednu z kľúčových sociálnych a politických otázok, od 
ktorej závisí budúcnosť EÚ. Ak chceme zlepšiť všeobecnú úroveň zdravia, budeme musieť čo 
najskôr realizovať jednotnú politiku zahŕňajúcu viacero sektorov, ktorá bude koordinovaná 
medzi jednotlivými úrovňami (zdravie vo všetkých politikách). Znamená to, že zdravotná 
politika bude musieť byť obsiahnutá v reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politike (s 
dôrazom na výrobu zdravých potravín), v politike na ochranu životného prostredia, 
priemyselnej politike, politike rozvoja, výskumu a technologických inovácií, výchovy, športu 
a sociálnej starostlivosti.

Cieľom takejto politiky musí byť zdravie pre všetkých s možnosťou občanov zvoliť si cestu k 
lepšiemu zdraviu.

Biela kniha Komisie a závery Rady z decembra 2007 v tejto súvislosti poskytujú základ pre 
viac spoločných aktivít na dosiahnutie efektívneho rozvoja zdravotnej politiky. Musíme 
vymedziť základné hodnoty týkajúce sa zdravia, systém zdravotných ukazovateľov EÚ a 
spôsoby na zmiernenie nerovností v zdraví, vyvinúť program analytických štúdií zdravotného 
stavu, investovať do zdravia a do hospodárskeho rastu a rozvoja, prijať opatrenia na podporu 
zdravia všetkých vekových skupín, stanoviť opatrenia týkajúce sa tabaku, výživy, alkoholu, 
duševného zdravia a iných faktorov, ktoré vplývajú na zdravie, posilniť mechanizmy 
monitorovania hrozieb pre zdravie a reakcie na ne, podporovať inovácie v zdravotníckych 
systémoch a navrhovať mechanizmy na realizáciu štruktúrovanej spolupráce medzi 
inštitúciami EÚ.
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