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• dokončenie prvého balíka opatrení v oblasti zdravotnej únie na základe skúseností z
pandémie COVID-19

• lepšia pripravenosť a schopnosť EÚ koordinovať reakciu na budúce zdravotné krízy

• jasnejšie pravidlá pre spoločné obstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok

EÚ bude lepšie pripravená na riešenie cezhraničných núdzových situácií v oblasti zdravia © fivepointsix / Adobe stock
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Parlament schválil nové opatrenia na posilnenie schopnosti EÚ zamedziť šíreniu
prenosných ochorení a kontrolovať ho a riešiť prípady cezhraničného ohrozenia zdravia.
 
Poslanci schválili  dohodu dosiahnutú s Radou o rozšírení mandátu Európskeho centra pre
prevenciu  a  kontrolu  chorôb  (ECDC)  pomerom  hlasov  542  za,  43  proti  a  9  sa  zdržalo
hlasovania. Cieľom novej legislatívy je posilniť schopnosť EÚ v oblasti prevencie, pripravenosti
a riadenia prípadných budúcich epidémií.
 
Centrum bude spolupracovať s Európskou komisiou, vnútroštátnymi orgánmi, orgánmi EÚ a
medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť, aby ich aktivity boli vo vzájomnom súlade
a zároveň sa vhodne dopĺňali. Okrem toho bude koordinovať štandardizáciu postupov pri zbere
a overovaní údajov, ako aj analýzu a šírenie údajov na úrovni EÚ tak, aby malo vždy k dispozícii
aktuálne a porovnateľné dáta.
 
Okrem toho bude ECDC dôsledne monitorovať schopnosť vnútroštátnych systémov zdravotnej
starostlivosti pri odhaľovaní, prevencii, kontrole prenosných ochorení a boji proti nim, identifikuje
prípadné nedostatky a vydá vedecky podložené odporúčania.
 
Plánovanie prevencie, pripravenosti a reakcie
 
Poslanci tiež schválili dohodu o sérii opatrení, vďaka ktorým bude môcť EÚ lepšie predvídať
závažné cezhraničné ohrozenia zdravia a náležite na ne reagovať.  Za schválenie dohody
hlasovalo 544 poslancov, 50 bolo proti  a 10 sa zdržalo hlasovania.
 
Nové pravidlá zahŕňajú lepšie plánovanie prevencie, pripravenosti a reakcie tak na úrovni EÚ,
ako aj na vnútroštátnej úrovni. Komisia bude mať právomoc formálne vyhlásiť núdzový stav v
oblasti verejného zdravia na úrovni EÚ, čím sa posilní spolupráca v rámci EÚ a umožní sa
včasné vypracovanie zdravotníckych protiopatrení a vytvorenie zdravotníckych zásob.
 
Nové  právne  predpisy  tiež  objasňujú  postupy  pre  spoločné  obstarávanie  liekov  a
zdravotníckych pomôcok a obmedzujú súbežné obstarávanie a rokovanie zúčastnených krajín v
prípade výrobkov nakupovaných spoločne na úrovni EÚ.
 
Vyhlásenia spravodajkýň
 
Spravodajkyňa Joanna Kopcińská (ECR, PL) uviedla: „ECDC vydá odporúčania na posilnenie
systémov zdravotnej starostlivosti. Bude tiež zohrávať významnú úlohu pri vývoji zdravotných
ukazovateľov, ktoré pomôžu zvládať hrozby prenosných ochorení a súvisiace problémy v oblasti
verejného  zdravia  a  reagovať  na  ne.  Centrum  bude  lepšie  vybavené  na  poskytovanie
spoľahlivých a nezávislých odborných vedeckých posudkov, ako aj na podporu opatrení na
prevenciu, prípravu a reakciu na cezhraničné ohrozenia zdravia.“
 
„Tieto právne predpisy sú jasnou odpoveďou na požiadavku 74 % európskych občanov, ktorí si
želajú väčšie zapojenie Európy do krízového riadenia. Európsku zdravotnú úniu budujeme krok
za krokom. V tomto projekte budeme pokračovať a hovoriť o ňom aj v rámci konventu, ktorý
zreviduje európske zmluvy“, uviedla v tejto súvislosti spravodajkyňa Véronique Trillet-Lenoir
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197530/JOANNA_KOPCINSKA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197593/VERONIQUE_TRILLET-LENOIR/home


(Renew, FR).
 
Ďalší postup
 
Po záverečnom hlasovaní v pléne bude musieť návrh predpisov formálne schváliť aj Rada
(ministrov) EÚ. Krátko nato budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
 
Súvislosti
 
V rámci budovania európskej zdravotnej únie navrhla Komisia 11. novembra 2020 nový rámec
zdravotnej bezpečnosti vychádzajúci zo skúseností s riešením pandémie ochorenia COVID-19.
Balík obsahuje tri právne predpisy: posilnenie úlohy Európskej liekovej agentúry, rozšírenie
mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a návrh nariadenia o závažných
cezhraničných ohrozeniach zdravia.
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Užitočné odkazy
Schválené znenia  (04.10.2022)
Videozáznam plenárnej rozpravy (03.10.2022)
Priebeh prerokúvania (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb – ECDC)
Priebeh prerokúvania (cezhraničné hrozby)
EP Think Tank: Európska zdravotná únia - Regulácia cezhraničných ohrození zdravia a
obnovený mandát ECDC
Konferencia o budúcnosti Európy - kľúčové návrhy a činnosť Parlamentu v oblasti zdravia
Činnosť Európskeho parlamentu v oblasti zdravotnej politiky EÚ
Audiovizuálny materiál
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220114IPR21015/zdravotna-unia-silnejsi-mandat-pre-europsku-liekovu-agenturu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0320(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0322(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2022)733660
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2022)733660
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220502BKG28407/conference-on-the-future-of-europe-key-proposals-and-related-work-by-parliament/1/health
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/zdravie
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