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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Stella KYRIAKIDESOVÁ 

Nominovaná kandidátka na funkci komisařky pro zdraví 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení komisařkou 

a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, 

za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k vytváření strategického 

programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a začleňovat jej 

do všech politických oblastí Vašeho portfolia? Jak můžete Evropskému parlamentu 

prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná z Vašich minulých, současných 

či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich povinností v rámci Komise? 

 

Evropská unie je založena na úctě k lidské důstojnosti, lidských právech, svobodě, demokracii, 

rovnosti a právním státu. Jsem poctěna příležitostí hájit tyto hodnoty, jejichž hlavními aspekty 

jsou pluralismus, zákaz diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost žen a mužů. 

Těmito zásadami jsem se řídila ve svém politickém i pracovním životě a budou tak činit i tehdy, 

pokud bude má nominace na funkci komisařky pro zdraví potvrzena. 

 

Celý svůj život jsem se věnovala službě veřejnosti. Dvacet sedm let jsem působila jako klinická 

psycholožka, přičemž jsem se rozhodla pracovat pouze ve veřejném sektoru. Věnovala jsem 

veškerou svou činnost a profesní energii duševnímu zdraví dětí a dospívající mládeže 

ve veřejných nemocnicích. Osobně jsem se tak přesvědčila, jaký význam mají dobře fungující 

systémy zdravotní péče; kolektivní zdraví našich společností závisí na zdraví každého 

jednotlivého občana.  

 

Bojuji za práva pacientek s rakovinou prsu – jako bývalá předsedkyně organizace Europa 

Donna – Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu a předsedkyně její kyperské pobočky, 

jako předsedkyně Kyperské národní komise pro boj proti rakovině a bývalá předsedkyně 

Poradního výboru pro pacienty v rámci Evropské organizace pro boj proti rakovině. Na Kypru 

se mi podařilo zajistit, aby se při tvorbě politik braly v potaz názory pacientů.  

 

Řadu let jsem byla poslankyní a vždy jsem se své práci věnovala s maximálním nasazením a 

zápalem. Do kyperského parlamentu jsem byla zvolena v letech 2006, 2011 a 2016. V 

současnosti jsem předsedkyní Stálého výboru kyperského parlamentu pro lidská práva a rovné 

příležitosti žen a mužů, členkou Stálého parlamentního výboru pro zdraví a Výboru pro 

evropské a vnější věci. Domnívám se, že tato politická zkušenost by byla velmi relevantní pro 

mou budoucí roli komisařky a pro službu evropskému obecnému zájmu. Jako politička jsem 

vždy sloužila veřejnému zájmu. Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, 

využiji této své politické zkušenosti k širší službě evropskému obecnému zájmu.  

 

Podporuji multilateralismus, ochranu lidských práv a právní stát a jako členka Parlamentního 

shromáždění Rady Evropy (PACE) zastávám úlohu vedoucí kyperské delegace do PACE a 
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předsedám a působím v řadě výborů. V letech 2018–2019 jsem působila jako úřadující 

předsedkyně a místopředsedkyně Evropské lidové strany v PACE a zastupovala jsem PACE 

v Benátské komisi. Byla jsem také členkou etické komise Evropské lidové strany. V letech 

2017–2018 jsem měla tu čest vykonávat funkci předsedkyně Parlamentního shromáždění Rady 

Evropy. 

 

Genderový mainstreaming a začleňování genderového hlediska do všech oblastí veřejné 

politiky bylo v mé politické kariéře stálou prioritou a zůstane prioritou i tehdy, bude-li má 

nominace na funkci komisařky pro zdraví potvrzena. Měla jsem možnost prosazovat politiky 

právní předpisy v oblasti genderové rovnosti prostřednictvím Výboru kyperského parlamentu 

pro lidská práva a rovné příležitosti žen a mužů a rovněž prostřednictvím práce 

ve Středomořském institutu genderových studií, kde jsem působila jako členka rady. Jsem hrdá 

na to, že nyní dostávám příležitost vykonávat funkci v prvním genderově vyváženém sboru 

komisařů a pod vedením první předsedkyně Evropské komise. Bude to Komise, která bude 

svým složením věrněji reprezentovat evropskou společnost a která bude stavět na potenciálu 

nás všech. 

 

Evropané oprávněně očekávají, že mohou být klidní, pokud jde o přístup ke zdravotní péči, 

bezpečné potraviny a ochranu proti epidemiím a nemocem. Evropa má jedny z nejvyšších 

standardů na světě v oblasti zdraví zvířat a rostlin a jedny z cenově nejdostupnějších, 

nejpřístupnějších a vysoce kvalitních systémů zdravotní péče, aby mohla tato očekávání 

naplnit. Naše společnost však stárne, a tak potřebujeme složitější a dražší léčebné metody. 

Rovněž udržitelnost našich potravinových systémů je ohrožena socioekonomickými, 

environmentálními a demografickými změnami. 

 

Je proto třeba zaměřit se na vytvoření udržitelných a účinných systémů zdravotní péče, podporu 

zdravotníků, investice do nových technologií a podporu zdravého a udržitelného životního 

stylu.  

 

Zdraví – ve svém univerzálním smyslu – vyžaduje holistický přístup zahrnující celou 

společnost, který podporuje zdravé potraviny a zdravý životní styl ve zdravém sociálním 

a institucionálním prostředí.  

 

Pro zdraví našich občanů a budoucích generací potřebujeme zdravé životní prostředí. 

Prostřednictvím strategie nulového znečištění formulované v Zelené dohodě pro Evropu 

můžeme usilovat o snížení závislosti na pesticidech a pomoci chránit občany před expozicí 

endokrinním disruptorům.   

 

Díky Zelené dohodě pro Evropu můžeme rovněž lépe zajistit bezpečné a udržitelné potraviny, 

a to prostřednictvím strategie „Farm to Fork“ (z farmy na vidličku), která se týká všech 

fází potravinového řetězce. 

 

Zdravé potraviny pocházejí od zdravých zvířat. Musíme zajistit, abychom byli dobře připraveni 

na výskyt nákaz.  

 

Je důležité uznávat úlohu vědy a nových technologií při hledání nových řešení výzev, kterým 

společnost čelí. Musíme proto zajistit, aby regulační rámce byly stále aktuální, vhodné pro daný 

účel a aby byly zaměřené na občany. Pro získání jejich důvěry a podpory je nezbytný otevřený 

a transparentní dialog se zúčastněnými stranami a občany v průběhu celého procesu tvorby 

politik. To je obzvláště důležité u řady problematik v portfoliu komisaře pro zdraví. 
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Pokud budu ve funkci komisařky potvrzena, jsem odhodlána pracovat na těchto výzvách 

s cílem zajistit lepší výsledky pro zdraví našich občanů a společnosti. 

 

Ráda bych využila svých znalostí a zkušeností k tomu, abych společně s lidmi z celé Evropy 

a s vládami, parlamenty a institucemi, které lidem slouží, přinášela zlepšení, vytvářela podněty, 

využívala příležitosti a reagovala na výzvy. My všichni nominovaní kandidáti na funkci 

komisařů chceme pracovat a rozhodovat jako jeden tým a úzce spolupracovat s Evropským 

parlamentem a s našimi členskými státy, stejně jako se všemi zúčastněnými stranami v našich 

příslušných portfoliích. Tento typ zapojení je klíčový pro zajištění toho, aby bylo zdraví 

zohledněno ve všech politikách.  

 

Pokud budu do funkce potvrzena a jmenována evropskou komisařkou, nikdy se nezapojím do 

žádné činnosti, která by mohla zpochybnit mou nezávislost nebo ohrozit výkon mých 

povinností. Budu se vždy řídit zakládajícími smlouvami Unie, plnit poslání své funkce, kterou 

mě poctila nově zvolená předsedkyně Komise, řídit se rozhodnutími Evropského parlamentu 

potvrdit nás jako sbor komisařů a kodexem chování komisařů, který budu bezvýhradně 

respektovat.  

 

Mé prohlášení o zájmech je úplné a veřejné a zajistím, aby bylo aktualizováno, pokud se jakkoli 

změní má osobní situace. Pokud Evropský parlament mou nominaci potvrdí a jmenuje mě 

komisařkou, hodlám okamžitě odstoupit ze všech ostatních funkcí, které nyní zastávám.  

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

Jak vnímáte svou úlohu členky sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 

výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 

Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby jste ochotna dát, pokud jde o větší transparentnost, 

intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a 

vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 

probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako 

Radě? 

Pokud bude má nominace potvrzena a budu jmenována evropskou komisařkou pro zdraví, stanu 

se členkou sboru komisařů, který funguje na principu kolegiality: pracujeme společně jako 

jeden tým na principu mezirezortní spolupráce, všichni můžeme vyjádřit svůj názor, avšak 

společně rozhodujeme a všichni přebíráme odpovědnost za to, na čem jsme se dohodli. A vždy 

rozhodujeme se zřetelem na obecný evropský zájem. 

 

Úzce bych spolupracovala s ostatními komisaři, zejména s nominovaným kandidátem na funkci 

výkonného místopředsedy pro Zelenou dohodu pro Evropu v otázkách týkajících se 

bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin a s nominovaným kandidátem na funkci 

místopředsedy pro ochranu evropského způsobu života v záležitostech veřejného zdraví. 

Rovněž bych spolupracovala s nominovanou kandidátkou na funkci výkonné 

místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, pokud jde o záležitosti týkající se 

digitalizace v oblasti zdraví a potravinové politiky.  

 

Mým prvořadým cílem by bylo vyvinout co největší úsilí na podporu dobrých životních 

podmínek evropských občanů a spojit tematiku zdraví lidí, zvířat a rostlin v jednom holistickém 

a komplexním přístupu. Jsem hluboce přesvědčena, že potraviny, zdraví a životní prostředí 
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spolu neoddělitelně souvisejí, a věřím, že můj příspěvek k Zelené dohodě bude zásadní, a to 

díky nové strategii „Farm to Fork“ i plněním cílů nulového znečištění. 

 

Tohoto cíle lze dosáhnout pouze prostřednictvím inkluzivní a kolektivní činnosti. V prvé řadě 

by Komise měla co nejvíce spolupracovat s Evropským parlamentem – volenými zástupci 

našich občanů, jimž se zodpovídám –, a to za podmínek vzájemné transparentnosti a důvěry.  

 

Jako třikrát zvolená poslankyně ve svém domovském členském státě jsem pevně odhodlána 

plně, konstruktivně a úspěšně spolupracovat s Evropským parlamentem, zejména s Výborem 

pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a Výborem pro zemědělství 

a rozvoj venkova (AGRI). Budu se účastnit a aktivně vystupovat v parlamentních rozpravách. 

A zajistím, aby byl Evropský parlament pravidelně informován, zejména před významnými 

událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání, jak požaduje nově zvolená předsedkyně. 

 

Jako součást závazku příštího sboru komisařů k prohloubení partnerství s Evropským 

parlamentem s ním budu spolupracovat ve všech fázích projednávání usnesení podle 

článku 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Zavazuji se, že budu úzce 

spolupracovat s příslušnými parlamentními výbory a že se budu aktivně účastnit příprav 

usnesení podle článku 225 SFEU. Pevně věřím, že se tak zlepší dialog, posílí důvěra a vědomí, 

že usilujeme o společnou věc.  

 

Komise bude v souladu s rámcovou dohodou rovněž účinně reagovat na usnesení EP do tří 

měsíců od jejich přijetí. Komise zajistí nad celým procesem politický dohled. 

 
 

 
ZDRAVÍ 

 

3. Rakovina 

 

Z pověřovacího dopisu vyplývá, že Evropský plán pro boj proti rakovině má působit v 

každé fázi onemocnění: při prevenci, diagnostice, léčbě, v životě pacientů po překonání 

rakoviny a v paliativní péči. Mezi oblasti, v nichž by Evropská unie mohla mít významný 

dopad, patří léčba, jak pokud jde o výzkum a dostupnost léčby, tak při předcházení 

některým hlavním vyhnutelným příčinám rakoviny, včetně užívání tabáku, požívání 

alkoholu a špatné výživy, a také zhoršování stavu životního prostředí, znečištění a 

expozice karcinogenním toxickým látkám. Jaká konkrétní opatření předpokládáte v 

těchto oblastech? 

 

Rakovina je hlavní příčinou úmrtí ve stále více evropských zemích: 40 % z nás bude někdy v 

životě čelit rakovině. Toto číslo je samo o sobě dostačující k tomu, abychom problematiku 

nádorových onemocnění zařadili mezi naše nejvyšší priority v oblasti zdraví. Porazit rakovinu 

bude vyžadovat úsilí nás všech a skutečně horizontální přístup, jenž bude zohledňovat zdraví 

ve všech politikách. Abychom měli úspěch, musíme řešit problematiku rakoviny holisticky, 

z různých úhlů pohledu a zapojit různorodé zúčastněné strany do opravdového a 

víceúrovňového partnerství. V boji proti rakovině je všechno vysoce relevantní – od potravin, 

které jíme, a životního stylu, který vedeme, po léčivé přípravky, péči a technologie, ke kterým 

máme přístup. Pacienti mají právo na přístup k cenově dostupným léčivým přípravkům, které 

budou odpovídat jejich potřebám, a průmysl pak musíme povzbuzovat, aby si udržel postavení 

inovativního světového lídra. Výzkum, prevence, diagnostika, léčba, život pacienta po 
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překonání rakoviny a paliativní péče – to všechno jsou nepostradatelné dílky jedné skládačky a 

klíčové části cesty, které ujde každý pacient s rakovinou.  

 

Aby tato strategie fungovala, budu požadovat politické odhodlání a zapojení všech: členských 

států, jež jsou primárně odpovědné za zdravotní péči, ale i akademické obce, zdravotníků, 

tvůrců politik, nevládních organizací a pacientů, jakož i průmyslu. Evropský parlament hraje v 

tomto úsilí zásadní roli. Prokázal své odhodlání přispět k boji proti rakovině ve svém zásadním 

usnesení z února 2019 o boji proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu 

současnému výskytu dalších nemocí. S tímto textem souzním v řadě dále uvedených bodů. Jako 

poslankyně znám hodnotu budování pevných partnerství mezi výkonnou mocí a tvůrcem 

právních předpisů z vlastní zkušenosti. Spojením sil, sdílením znalostí, dat, zdrojů 

a infrastruktury můžeme dosáhnout mnohem víc. Můžeme rakovinu porazit.  

 

Výzkum je činnost, která může Evropě v boji s rakovinou nesmírně pomoci. Protože znalosti 

a vědomosti jsou našimi nejlepšími spojenci, bude výzkum rakoviny v budoucím programu 

Horizont Evropa středobodem našeho bojového plánu proti tomuto onemocnění. Účinná 

a horizontální spolupráce bude muset probíhat také v rámci Evropské komise: bude mi 

potěšením pracovat na naší strategii proti rakovině s nominovanou kandidátkou na funkci 

komisařky pro inovace a mládež.  

 

Další oblastí, které musíme věnovat nemalou pozornost, je prevence. Téměř polovině všech 

úmrtí na rakovinu je možné předejít, pokud se budeme řídit ověřenými vědeckými poznatky, 

jakými jsou třeba doporučení Evropského kodexu proti rakovině. Například užívání tabáku je 

významným rizikovým faktorem u mnoha typů rakoviny. Stále více se také dozvídáme o vlivu, 

který mají na naše zdraví environmentální podmínky a životní styl. Naše ambice v oblasti 

nulového znečištění jsou navrženy tak, aby chránily občany před nebezpečnou expozicí 

škodlivým chemickým látkám, znečištěnému ovzduší nebo toxickým průmyslovým emisím. 

Prevence může pomoci snížit vysoké ekonomické, sociální a lidské náklady související s 

rakovinou, snížit rostoucí tlak na vnitrostátní zdravotní a sociální systémy a přispět 

k hospodářskému růstu. Boj proti hlavním determinantům rakoviny je zásadním aspektem 

investic do prevence. Vždy sáhneme po co nejpřiměřenější a nejúčinnější kombinaci nástrojů: 

například politika EU týkající se kontroly tabáku zahrnuje právní předpisy i měkké nástroje, 

které přesahují rámec zdravotnictví. S prevencí souvisí i podpora zdravého životního stylu. K 

němu patří i zdravá výživa a mě velmi potěšilo, že povedu novou strategii „Farm to Fork“, aby 

Evropané měli přístup k výživným, cenově dostupným a bezpečným potravinám. Kromě toho 

bude tato strategie nedílnou součástí Zelené dohody pro Evropu. 

 

Prevence rakoviny a podpora zdraví vyžadují spolupráci s oblastmi, které se netýkají přímo 

zdraví, ale například životního prostředí, vzdělávání, daní, zemědělství a výzkumu. Musíme 

těmto sektorům předložit spolehlivé důkazy, abychom je přiměli připojit se k našemu úsilí o 

podporu zdraví. V tomto ohledu se můžeme spolehnout na Eurostat a analýzu vnitrostátních 

systémů zdravotní péče. Těším se, že ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj, s Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik a se 

Světovou zdravotnickou organizací učiníme z prevence ústřední bod politiky EU v oblasti 

veřejného zdraví.  

 

Evropský plán pro boj proti rakovině bude propojen s celou řadou různých iniciativ v oblasti 

zdraví. V tomto ohledu bych také ráda zdůraznila, že součástí prevence rakoviny je očkování 

proti lidskému papilomaviru (HPV) a virové hepatitidě B. V oblasti očkování obecně se těším 

na spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy a zúčastněnými stranami. Musíme 
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společně vysvětlovat přínosy, vyvracet mýty a mylné představy o očkování a 

přesvědčovat skeptické hlasy, které se ozývají v souvislosti s touto problematikou. 

 

Víme, že včasná diagnóza dramaticky zvyšuje míru přežití. Od přijetí doporučení Rady z roku 

2003 o screeningu rakoviny učinily všechny členské státy EU významný pokrok. Přesto však 

můžeme a měli bychom dělat ještě více; zejména tak, že zlepšíme přístup k plošnému 

screeningu rakoviny a povzbudíme členské státy k podávání žádostí o financování ze strany 

EU, zejména z fondů soudržnosti a fondů pro reformy.  

 

Tuto kritickou diagnostickou fázi může výrazně podpořit umělá inteligence. Ta musí pracovat 

s velkým objemem dat, aby byly algoritmy co možná nejpřesnější a nejspolehlivější. Výměnu 

dat a výzkum nových preventivních strategií podpoří Evropský prostor pro shromažďování 

údajů o zdraví. Samozřejmě také zajistíme ochranu osobních údajů. V této věci budu úzce 

spolupracovat s nominovanou kandidátkou na funkci výkonné místopředsedkyně Margrethe 

Vestagerovou a nominovanými kandidáty na funkci komisaře Goulardovou a Reyndersem.  

 

V oblasti léčby můžeme hovořit o široké škále protinádorových léčivých přípravků, zejména 

proti nádorovým onemocněním u dospělých, včetně průlomové genové terapie nádorů 

a individualizované léčby. Ne každý vývoj však bude úspěšný a ne každý nový léčivý přípravek 

bude automaticky znamenat lepší výsledky pro pacienty a „zhodnocení peněz“ pro 

zdravotnické systémy. Kromě toho stále existují značné nedostatky, zejména v 

případě nádorových onemocnění u dětí. Chci zajistit cenově dostupné a přístupné dodávky 

léčivých přípravků pro všechny pacienty bez ohledu na to, kde v EU žijí, bez ohledu na jejich 

věk, pohlaví nebo socioekonomické zázemí. Jako předsedkyně Stálého výboru kyperského 

parlamentu pro lidská práva a rovné příležitosti pevně stojím za zásadami zakotvenými 

v Listině základních práv a v evropském pilíři sociálních práv. Přístup ke zdravotní péči je 

v Evropské unii základní právo: není to privilegium. S tím souvisí také potřeba zajistit přístup, 

který bude více zaměřený na pacienta a založený na jeho potřebách. Výsledky týkající se 

pacientů a jejich percepci péče, které se jim dostává, je proto třeba měřit systematičtěji 

a přesněji. Pouze pak můžeme zajistit kvalitu péče poskytované všem pacientům. 

 

Chtěla bych zdůraznit, že účast pacientů je klíčová ve všech fázích, od klinických hodnocení 

až po výsledky oznámené pacienty a péči zaměřenou na pacienta. Budu vycházet z úsilí 

iniciovaného skupinami pacientů a členskými státy a na úrovni EU, mimo jiné i Evropskou 

agenturou pro léčivé přípravky. 

 

Pokud jde o rakovinu, víme o nedostatku levných základních léčivých přípravků, u nichž 

pacienti někdy nemají žádnou jinou alternativu. Zároveň v některých členských státech nejsou 

k dispozici vysoce inovativní a nákladné léčivé přípravky. Je nepřijatelné, aby pacienti museli 

trpět ještě takto. Na zmírnění nedostatku léčivých přípravků v Evropě budu pracovat spolu 

s průmyslem a členskými státy. Jsem rovněž odhodlána podporovat členské státy v jejich úsilí 

o zajištění cenově dostupných, přístupných a vysoce kvalitních léčivých přípravků. Domnívám 

se, že rozhodování o nových léčivých přípravcích na vnitrostátní úrovni se zlepší díky zvětšení 

důkazní základny v celé EU a spolupráci mezi subjekty. Rakovina je jasnou prioritou pro tento 

druh spolupráce. Důležitým prvkem mé mise v boji proti rakovině obecně bude boj proti 

nerovnostem v prevenci, diagnostice a léčbě, včetně přístupu k protinádorovým léčivým 

přípravkům.  

 

Rovněž je třeba mít na paměti, že rakovina není jedna nemoc. Existuje mnoho typů nádorových 

onemocnění a každý má svá vlastní specifika. EU může přidat hodnotu tak, že propojí 



 

7 
 

specialisty z celé Evropy. Mnoho nádorových onemocnění (a všechna nádorová onemocnění u 

dětí) jsou vzácná onemocnění a jsou součástí evropských referenčních sítí. Tyto sítě budou 

i nadále propojovat poskytovatele zdravotní péče v celé Evropě a umožní jim sdílet odborné 

znalosti, učit se z poznatků druhých a projednávat komplexní onemocnění a vysoce 

specializovanou léčbu. 

 

Ještě bych vám chtěla poděkovat, že jste zmínili život po překonání rakoviny a paliativní péči. 

Skutečnost, že stále více osob onemocnění rakovinou přežívá, nás staví před nové výzvy a my 

se jimi musíme zabývat. Paliativní péče je něčím, co dlužíme každému pacientovi. Můžeme 

spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami s cílem identifikovat a sdílet ověřené 

osvědčené postupy v celé Evropě. Jak možná víte, mluvím z osobní zkušenosti. Mohu vás proto 

ujistit, že vynaložím veškeré úsilí, abych tuto prioritu splnila.  

 

 

4. Akční plán pro zdraví / Přístup k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům 

 

V pověřovacím dopise se jako Vaše tři hlavní úkoly uvádí plné provádění Akčního plánu 

„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci, informace o očkování a zajištění dodávek 

dostupných léčivých přípravků. Jak hodláte řešit otázky, pokud jde o antimikrobiální 

rezistenci, očkování, uvádění nových antibiotik pro lidi na trh, přístup k léčivým 

přípravkům a zdravotnickým prostředkům – včetně aspektů souvisejících s lékařským 

výzkumem, dostupností farmakologicky účinných látek a také zásadního boje proti 

HIV/AIDS, tuberkulóze a hepatitidě, na které je zaměřen Cíl udržitelného rozvoje č. 3?  

 

Evropané mají vědět, že se nemusí zneklidňovat, pokud jde o přístup ke zdravotní péči a 

ochranu proti epidemiím a nemocem. Evropa má skutečně jedny z nejvyšších standardů 

na světě, jakož i cenově nejdostupnější, nejpřístupnější a vysoce kvalitní systémy zdravotní 

péče. Listina základních práv EU a evropský pilíř sociálních práv přiznávají každému právo 

na včasný přístup k cenově dostupné, kvalitní preventivní a léčebné zdravotní péči. Jako 

evropská komisařka pro zdraví mám v úmyslu věnovat veškerou svou energii tomu, abych 

dosáhla konkrétních a pozitivních výsledků, které jsou v souladu s těmito základními 

hodnotami naší Unie.  

 

Princip „Jedno zdraví“ podle mě znamená považovat zdraví lidí a zvířat za vzájemně provázané 

a neopomíjet životní prostředí, jež je spojujícím faktorem mezi lidskými bytostmi a zvířaty. 

Tímto prizmatem je zdraví lidí, zvířat a rostlin interdependentní a vzájemně se posiluje. 

Dosažení „Jednoho zdraví“ bude vyžadovat komplexní a udržitelná opatření na všech frontách. 

 

Zde může být EU hrdá na své úspěchy, ale nemůže usnout na vavřínech. Výsledky moderní 

medicíny jsou ohroženy rostoucí rezistencí vůči antimikrobiálním látkám. Kvůli rozšířené 

nedůvěře v očkování a vědu tak veřejnost zapomíná na přínosy očkování a na nespočet lidských 

životů, které byly zachráněny díky očkování proti pravým neštovicím, dětské obrně, 

spalničkám, záškrtu či meningitidě. Zdravotníci a pacienti po celé Evropě vyjadřují 

znepokojení týkající se přístupu k léčivým přípravkům, ať už jde o jejich faktickou nebo 

cenovou dostupnost a výpadky dodávek. Přenosné nemoci a další zdravotní hrozby se mohou 

rychle šířit z jedné země do druhé.  
 

Jde víceméně o globální problém a já se domnívám, že musíme jednat ve vzájemné shodě 

na evropské úrovni a udělat vše pro to, abychom nalezli společná řešení a ukázali cestu ostatním 

zemím světa. Plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje bude vyžadovat úzkou 
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spolupráci a spolupráci s celým sborem komisařů a s několika zúčastněnými stranami napříč 

různými odvětvími. Domnívám se, že abychom dosáhli cílů udržitelného rozvoje, měli bychom 

mobilizovat všechny příslušné nástroje z oblasti veřejného zdraví, výzkumu, politiky v oblasti 

léčivých přípravků a rozvojové spolupráce a podporu ze strukturálních fondů. Nově zvolená 

předsedkyně se zavázala uzpůsobit evropský semestr tak, aby tyto cíle plně integroval.  

 

Jsem odhodlána zajistit, že tato Komise učiní vše, co bude třeba, aby pomohla nalézt udržitelná 

řešení pro překonání antimikrobiální rezistence. Mým prvním krokem bude navázat 

spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy a všemi příslušnými zúčastněnými 

stranami s cílem plně provést Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 

rezistenci, který byl přijat v červnu 2017, přičemž budu věnovat maximální pozornost usnesení, 

které v této věci přijal Evropský parlament v září 2018. Mám v úmyslu pracovat v oblastech 

lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí podle přístupu „Jedno zdraví“, aby se 

zabránilo dalšímu rozvoji a šíření antimikrobiální rezistence. Kromě toho zmobilizuji všechny 

dostupné zdroje na úrovni EU, abych podpořila členské státy a učinila z EU region, kde se 

praktikují ty nejlepší osvědčené postupy.  

 

Jde o mobilizaci, která by měla začít u našich operačních agentur EU v oblasti zdraví: u 

Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropské agentury pro léčivé přípravky 

a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, aby Evropskou unii v tomto úsilí podpořily a 

poskytly nejlepší vědecké důkazy. Zároveň zvážím další možnosti boje proti antimikrobiální 

rezistenci. Společně s kandidátkami na komisařky Goulardovou a Gabrielovou budeme 

například spolupracovat s veřejnými orgány, průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami 

s cílem podpořit rozvoj nových obchodních modelů podporujících inovace v oblasti nových 

antibiotik. Musíme vytvořit správné pobídky pro vývoj antibiotik a současně dbát o jejich 

uvážlivé používání. V tomto ohledu musíme rovněž co nejvíce podpořit vývoj nových 

očkovacích látek, které by rovněž mohly být součástí řešení.  

 

Budu rovněž podporovat alternativní metody k používání antimikrobiálních látek, a to 

i zlepšováním prevence infekcí. Mám v úmyslu pozorně sledovat provádění nových nařízení 

EU o veterinárních léčivých přípravcích a medikovaných krmivech. Tato nová legislativa je 

skutečně zásadním krokem v boji proti antimikrobiální rezistenci a podporuje odpovědné 

používání antimikrobiálních látek u zvířat. Tato činnost doplní a přispěje ke strategii „Farm to 

Fork“ o udržitelných potravinách, která je součástí Zelené dohody pro Evropu. Zajistím, aby 

v souladu se strategickým přístupem EU k léčivým přípravkům v životním prostředí přijatým 

v březnu 2019 byla věnována náležitá pozornost environmentálnímu rozměru antimikrobiální 

rezistence.  

 

Evropská unie – a ani žádný jiný region – nemůže překonat antimikrobiální rezistenci sama, 

může se však v této věci stát vůdčí silou. Rezistence vůči antimikrobiálním látkám je skutečnou 

celosvětovou hrozbou a vyžaduje reakci celého světa. V dnešním globalizovaném světě, kde se 

stále více cestuje, obchoduje, kde rostou environmentální hrozby a rizika spojená se změnou 

klimatu, může rezistence vůči antimikrobiálním látkám rychle překračovat hranice, a proto 

vyžaduje mnohostrannou a koordinovanou reakci. Budu proto úzce spolupracovat s našimi 

mezinárodními partnery a budu usilovat o globální dohodu o používání antimikrobiálních látek 

a přístupu k nim. Věřím, že budete v této věci mými spojenci. Vztahy Parlamentu s jeho 

mezinárodními partnery mohou znamenat důležitý podnět pro dosažení tohoto cíle. 

 

Pokud jde o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, učiním vše, co je v mých silách, 

abych zajistila, že Evropa bude mít k dispozici cenově dostupné léčivé přípravky, které pokryjí 
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její potřeby, a abych podpořila inovace v odvětví, ve kterém je evropský průmysl světovou 

špičkou. V krátkodobém horizontu, na základě zjištění vyplývajících z hodnocení nařízení 

o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění a nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické 

použití, zvážím opatření, která poskytnou správné pobídky pro inovace v oblastech 

nenaplněných potřeb, s cílem zajistit, aby nové léčebné postupy byly přístupné i cenově 

dostupné v celé EU. Samozřejmě přitom zohledním výzvy k akci ze strany Evropského 

parlamentu z let 2016 a 2017 ohledně nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití 

a zlepšení přístupu k léčivým přípravkům. Legislativa týkající se léčivých přípravků pro vzácná 

onemocnění a pro pediatrické použití umožnila pokrok v léčbě v opomíjených oblastech, avšak 

je důležité, aby tyto předpisy zůstaly nadále vhodné pro daný účel.  

 

Pro zajištění toho, aby EU měla k dispozici cenově dostupné léčivé přípravky, je samozřejmě 

také třeba vytvořit vhodné podmínky a rozvíjet spolupráci na nástrojích pro tvorbu relevantních 

vnitrostátních politik. Budeme podporovat průmysl a naše členské státy, aby průběžně 

zlepšovaly kvalitu a udržitelnost svých systémů zdravotní péče tak, že budou lépe sdílet 

informace a odborné znalosti a zlepší výměnu osvědčených postupů. Revize poplatků 

hrazených farmaceutickými společnostmi Evropské agentuře pro léčivé přípravky za 

poskytované služby již probíhá. To zajistí udržitelnost regulačního systému a odstraní překážky 

bránící inovacím a zajistí bezpečnost léčivých přípravků. 

 

Podpora lékařského výzkumu zahrnuje přeměnu hodnotového řetězce farmaceutických 

a zdravotnických technologií v EU na inovativní, bezproblémový a do budoucna zaměřený 

systém založený na potřebách. Budu pracovat na sladění výzkumných priorit s potřebami 

systémů zdravotní péče a do tohoto procesu zapojím regulační orgány, akademickou obec, 

zdravotníky, poskytovatele a plátce zdravotní péče.  

 

Naše závislost na třetích zemích, pokud jde o výrobu farmaceutických účinných látek 

používaných v léčivých přípravcích EU, je další otázkou, kterou je třeba řešit. V zájmu zajištění 

vysoce kvalitních léčivých přípravků mám v úmyslu usilovně pracovat na podpoře 

konvergence směrem k dohodnutým mezinárodním normám a posílit dohled nad 

dodavatelským řetězcem, aby bylo zaručeno, že dovážené farmaceutické účinné látky budou 

vyráběny v souladu se správnou výrobní praxí. Jsem rovněž odhodlána hledat řešení problému 

spočívajícího v nedostatku levných léčivých přípravků v EU. 

 

Zavazuji se chránit pacienty účinným a včasným prováděním nového regulačního rámce pro 

zdravotnické prostředky. Tento rámec má zvýšit bezpečnost prostředků uváděných na trh EU a 

zlepšit dozor nad systémem a transparentnost. Je navržen tak, že může řešit nové a nově se 

objevující výzvy. Jsem si plně vědoma toho krátkodobé priority dodržet lhůtu do května 2020. 

Proto se musíme držet průběžného prováděcího plánu a spojit síly se všemi členskými státy. 

Jde samozřejmě o významnou výzvu pro celé odvětví. Značného pokroku však již bylo 

dosaženo a jsem odhodlána zajistit řádné provádění tohoto velmi složitého režimu 

ve stanovených lhůtách. 

V návaznosti na celosvětový summit o očkování, který se konal v září a spolupořádala jej 

Světová zdravotnická organizace, se zavazuji, že mojí prioritou bude zlepšení komunikace 

kolem očkování, vysvětlení přínosů očkovacích látek, boj proti dezinformacím a obnovení 

důvěry. Jsem si vědoma podpory Evropského parlamentu pro opatření na úrovni EU, jak je 

uvedeno v usnesení z dubna 2018, a budu i nadále úzce spolupracovat s členskými státy 

a zúčastněnými stranami s cílem zlepšit proočkovanost i udržitelnost programů očkování 

a dodávek očkovacích látek. Zejména budu spolupracovat s koalicí pro očkování, ve které se 
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sdružují asociace zdravotníků a studentů s cílem prosazovat očkování. Kromě toho budu 

i nadále shromažďovat osvědčené postupy a získané poznatky s cílem řešit nedostatečné 

využívání očkovacích látek a váhavost vůči očkování. Půjde o týmovou práci a já se těším, jak 

v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, budu spolupracovat s širokou škálou 

zúčastněných stran.  

 

Jsem obeznámena s usnesením Evropského parlamentu z července 2017 o reakci EU na 

HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitidu C a mám v úmyslu i nadále podporovat členské státy 

v boji proti přenosným nemocem a při dosahování základních kapacit mezinárodního 

zdravotního řádu. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí je klíčovým partnerem, 

který spolupracuje s vnitrostátními orgány pro ochranu zdraví na posílení a rozvoji 

celoevropských systémů sledování nemocí a systémů včasného varování. Evropské středisko 

pro prevenci a kontrolu nemocí rovněž shromažďuje poznatky o zdraví v Evropě, a podporuje 

tak členské státy v oblasti HIV/AIDS, tuberkulózy a hepatitidy, očkování a antimikrobiální 

rezistence a vydává směrodatná vědecká stanoviska o rizicích infekčních nemocí.  

 

Ráda bych rovněž připomněla závazek Komise ve výši 550 milionů EUR pro „Globální fond 

pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii“ učiněný na srpnovém summitu G7 v Biarritzu. Mám 

v úmyslu tento závazek zrealizovat.  

 

Během své profesní dráhy klinické psycholožky ve veřejných nemocnicích jsem se mohla 

osobně přesvědčit, jaký význam mají dobře fungující systémy zdravotní péče. Poznala jsem, 

že kolektivní zdraví našich společností závisí na osobním fyzickém a duševním zdraví každého 

jednotlivého občana. Na tyto výzvy zaměřím veškerou svou energii a jsem odhodlána zajistit 

lepší výsledky pro zdraví našich občanů a společnosti. 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

5. Pesticidy 

Co plánujete udělat jako součást dosažení záměru nulového znečištění, jejž oznámila 

zvolená předsedkyně, s cílem snížit závislost Evropské unie na pesticidech a zároveň 

stimulovat uplatňování nízkorizikových alternativ, včetně nechemických, a usnadnit 

zavádění nových technologií? Jaký je váš názor na vědeckou a regulační odolnost rámce 

pro schvalování pesticidů a pro nakládání s chemickými látkami a výrobky založenými 

na chemických látkách? Jak zajistíte, aby byla ukončena současná praxe udělování 

povolení k dalšímu používání látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), pokud jsou 

dostupné alternativy a v případě, že dokumentace není kompletní? Jak hodláte reagovat 

na předchozí i současné žádosti Evropského parlamentu – včetně závěrů výboru PEST a 

usnesení o provádění směrnice o udržitelném používání pesticidů? 

Pesticidy představují závažný problém pro mnoho občanů EU, kteří by si přáli, abychom snížili 

naši závislost na pesticidech a jejich používání. Také já věřím, že v EU můžeme omezit 

používání pesticidů a že by zemědělci měli mít možnost zvolit si alternativu, která je pro lidské 

zdraví a životní prostředí méně nebezpečná. 

Opatření v oblasti pesticidů budou představovat klíčový prvek nové strategie „Farm to Fork“ 

pro udržitelnou výživu, jejímž vedením mě pověřila nově zvolená předsedkyně. Strategie se 

zaměřuje na první fázi potravinového řetězce, tj. na produkci potravin, a přispěje k dosažení 

našeho záměru nulového znečištění. Všichni se shodneme na tom, že musíme snížit závislost 

na pesticidech a podpořit zavádění nízkorizikových a nechemických alternativ.  
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Proto si hodlám pozorně vyslechnout, jaké názory mají na věc naši občané a jejich volení 

zástupci v Evropském parlamentu. Budu vycházet z výsledků hodnocení právních předpisů 

týkajících se pesticidů v rámci programu REFIT, které provedla Komise a které je téměř 

dokončeno. Politika na průkazném základě bude pro můj mandát hlavní zásadou a ze 

zmíněného hodnocení vyplyne skutečný stav věci. Podrobněji se vyjádřím až po zveřejnění 

výsledků, ale již nyní mohu v obecnosti uvést, že systém povolování pesticidů je z hlediska 

ochrany zdraví a životního prostředí celkově účinný. Zákazy nebo přísná omezení látek, jako 

jsou neonikotinoidy, které mají negativní dopad na opylovače, představují v tomto ohledu 

významná opatření. A jsem ráda, že zpráva zvláštního výboru Evropského parlamentu pro 

postup Unie pro povolování pesticidů (PEST) uznala, že EU má jeden z nejpřísnějších právních 

rámců pro pesticidy ve světě.  

Účinnost systému však je možné zlepšit. Existují různé způsoby, jak to provést, a ráda bych o 

tom s vámi pohovořila v příštích měsících. 

Dále se domnívám, že bychom mohli společně zvážit možnost závazného cíle pro celou EU, 

pokud jde o snížení rizika vyplývajícího z používání pesticidů. Vycházeli bychom při tom 

z nové zprávy Komise Radě a Parlamentu o pokroku při provádění směrnice o udržitelném 

používání pesticidů a z hodnocení fungování nedávno posuzovaných harmonizovaných 

ukazatelů rizik.  

Chcete slyšet rovněž můj názor na stávající systém nakládání s chemickými látkami obecně 

a na povolování látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Pokud jde o nařízení REACH, 

jsou v této věci povolanější moji kolegové, kandidáti na funkci komisaře Goulardová a 

Sinkevičius.  

Chtěla bych však zdůraznit, že u pesticidů již existuje obecná povinnost, že příslušné orgány 

musí všechny výrobky dříve, než jsou uvedeny na trh a použity, posoudit a schválit. Jde o 

mnohem přísnější požadavek než u průmyslových chemických látek. Přestože pojem látka 

vzbuzující mimořádné obavy není v právních předpisech o pesticidech uveden, jsou tyto látky 

určeny na základě tzv. kritérií pro vyloučení, například podle klasifikace jako karcinogenní, 

mutagenní nebo toxické pro reprodukci nebo jako endokrinní disruptory. Látky, které splňují 

tato kritéria, nemohou být v pesticidech v zásadě použity, s výjimkou některých velmi 

omezených případů výjimek. Již dnes tato kritéria splňuje méně než 2 % schválených účinných 

látek a já věřím, že pravidelný přezkum všech schválení nakonec povede k jejich úplné 

eliminaci.  

Dalším důležitým aspektem ve spojení s problematikou pesticidů je význam kolektivního 

přístupu k průřezovým otázkám. Pesticidy jsou jedním z mnoha příkladů v rámci portfolia 

zdraví, které se týkají nebo jsou spojeny s prací v jiných oblastech politiky. Budu úzce 

spolupracovat s nominovaným kandidátem na funkci výkonného místopředsedy 

Timmermansem a s kandidáty na funkci komisaře Wojciechowským, Goulardovou, 

Sinkevičiusem a Gabrielovou, abychom zajistili holistický politický přístup upřednostňovaný 

nově zvolenou předsedkyní.  

Pokud jde o směrnici o udržitelném používání pesticidů, domnívám se, že nástroje ke snížení 

rizik a dopadu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí již máme k dispozici. Směrnice 

klade jasný důraz na používání alternativ pesticidů, přípravků představujících nízké riziko 

a praktikování integrované ochrany rostlin. Komise brzy zahájí hodnocení této směrnice, aby 

zjistila, do jaké míry jsou zmíněné nástroje dostačující. 
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Souhlasím s usnesením Parlamentu, že je třeba učinit více, abychom zajistili plné využití 

potenciálu této směrnice. Zejména je třeba přimět členské státy, aby směrnici prováděly 

skutečně v plném rozsahu a aby šířeji využívaly integrovanou ochranu rostlin. Zároveň bych se 

chtěla zabývat způsoby, jak rychleji uvést na trh přípravky představující nízké riziko, a to 

zejména přípravky biologického původu. Pro tyto přípravky již platí zrychlený postup 

povolování, delší doby platnosti a delší období ochrany údajů. Chtěla bych podpořit další 

zjednodušení, které by umožnilo rychlejší rozvoj přípravků představujících nízké riziko, 

a spolupracovat s členskými státy na identifikaci opatření k dosažení tohoto cíle. 

Rovněž bych na základě přístupu vždy založeného na vědeckých poznatcích a důkazech ráda 

prozkoumala úlohu, kterou by mohly při snižování naší závislosti na pesticidech hrát nové 

technologie.  

Dále jsem pevně přesvědčena, že pokrok v oblasti přesného zemědělství a produkce potravin 

umožní využít ke sledování zdraví rostlin zobrazování a zajistí, že pesticidy budou používány 

pouze cíleně. Budeme rovněž pokračovat v podpoře výzkumu inovativních řešení, jak snížit 

závislost na pesticidech a dalších vstupech v zemědělství.  

Výbor PEST vyzval zejména ke zlepšení transparentnosti a posílení politik zaměřených 

na řešení střetů zájmů a k posílení nezávislosti vědy v odvětví pesticidů. Plně podporuji tyto 

cíle a ráda bych zdůraznila, že nové právní předpisy týkající se transparentnosti a udržitelnosti 

posuzování rizik EU v potravinovém řetězci se budou po vstupu v platnost zabývat řadou 

z těchto otázek.  

Budeme intenzivně pracovat na tom, abychom v procesu posuzování rizik zajistili, že studie 

a údaje na podporu žádostí o povolení budou zveřejňovány proaktivně a včas, a aby občané 

a nezávislí vědečtí pracovníci měli přímý přístup k těmto studiím v souladu s revidovaným 

zněním obecného potravinového práva a legislativou týkající se pesticidů. Rovněž zajistíme – 

prostřednictvím unijního registru studií –, aby společnosti žádající o povolení předkládaly 

veškeré relevantní informace, včetně těch, které mohou být nepříznivé. V případě potřeby bych 

neváhala využít možnosti provádět posílené kontroly a audity zkušebních zařízení nebo 

ověřovací studie.  

Kromě posílené transparentnosti analýzy rizik v potravinovém řetězci, která byla zavedena 

v nedávné revizi obecného potravinového práva, budu obecněji usilovat o posílení 

transparentnosti a vědecké spolupráce mezi našimi vědeckými orgány. Budu hledat způsoby, 

jak zlepšit soudržnost a zajistit přínosy a synergie mezi prací jednotlivých agentur, jako 

například mezi prací Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a prací Evropské agentury pro 

chemické látky, a jak to může přispět k dosažení ambice Komise v oblasti nulového znečištění.  

V neposlední řadě bych chtěla s ostatními komisaři spolupracovat na podpoře silnějších vazeb 

mezi udržitelným používáním pesticidů a dalšími klíčovými oblastmi politiky, jako jsou 

například opatření v rámci Zelené dohody, společná zemědělská politika pro integrovanou 

ochranu rostlin a environmentální monitorování pesticidů v životním prostředí. Naše zdraví 

úzce souvisí se zdravím naší planety.  

6. Chemické přípravky a bezpečnost potravin 

Navzdory přísným bezpečnostním prahovým hodnotám a maximálním úrovním reziduí 

se v potravinovém řetězci Evropské unie hromadí různé látky nebezpečné pro zdraví 

a/nebo pro životní prostředí, které mohou spotřebitele vystavit kumulativnímu a 
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koktejlovému efektu. Jak zlepšíte bezpečnost a udržitelnost našich potravin? Jaká 

legislativní a nelegislativní opatření předpokládáte s cílem předvídat a snižovat expozici 

nebezpečným látkám a kdy předložíte nový regulační rámec s cílem řešit expozici 

chemickým látkám v potravinovém řetězci? Evropský parlament při mnoha 

příležitostech žádal o předložení aktualizované strategie pro endokrinní disruptory a 

řešení právních nedostatků s cílem zajistit, aby se vědecká kritéria pro identifikaci 

endokrinních disruptorů používala jako horizontální definice ve všech příslušných 

právních předpisech. Kdy tuto strategii předložíte? Jak budete dále posilovat 

transparentnost a nezávislost v postupu vědeckého hodnocení v agenturách EU?  

Evropský systém bezpečnosti potravin je založen na důkladném vědeckém posouzení rizik a je 

vzorem pro celý svět. Pro chemická rizika a bezpečnost potravin existuje komplexní soubor 

odvětvové legislativy, která zajišťuje, že rezidua chemických látek v potravinách, jako jsou 

kontaminující látky, rezidua pesticidů a rezidua veterinárních léčivých přípravků, nepředstavují 

pro evropské spotřebitele riziko. Členské státy každoročně provádějí komplexní programy 

sledování na obrovském počtu vzorků odebraných z trhu. Z výsledků vyplývá, že pouze malé 

procento vzorků nevyhovuje limitům, což jen potvrzuje, že evropští spotřebitelé jsou dobře 

chráněni. Například 96 % vzorků testovaných v roce 2017 na rezidua pesticidů nedosahovalo 

maximálních limitů reziduí relevantních pro ochranu zdraví. Řádné nakládání s chemickými 

látkami je důležité nejen pro zdraví našich občanů, ale má také prvořadý význam pro dosažení 

udržitelných cílů politiky „Farm to Fork“ a oběhového hospodářství.  

Souhlasím však, že lze učinit více. 

Hodlám velmi úzce spolupracovat s nominovaným kandidátem na funkci komisaře pro životní 

prostředí a oceány s cílem podpořit jej při dosahování našich ambicí v oblasti nulového 

znečištění, zejména pokud jde o pesticidy a endokrinní disruptory. Zajistíme důležitou 

součinnost s novou strategií „Farm to Fork“, která nabízí významnou příležitost zlepšit 

udržitelnost našich potravin ve všech fázích potravinového řetězce od výroby až po spotřebu 

a přispět k dosažení cílů Zelené dohody a oběhového hospodářství.  

Současná expozice většímu množství chemických látek je otázkou, kterou je třeba posoudit. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Komise nyní společně vytvářejí metodiku posuzování 

kumulativních účinků reziduí pesticidů v potravinách. Jde o důležitý nový krok ke zlepšení 

bezpečnosti potravin na základě spolehlivých vědeckých důkazů.  

Jak řešit expozici různým zdrojům chemických látek při posuzování a řízení rizik je jasným 

a uznávaným problémem. Jsem si této skutečnosti dobře vědoma. V posledních dvaceti letech 

dosáhla EU významného pokroku v chápání a regulaci endokrinních disruptorů. Její 

průkopnickou činností bylo stanovení vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních 

disruptorů v přípravcích na ochranu rostlin a v biocidních přípravcích.  

Obecněji by v souvislosti s endokrinními disruptory měla být naším celkovým cílem ochrana 

občanů EU a životního prostředí před riziky, která tyto látky představují, a minimalizace 

expozice. Jsem si dobře vědoma toho, co v posledních letech k tomuto tématu uvedl Evropský 

parlament, zejména ve svém posledním usnesení z dubna 2019. 

Budu úzce spolupracovat s ostatními kolegy ze sboru komisařů a zajistím, aby byla provedena 

konkrétní opatření uvedená ve sdělení Komise o endokrinních disruptorech z minulého roku. 

Zejména musíme vyřešit problémy při provádění politik a soudržnost politik. Tímto problémem 

– zejména pak neexistencí horizontálních kritérií a různými regulačními důsledky podle oblasti 
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politiky – se zabývá probíhající kontrola účelnosti různých rámců pro endokrinní disruptory. 

Výsledky této kontroly účelnosti, která má být dokončena začátkem příštího roku, budou 

podkladem pro zvážení, zda je třeba učinit legislativní změny, například v oblasti materiálů 

určených pro styk s potravinami (což je rovněž předmětem zvláštního hodnocení).  

Posuzování rizik EU v oblasti potravinového řetězce provádí nezávisle na evropských 

orgánech a členských státech Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jsem potěšena, 

že nedávné změny obecného potravinového práva EU a osmi dalších odvětvových aktů Unie 

v oblasti potravinového řetězce posílí transparentnost a nezávislost posuzování rizik EU. Jde o 

důležitý krok k posílení důvěryhodnosti a odpovědnosti EU. 

Domnívám se, že je velmi důležité, aby se nové právní předpisy zaměřily na otevřenou 

komunikaci a partnerství, a to zpřístupněním vědeckých studií na podporu žádostí již v rané 

fázi procesu posuzování rizik. Kvalitu a spolehlivost vědeckých posouzení rizik Evropského 

úřadu pro bezpečnost potravin zvýší také databáze studií a veřejných konzultací.  

Systematická komplexní komunikace o rizicích se všemi zúčastněnými stranami v průběhu 

procesu analýzy rizik doplňuje zásadu otevřené a inkluzivní komunikace a konzultace. 

Co se týče nezávislosti, nová legislativa zachovává a posiluje pravidla, která vyžadují, aby 

členové správní rady a vědeckých komisí jednali nezávisle a předkládali každoroční prohlášení 

o zájmech. Zajišťuje, aby v celém procesu jmenování členů komisí byla nadále uplatňována 

přísná kritéria excelence a nezávislosti.  

Nezávislost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je pravidelně kontrolována Účetním 

dvorem, evropským veřejným ochráncem práv i Evropským parlamentem v rámci 

každoročního udělování absolutoria agenturám EU. Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

a další agentury EU v průběhu let své politiky týkající se nezávislosti posílily a důsledně je 

provádějí. 

Celkově jsem přesvědčena, že existují nezbytné a náležité záruky, které zajišťují, že Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin bude nadále fungovat s vysokou mírou transparentnosti 

a nezávislosti. Budu však tuto situaci pozorně sledovat a spolupracovat s našimi partnery 

s cílem zajistit, aby si EU v tomto ohledu nadále dobře vedla. 

7. Strategie „Farm to Fork“ (z farmy na vidličku) 

Jaké jsou Vaše ambice, plány a harmonogram pro strategii „Farm to Fork“? Jak hodláte 

poskytovat spotřebitelům transparentní informace, které potřebují, aby si mohli veškeré 

jídlo a pití vybírat z hlediska zdraví a udržitelnosti, a jak zároveň hodláte poskytovat 

hospodářským subjektům transparentnost, již potřebují, s cílem zajistit úplnou 

sledovatelnost a zabránit potravinovým podvodům? Kdy předložíte návrh zavádějící 

výživové profily? Jaký je váš názor na označování země původu? Jak zajistíte, aby 

politika ostatních komisařů, například v oblasti klimatu, zemědělství a obchodu, byla 

součástí reálné, holistické a udržitelné politiky v oblasti potravin?  

Jsem potěšena, že povedu novou strategii „Farm to Fork“, a hodlám na ní začít pracovat 

od prvního dne svého mandátu. Udržitelný potravinový řetězec je základním kamenem Zelené 

dohody pro Evropu a jsem odhodlána jej během svého mandátu zajistit. Hraje významnou 

úlohu v zásadě EU „Jedno zdraví“ a přinese také výsledky v širších hospodářských, sociálních 

a environmentálních souvislostech. 
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Je zřejmé, že stávající spotřební a výrobní vzorce nejsou udržitelné a že existují i některé 

nepříjemné skutečnosti, kterými se musíme zabývat. Světová populace roste a celosvětová 

poptávka po potravinách poroste také. V EU žije 8 % občanů, kteří si nemohou dovolit ani 

jedno kvalitní jídlo denně, což znamená, že současný systém nepomáhá přibližně 40 milionům 

lidí. Zároveň více než polovina dospělé populace trpí nadváhou a každý rok vyplýtváme více 

než 20 % všech potravin vyrobených v EU. Naše systémy produkce potravin spotřebovávají 

obrovské množství vody a energie, vytvářejí znečišťující látky a představují přibližně 11 % 

emisí skleníkových plynů v EU.  

Takovéto počty jednoduše nevychází. Ze sociálního, etického ani ekologického hlediska si 

nemůžeme dovolit, aby tato nerovnováha pokračovala. Musíme zaujmout systémový 

a holistický přístup k udržitelné změně a zabývat se každou fází potravinového řetězce – 

od výroby, skladování, zpracování a balení až po distribuci a likvidaci potravin.  

Přála bych si, aby v průběhu příštího funkčního období Komise bylo dosaženo většího souladu, 

pokud jde o osu udržitelnosti, mezi produkcí potravin, jejich zpracováním, distribucí 

a spotřebou. Nemůžeme dosáhnout cílů globální Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 – akčního 

plánu pro lidi, planetu a prosperitu –, jestliže nevytvoříme udržitelné potravinové systémy.  

Nejde o to, zda je změna nutná, ale o to, jak rychle můžeme zajistit spravedlivý přechod 

k udržitelnějším potravinovým systémům. Udržitelnost našich potravinových systémů není 

pouze otázkou životního prostředí a změny klimatu, souvisí rovněž s globálními hrozbami 

v oblasti veřejného zdraví, jako je zvyšující se obezita a antimikrobiální rezistence, a má 

sociální a ekonomický rozměr. Tato změna má zásadní význam pro zlepšení života a blahobytu 

občanů EU, pro zajištění zdravých ekosystémů a vytvoření nového, ekologického 

a inkluzivního hospodářského růstu pro všechny.  

Klademe si laťku hodně vysoko, ale zároveň si dobře uvědomujeme, kolik odhodlání a úsilí 

bude tato cesta stát. Výzvy, před nimiž stojíme, jsou sice rozdílné, ale spojité nádoby. Jsou 

ovlivňovány četnými vnějšími faktory, jako jsou měnící se demografické vzorce, vznikající 

stravovací trendy, klimatické tlaky, transparentnost potravinového řetězce, podvody 

s potravinami, ale i mnohé další. Způsob dosažení optimálního výsledku s přihlédnutím 

ke každému prvku vyžaduje pečlivé zvážení.  

Zásadní součástí tohoto procesu je dialog a partnerství. Souhlasím s vaším názorem, 

že spotřebitelé jsou stále více znepokojeni, pokud jde o metody produkce, původ a kvalitu 

potravin, které konzumují. Musíme jejich obavám naslouchat. Odrážejí totiž řadu 

environmentálních a etických otázek, jako jsou používání pesticidů a antibiotik, dobré životní 

podmínky zvířat a dopad zemědělství a nadužívání obalů na životní prostředí. Tyto názory se 

odrážejí v nových stravovacích návycích, například roste poptávka po ekologických produktech 

a produktech rostlinného původu.  

V celém dodavatelském řetězci je nejdůležitější transparentnost, která propůjčuje našim 

činnostem důvěryhodnost a legitimitu. Znepokojuje mě, že více než třetina potravin 

s výživovým tvrzením vykazuje vysoký obsah cukru, tuku nebo soli. To může spotřebitele uvést 

v omyl a ovlivnit veřejné zdraví. Měli bychom komplexně prozkoumat nutriční a zdravotní 

označování, abychom zajistili, že bude i nadále přispívat ke zdravé a udržitelné stravě.  

 

Jsem si rovněž vědoma současného trendu, kterým jsou v různých členských státech různá 

pravidla označování související například s povinným označováním původu, dobrými 

životními podmínkami zvířat a výživovým označováním. Přála bych si, aby v EU existovala 
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jednotná pravidla, která by zajistila, aby legitimní požadavky na více informací byly i nadále 

slučitelné s naším jednotným trhem. Ráda bych zjistila, jak můžeme zlepšit informovanost 

spotřebitelů, počínaje možnostmi, které existují v současném právním rámci.  

 

Je rovněž důležité zvýšit naše úsilí v boji proti podvodným praktikám, a proto budu 

spolupracovat s členskými státy na vypracování strategie s konkrétními opatřeními proti 

podvodům v oblasti potravin, která bude vycházet z práce Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům. 

 

Řada navrhovaných evropských občanských iniciativ se týká potravin. Musíme těmto názorům 

pozorně naslouchat a brát je v úvahu. Evropský parlament, který se o tyto otázky velmi 

konstruktivně zajímá, obavy našich občanů plně reflektuje. Parlament je v tomto dialogu 

důležitým partnerem a vaše názory vyjádřené v usneseních a výměnách názorů budou plně 

zohledněny. 

 

Na cestě k větší udržitelnosti musíme i nadále ujišťovat spotřebitele o tom, že potraviny, které 

konzumují, jsou bezpečné. Důvěra našich spotřebitelů je pro úspěch naší mise zásadním 

předpokladem. Pravidla týkající se bezpečnosti potravin platí pro všechny potraviny 

spotřebovávané v EU, bez ohledu na to, zda se vyrábějí v EU, či nikoli. Musíme respektovat 

naše závazky v rámci Světové obchodní organizace, a zejména využít vůdčí role EU k tomu, 

aby práce různých normalizačních organizací přinášela další výsledky, zejména pokud jde 

o provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. 

 

Klíčovou součástí úsilí EU o dosažení cílů udržitelného rozvoje je snížení potravinových ztrát 

a omezení plýtvání potravinami. Tyto závazky musíme dodržet, stejně jako zajistit, že splníme 

cíle, které jsme si stanovili: například snížit do roku 2030 na maloobchodní a spotřebitelské 

úrovni plýtvání potravinami na osobu o polovinu a snížit potravinové ztráty v rámci produkce 

potravin a dodavatelských řetězců. S cílem pomoci v tomto úsilí budou členské státy EU 

do konce roku 2023 pravidelně podávat zprávy o objemu potravinového odpadu, které Komisi 

umožní zvážit proveditelnost stanovení cílů pro snížení potravinového odpadu pro celou EU.  

 

Abychom urychlili přechod k udržitelným potravinovým systémům, které budou méně závislé 

na pesticidech, a zlepšili biologickou rozmanitost a kvalitu podzemních a povrchových vod, 

musíme rozvíjet další způsoby ochrany sklizně před škůdci a chorobami, a to na pozadí změny 

klimatu, která usnadňuje jejich šíření. Strategie „Farm to Fork“ bude fungovat v plné 

součinnosti s dalšími stavebními prvky Zelené dohody pro Evropu, jako je složka změny 

klimatu nebo iniciativy v oblasti nulového znečištění a biologické rozmanitosti. Toho můžeme 

dosáhnout pouze společným úsilím. 

 

Velmi podporuji kolektivní přístup, který doporučuje nově zvolená předsedkyně von der 

Leyenová. Nová strategie „Farm to Fork“ je jasným příkladem postupu, kdy jednotliví komisaři 

a útvary Komise musí spolupracovat, aby zajistili lepší systémy, které přinesou lepší výsledky 

pro občany EU, aniž by byla ohrožena bezpečnost potravin. Myslím si, že je velmi důležité, že 

tato strategie spadá do širších cílů Zelené dohody pro Evropu. Znamená to, že od prvního dne 

budu velmi úzce spolupracovat s ostatními komisaři v rámci skupiny pro Zelenou dohodu pro 

Evropu, mimo jiné s komisaři odpovědnými za zemědělství, klima, obchod a životní prostředí, 

abychom zajistili soudržnost ve všech oblastech politiky. 

 



 

17 
 

Budu samozřejmě úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, členskými státy a občanskou 

společností s cílem stimulovat a podpořit tento nezbytný přechod našich potravinových 

systémů.  

 

Udržitelná Evropa musí vycházet z udržitelného modelu výroby a spotřeby potravin a EU má 

dobré předpoklady pro to, aby ukázala cestu vpřed. Jedná se o velmi pozitivní program a jsem 

ráda, že převezmu koordinaci rozvoje této strategie v úzké spolupráci se všemi aktéry.  


