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ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Stella KYRIAKIDES 

dezignovaná komisárka pre zdravie 

 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú 

by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu 

strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete 

začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? Aké záruky nezávislosti môžete 

poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť 

v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie vašich úloh v rámci 

Komisie? 

 

Európska únia je založená na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, slobody, 

demokracie, rovnosti a právneho štátu. Je pre mňa poctou mať príležitosť chrániť tieto hodnoty, 

ktorých hlavnými aspektami sú pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, 

solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. Tieto zásady ma usmerňovali počas celého môjho 

politického a profesionálneho života a bude to tak aj vtedy, ak budem potvrdená ako európska 

komisárka pre zdravie. 

 

Celý život som venovala službe vo verejnom záujme. Dvadsať sedem rokov som pracovala ako 

klinická psychologička, pričom som sa rozhodla pracovať iba vo verejnom sektore. Svoju prácu 

a celú svoju profesionálnu energiu som zamerala na duševné zdravie detí a mladistvých vo 

verejných nemocniciach. Na vlastné oči som sa tak mala možnosť presvedčiť, aký význam majú 

dobre fungujúce systémy zdravotnej starostlivosti – kolektívne zdravie našej spoločnosti závisí 

od individuálneho zdravia každého jednotlivého občana.  

 

Zasadzujem sa za práva pacientiek s rakovinou prsníka – ako bývalá predsedníčka európskej 

koalície pre kontrolu rakoviny prsníka s názvom Europa Donna a predsedníčka jej cyperskej 

pobočky, ako predsedníčka Cyperskej národnej komisie pre stratégiu boja proti rakovine a 

bývalá predsedníčka Poradného výboru pre pacientov v rámci Európskej organizácie proti 

rakovine. Na Cypre sa mi podarilo zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politík zohľadňovali názory 

pacientov.  

 

Mnoho rokov som bola angažovanou a zanietenou poslankyňou parlamentu. V rokoch 2006, 

2011 a 2016 som bol zvolená za poslankyňu cyperského parlamentu. V súčasnosti som 

predsedníčkou Stáleho výboru cyperského parlamentu pre ľudské práva a rovnaké príležitosti 

pre mužov a ženy, členkou Stáleho parlamentného výboru pre zdravie a Výboru pre európske 

a vonkajšie záležitosti. Som presvedčená o tom, že táto politická skúsenosť by bola pre moju 

budúcu úlohu komisárky i pre službu európskemu verejnému záujmu veľmi relevantná. Ako 

politička som sa vždy venovala službe verejnému záujmu. Ak by som bola vo funkcii 
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komisárky potvrdená, využila by som svoje politické skúsenosti na to, aby som v širšom 

rozsahu slúžila európskemu verejnému záujmu.  

 

Som odhodlaná presadzovať multilateralizmus, ochranu ľudských práv a právny štát a ako 

členka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) pôsobím ako vedúca cyperskej 

delegácie v PZ RE, kde predsedám viacerým výborom, ktorých som členkou. V rokoch 2018 – 

2019 som pôsobila ako zastupujúca predsedníčka a podpredsedníčka Európskej ľudovej strany 

pri PZ RE a zastupovala som PZ RE v Benátskej komisii. Takisto som bola členkou etickej 

komisie Európskej ľudovej strany. V rokoch 2017 – 2018 som mala tú česť byť zvolená za 

predsedníčku Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. 

 

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a začleňovanie rodového hľadiska do všetkých oblastí 

verejnej politiky bolo v mojej politickej kariére trvalou prioritou a zostane ňou aj vtedy, ak 

budem potvrdená ako európska komisárka pre zdravie. Prostredníctvom Výboru cyperského 

parlamentu pre ľudské práva a rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, ako aj prostredníctvom 

činnosti Stredozemského inštitútu rodových štúdií (Mediterranean Institute for Gender 

Studies), kde som pôsobila ako členka predstavenstva, som mala možnosť presadzovať politiky 

a prijímať právne predpisy v oblasti rodovej rovnosti. Som hrdá na to, že teraz dostávam 

príležitosť pôsobiť v prvom rodovo vyváženom kolégiu komisárov pod vedením prvej 

predsedníčky Európskej komisie. Bude to Komisia, ktorá bude viac reprezentovať európsku 

spoločnosť a ktorá bude môcť využívať potenciál nás všetkých. 

 

Európania oprávnene očakávajú, že im zabezpečíme taký prístup k zdravotnej starostlivosti, 

bezpečným potravinám a ochranu pred epidémiami a chorobami, aby sa nemuseli 

znepokojovať. Európske normy v oblasti zdravia zvierat a rastlín patria medzi najprísnejšie na 

celom svete, pričom ide o jedny z cenovo najdostupnejších, najprístupnejších a najkvalitnejších 

systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré pomáhajú naplniť spomínané očakávania. Naša 

spoločnosť však starne, a tak potrebujeme komplexnejšiu a drahšiu liečbu. Sociálno-

ekonomickými, environmentálnymi a demografickými zmenami je zároveň ohrozená aj 

udržateľnosť našich potravinových systémov. 

 

Preto sa treba jasne zamerať na vytvorenie udržateľných a účinných systémov zdravotnej 

starostlivosti, podporu zdravotníckych pracovníkov, investovanie do nových technológií a 

podporu zdravého a udržateľného životného štýlu.  

 

Zdravie – vo svojom všeobecnom zmysle – si vyžaduje holistický prístup zahŕňajúci celú 

spoločnosť, ktorý podporuje zdravé potraviny a zdravý životný štýl v zdravom sociálnom a 

inštitucionálnom prostredí.  

 

Pre zdravie našich občanov a budúcich generácií potrebujeme zdravé životné prostredie. 

Prostredníctvom stratégie nulového znečistenia formulovanej v Európskom ekologickom 

dohovore sa môžeme usilovať o zníženie závislosti od pesticídov a pomôcť chrániť občanov 

pred vystavením endokrinným disruptorom. 

 

Prostredníctvom Európskeho ekologického dohovoru môžeme zabezpečiť aj bezpečné a 

udržateľné potraviny, a to prostredníctvom špeciálnej stratégie „z farmy na stôl“, ktorá zahŕňa 

všetky kroky v potravinovom reťazci. 

 

Zdravé potraviny pochádzajú zo zdravých zvierat. Musíme zabezpečiť, aby sme boli dobre 

pripravení, pokiaľ dôjde k nákaze zvierat.  
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Je dôležité uznať úlohu, ktorú zohrávajú vedy a nové technológie pri vývoji nových riešení 

výziev, ktorým spoločnosť čelí. Musíme preto zabezpečiť, aby regulačné rámce boli neustále 

aktuálne, vhodné pre svoj účel a zamerané na občanov. Pre získanie ich dôvery a podpory je 

nevyhnutný otvorený a transparentný dialóg so zainteresovanými stranami a občanmi počas 

celého procesu tvorby politík. To je obzvlášť relevantné v prípade celého radu otázok, ktoré 

patria do portfólia komisára pre zdravie. 

 

Ak budem vo funkcii komisárky potvrdená, som odhodlaná pracovať na týchto výzvach s 

cieľom zabezpečiť lepšie výsledky pre zdravie našich občanov a spoločnosti. 

 

Chcela by som využiť svoje znalosti a skúsenosti na to, aby som spolu s ľuďmi z celej Európy 

a s vládami, parlamentmi a inštitúciami, ktoré ľuďom slúžia, pracovala na dosiahnutí tohto 

cieľa, viedla toto úsilie, využívala príležitosti a riešila výzvy. My všetci členovia kolégia 

komisárov sme po potvrdení do funkcie odhodlaní spoločne rozhodovať a spoločne pracovať 

ako tím, v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a našimi členskými štátmi, ako aj so 

všetkými zainteresovanými stranami v rámci našich príslušných portfólií. Tento druh 

angažovanosti je kľúčový na zabezpečenie toho, aby bolo zdravie zohľadnené vo všetkých 

politikách.  

 

Ak budem do funkcie potvrdená a vymenovaná za európsku komisárku, nikdy sa nezapojím do 

žiadnej činnosti, ktorá by mohla spochybniť moju nezávislosť alebo ohroziť výkon mojich 

povinností. Vždy sa budem riadiť zakladajúcimi zmluvami našej Únie, plniť poslanie svojej 

funkcie, ktorou ma novo zvolená predsedníčka Komisie poctila, riadiť sa rozhodnutiami 

Európskeho parlamentu, ktorý nás potvrdí ako kolégium komisárov, a kódexom správania 

členov Komisie, ktorý budem bezvýhradne rešpektovať.  

 

Moje vyhlásenie o záujmoch je úplné, verejné a zaistím, aby bolo aktualizované, ak nastanú 

akékoľvek zmeny mojej osobnej situácie. Ak Európsky parlament moju nomináciu potvrdí a 

vymenuje ma za komisárku, mám v úmysle okamžite odstúpiť zo všetkých ostatných pozícií, 

ktoré v súčasnosti zastávam.  

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich útvarov? 

Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z 

pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste 

v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravená 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak budem potvrdená a vymenovaná za európsku komisárku pre zdravie, stanem sa členkou 

kolégia komisárov, ktorý funguje na princípe kolegiality: pracujeme spolu ako jeden tím na 

princípe medzirezortnej spolupráce, v rámci ktorej každý člen môže vyjadriť svoj názor, 

rozhodnutia však prijímame kolektívne a všetci jasne preberáme zodpovednosť za to, na čom 

sme sa dohodli. Vždy rozhodujeme s ohľadom na kolektívny európsky záujem.  

 

Úzko by som spolupracovala s ostatnými komisármi, najmä s dezignovaným výkonným 

podpredsedom pre Európsky ekologický dohovor v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti 
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potravín, zdravia zvierat a rastlín a s dezignovaným podpredsedom pre ochranu európskeho 

spôsobu života v záležitostiach verejného zdravia. Takisto by som spolupracovala s 

dezignovanou výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek, pokiaľ ide 

o záležitosti týkajúce sa digitalizácie v oblasti politiky zdravotníctva a potravín.  

 

Mojím prvoradým cieľom by bolo vyvinúť čo najväčšie úsilie na podporu blahobytu 

európskych občanov a spojiť oblasť zdravia ľudí, zvierat a rastlín v jednom holistickom a 

komplexnom prístupe. Som hlboko presvedčená, že potraviny, zdravie a životné prostredie 

spolu neoddeliteľne súvisia a verím, že môj príspevok k Európskemu ekologickému dohovoru 

bude zásadný vďaka novej stratégii „z farmy na stôl“ aj pri plnení cieľov nulového znečistenia. 

 

Tento cieľ možno dosiahnuť len prostredníctvom inkluzívnych a kolektívnych opatrení. V 

prvom rade by Komisia mala čo najužšie spolupracovať s Európskym parlamentom – volenými 

zástupcami našich občanov, voči ktorým som zodpovedná, a to za podmienok vzájomnej 

transparentnosti a dôvery.  

 

Ako trikrát zvolená poslankyňa vo svojom domovskom členskom štáte som sa bezvýhradne 

zaviazala k úplnej, konštruktívnej a plodnej spolupráci s Európskym parlamentom, najmä s 

Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a Výborom pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI). Budem sa zúčastňovať na parlamentných 

rozpravách a aktívne v nich vystupovať. A zabezpečím, aby bol Parlament pravidelne 

informovaný, najmä pred významnými udalosťami a v kľúčových etapách medzinárodných 

rokovaní, ako to požaduje novo zvolená predsedníčka Parlamentu. 

 

Ako súčasť záväzku budúceho kolégia k prehĺbenému partnerstvu s Európskym parlamentom 

s ním budem úzko spolupracovať v každej fáze rozpravy o uzneseniach podľa článku 225 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Zaväzujem sa, že budem úzko spolupracovať s 

príslušnými parlamentnými výbormi a že sa budem aktívne zúčastňovať na prípravách uznesení 

podľa článku 225 ZFEÚ. Som pevne presvedčená, že to prispeje k zlepšeniu dialógu, posilneniu 

dôvery a zmyslu pre spoluprácu na dosiahnutí spoločného cieľa.  

 

Komisia bude v súlade s rámcovou dohodou takisto účinne reagovať na uznesenia Parlamentu 

do troch mesiacov od ich prijatia. Komisia zabezpečí nad týmto procesom politický dohľad. 

 
 

 
ZDRAVIE 

 

3. Rakovina 

 

Podľa poverovacieho listu misie by mal európsky plán boja proti rakovine predpokladať 

opatrenia v každej fáze výskytu choroby: prevencia, diagnostika, liečba, život po 

prekonaní rakoviny a paliatívna starostlivosť. Medzi oblasti, v ktorých by EÚ mohla mať 

významný vplyv, by mohla patriť liečba tak z hľadiska výskumu a prístupu k liečbe, 

prevencie niektorých hlavných príčin rakoviny, ktorým možno predchádzať, vrátane 

spotreby tabaku, požívania alkoholu a slabej výživy, ako aj z hľadiska zhoršovania 

životného prostredia, znečisťovania a vystavenia účinkom karcinogénnych toxických 

látok. Aké konkrétne kroky plánujete v týchto oblastiach? 
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Rakovina predstavuje najčastejšiu príčinu úmrtia v čoraz väčšom počte európskych krajín. 40 % 

z nás bude vo svojom živote čeliť rakovine. Toto je samo osebe dostatočným dôvodom na to, 

aby sa táto téma dostala na popredné miesto našich priorít v oblasti zdravia. Na to, aby sme 

rakovinu porazili, bude nutné, aby všetci priložili ruku k dielu a aby sme zaviedli skutočne 

horizontálny prístup zohľadňujúci zdravie vo všetkých politikách. Na to, aby sme uspeli, 

musíme problém rakoviny riešiť holistickým spôsobom z viacerých hľadísk a zapojiť mnohé 

zainteresované strany do skutočného partnerstva na všetkých úrovniach. Všetko – od potravín, 

ktoré jeme, cez životný štýl, ktorý vedieme, až po lieky, starostlivosť a technológie, ku ktorým 

máme prístup, – je veľmi dôležité na to, aby sme rakovinu dokázali poraziť. Pacienti majú právo 

na prístup k cenovo dostupným liekom, ktoré potrebujú, a priemysel sa musí podporovať v tom, 

aby zostal inovatívnym svetovým lídrom. Výskum, prevencia, diagnostika, liečba, starostlivosť 

o osoby, ktoré rakovinu prežili, a paliatívna starostlivosť sú všetko životne dôležité súčasti tej 

istej mozaiky a rovnakej cesty každého pacienta s rakovinou.  

 

Na to, aby to všetko fungovalo, budem presadzovať politický záväzok a angažovanosť 

všetkých: členských štátov, ktoré sú primárne zodpovedné za zdravotnú starostlivosť, ale aj 

akademickej obce, zdravotníckych pracovníkov, tvorcov politík, mimovládnych organizácií a 

pacientov, ako aj priemyslu. Európsky parlament tvorí významnú súčasť tohto úsilia. Parlament 

predovšetkým preukázal svoje odhodlanie prispieť, a to svojím uznesením z februára 2019, 

ktoré sa týka boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam a v ktorom 

sa odzrkadľujú mnohé body, ktorým sa budem venovať ďalej v texte. Sama som poslankyňou, 

a teda z osobnej skúsenosti viem, aké dôležité je budovať pevné partnerstvá medzi 

predstaviteľmi výkonnej moci a zákonodarcami. Spojením síl, zhromaždením poznatkov, 

údajov, zdrojov a infraštruktúry môžeme priniesť zmenu. Rakovinu môžeme poraziť.  

 

Výskum je oblasť, v ktorej môže mať Európa obrovský vplyv na boj proti rakovine. Našimi 

najlepšími spojencami sú poznatky a porozumenie. To je dôvod, prečo v budúcom programe 

Horizont Európa bude kľúčovým stavebným prvkom nášho plánu na porazenie rakoviny 

výskumná „misia“ zameraná na rakovinu. V rámci Európskej komisie bude potrebná aj účinná 

a horizontálna spolupráca a v rámci našej stratégie boja proti rakovine sa teším na úzku 

spoluprácu s dezignovanou komisárkou pre inovácie a mládež.  

 

Ďalšou oblasťou, ktorej musíme venovať veľkú pozornosť, je prevencia. Takmer polovici 

všetkých úmrtí na rakovinu je možné predísť, ak sa budeme riadiť zavedenými vedeckými 

poznatkami, ako sú napríklad odporúčania Európskeho kódexu boja proti rakovine. Napríklad 

tabak je hlavným rizikovým faktorom pri viacerých druhoch rakoviny, pričom sa čoraz viac 

dozvedáme o úlohe, ktorú zohrávajú environmentálne podmienky a zdravý životný štýl. Cieľom 

našich ambícií zabezpečiť nulové znečistenie je chrániť občanov pred nebezpečnou expozíciou 

škodlivým chemickým látkam, znečistenému vzduchu alebo toxickým priemyselným emisiám. 

Prevencia môže pomôcť znížiť vysoké hospodárske, sociálne i ľudské náklady na rakovinu, 

znížiť rastúci tlak na vnútroštátne zdravotné a sociálne systémy a prispieť k hospodárskemu 

rastu. Odstraňovanie rozhodujúcich faktorov vzniku rakoviny je základným aspektom investícií 

do prevencie. V každom prípade sa rozhodneme pre najprimeranejšiu a najúčinnejšiu 

kombináciu nástrojov. Politika EÚ v oblasti kontroly tabaku sa napríklad skladá z právnych 

predpisov aj mäkkých nástrojov, ktoré siahajú nad rámec sektora zdravotníctva. V rámci 

prevencie je takisto nutné presadzovať zdravý životný štýl. Patrí sem aj výživa a teším sa, že 

môžem stáť na čele novej stratégie „Z farmy na stôl“, ktorej cieľom je poskytnúť Európanom 

výživné, cenovo dostupné a bezpečné potraviny. Táto stratégia bude zároveň neoddeliteľnou 

súčasťou Európskeho ekologického dohovoru. 
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Prevencia rakoviny a presadzovanie zdravia si vyžadujú spoluprácu s odvetviami mimo 

zdravotníctva, ako je životné prostredie, vzdelávanie, zdaňovanie, poľnohospodárstvo a 

výskum. S cieľom presvedčiť tieto ďalšie sektory, aby pridali ruku k dielu, musíme zdravie 

presadzovať na základe solídnych dôkazov. Toto máme v EÚ dobre podchytené vďaka 

Eurostatu a analýzam vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Teším sa, že spolu s 

Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Európskym strediskom pre monitorovanie 

systémov a politík v oblasti zdravia a so Svetovou zdravotníckou organizáciou budem pracovať 

na tom, aby sa prevencia stala stredobodom politiky EÚ v oblasti verejného zdravia.  

 

Európsky plán boja proti rakovine bude spojený s rozmanitým súborom iniciatív v oblasti 

zdravia. V tejto súvislosti by som takisto rada zdôraznila úlohu očkovania proti ľudskému 

papilomavírusu (HPV) a vírusovej hepatitíde typu B ako súčasti prevencie rakoviny a teším sa 

na spoluprácu s Európskym parlamentom, členskými štátmi a so zainteresovanými stranami v 

oblasti očkovania vo všeobecnosti – v rámci nej budem vysvetľovať výhody očkovania a 

bojovať proti mýtom, mylným predstavám a skepticizmu, ktoré sú s ním spájané. 

 

Vieme, že včasná diagnóza dramaticky zvyšuje mieru prežitia. Od prijatia odporúčania Rady z 

roku 2003 o skríningu rakoviny sa vo všetkých členských štátoch EÚ dosiahol značný pokrok. 

Stále však môžeme a mali by sme robiť viac; najmä ďalším zlepšením prístupu k plošnému 

skríningu rakoviny prostredníctvom podpory členských štátov pri podávaní žiadostí o 

financovanie z EÚ, najmä z prostriedkov Kohézneho fondu a fondov na uskutočnenie reforiem.  

 

Umelá inteligencia môže tento kritický diagnostický krok výrazne podporiť. Aby sa tak mohlo 

stať, potrebujeme jej dodať veľké objemy údajov tak, aby algoritmy boli čo možno 

najsprávnejšie a najspoľahlivejšie. Európsky priestor zdravotných údajov pomôže 

presadzovať výmenu údajov a podporí výskum nových preventívnych stratégií. Samozrejme 

zabezpečíme aj ochranu osobných údajov a budem úzko spolupracovať s dezignovanou 

výkonnou podpredsedníčkou Vestagerovou a dezignovanými komisármi Goulardovou a 

Reyndersom v tejto veci.  

 

V oblasti liečby sme svedkami bohatej škály liekov proti rakovine, najmä na liečbu rakoviny 

dospelých vrátane prelomových génových terapií a personalizovaných spôsobov liečby. Nie 

každý vývoj je však úspešný a nie každý nový liek sa automaticky premieta do lepších 

výsledkov pre pacientov a do „hodnoty za peniaze“ pre systémy zdravotnej starostlivosti. 

Okrem toho stále existujú významné nedostatky, najmä pokiaľ ide o rakovinové ochorenia u 

detí. Chcem zabezpečiť cenovo dostupné a prístupné dodávky liekov pre všetkých pacientov 

bez ohľadu na ich vek, pohlavie alebo sociálno-ekonomické zázemie a bez ohľadu na to, kde v 

EÚ žijú. Ako predsedníčka Výboru pre ľudské práva a rovnosť v cyperskom parlamente som 

pevne odhodlaná dodržiavať zásady zakotvené v Charte základných práv a v Európskom pilieri 

sociálnych práv. Prístup k zdravotnej starostlivosti je v Európskej únii základným právom, nie 

privilégiom. To ide ruka v ruke s potrebou prístupu, ktorý je viac orientovaný na pacienta a 

založený na potrebách ľudí. Preto treba systematickejšie a dôslednejšie merať výsledky liečby 

pacientov a spôsob, ako oni vnímajú starostlivosť. Až potom budeme vedieť zabezpečiť kvalitu 

poskytovanej starostlivosti pre všetkých pacientov. 

 

Chcela by som zdôrazniť, že zapojenie pacientov je kľúčové vo všetkých fázach, od klinických 

skúšaní cez výsledky liečby nahlasované pacientmi až po starostlivosť zameranú na pacienta. 

Budem vychádzať z úsilia iniciovaného skupinami pacientov a členskými štátmi, ako aj na 

úrovni EÚ vrátane Európskej agentúry pre lieky. 
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Pokiaľ ide o rakovinu, pozorujeme nedostatok lacných základných liekov, pri ktorých pacienti 

niekedy nemajú žiadnu alternatívu, a zároveň vysoko inovatívne a drahé lieky, ktoré však nie 

sú dostupné vo všetkých členských štátoch. Je neprijateľné, aby pacienti podliehali takémuto 

dodatočnému stresu. Budem spolupracovať s priemyslom a členskými štátmi na zmierňovaní 

nedostatkov liekov v Európe. Takisto som odhodlaná podporovať členské štáty v ich úsilí 

zabezpečiť cenovo dostupné, prístupné a vysoko kvalitné lieky. Som presvedčená, že posilnenie 

základne dôkazov v celej EÚ a spoločná práca pomôžu formovať vnútroštátne rozhodnutia o 

nových liekoch. Rakovina je pre tento druh spolupráce samozrejmou prioritou. Dôležitým 

prvkom mojej celkovej misie v boji proti rakovine bude riešenie nerovností v oblasti prevencie, 

diagnózy a liečby rakoviny vrátane prístupu k liekom proti rakovine.  

 

Nezabúdajme ani na to, že rakovina nepredstavuje len jednu chorobu. Existuje mnoho druhov 

rakoviny, z ktorých každý má svoje vlastné špecifiká; EÚ môže byť v tomto ohľade užitočná 

vďaka prepojeniu špecialistov v celej Európe. Mnohé druhy rakoviny (a všetky druhy rakoviny 

u detí) sú zriedkavé choroby a sú zahrnuté do európskych referenčných sietí. Tieto siete budú 

pokračovať v prepájaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v celej Európe, čo im umožní 

vymieňať si odborné znalosti, spoločne sa učiť a diskutovať o zložitých zdravotných stavoch a 

vysoko špecializovaných spôsoboch liečby. 

 

Ďakujem Vám aj za zmienku o starostlivosti o osoby, ktoré rakovinu prežili, a o paliatívnej 

starostlivosti. Samotná zvýšená miera prežitia predstavuje nové výzvy, ktorým pacienti s 

rakovinou čelia a ktoré musíme riešiť. Paliatívna starostlivosť je niečo, čo dlhujeme každému 

pacientovi. Môžeme spolupracovať s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami s cieľom 

identifikovať a vymieňať si overené najlepšie postupy v celej Európe – ako možno viete, 

hovorím na základe osobných skúseností. Preto Vás môžem ubezpečiť, že na splnenie cieľov 

tejto priority vynaložím maximálne úsilie.  

 

 

4. Akčný plán v oblasti zdravia/prístup k liekom a zdravotníckym pomôckam 

 

V poverovacom liste sa uvádzajú tri kľúčové úlohy pre vás: úplné vykonávanie akčného 

plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii, oznámenie o očkovaní a 

zabezpečenie dodávok cenovo dostupných liekov. Ako plánujete riešiť otázky súvisiace 

s antimikrobiálnou rezistenciou, očkovaním, uvádzaním nových antibiotík pre ľudí na 

trh, s prístupom k liekom a zdravotníckym pomôckam – vrátane aspektov týkajúcich sa 

lekárskeho výskumu, dostupnosti farmaceutických látok, ako aj kľúčového boja proti 

HIV/AIDS, tuberkulóze a hepatitíde, ktoré sú cieľmi v rámci cieľa udržateľného rozvoja 

č. 3?  

 

Európania očakávajú, že im zabezpečíme taký prístup k zdravotnej starostlivosti a ochranu pred 

epidémiami a chorobami, aby sa nemuseli znepokojovať. Európa má skutočne jedny z 

najprísnejších noriem na svete, ako aj cenovo najdostupnejšie, najprístupnejšie a najkvalitnejšie 

systémy zdravotnej starostlivosti. V našej Charte základných práv EÚ a v našom Európskom 

pilieri sociálnych práv sa uznáva právo každého človeka na včasný prístup k cenovo dostupnej, 

preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti dobrej kvality. Ako eurokomisárka pre zdravie 

mám v úmysle venovať všetku svoju energiu dosahovaniu konkrétnych a pozitívnych 

výsledkov opierajúcich sa o uvedené základné hodnoty našej Únie. 

 

Pojem „jedno zdravie“ z môjho pohľadu opisuje zásadu, podľa ktorej je zdravie ľudí prepojené 

so zdravím zvierat a ktorá v plnom rozsahu zahŕňa naše životné prostredie – spájajúci element 
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medzi ľuďmi a zvieratami. Z toho vyplýva, že zdravie ľudí, zvierat a rastlín je od seba vzájomné 

závislé a vzájomne sa posilňuje. Dosiahnutie „jedného zdravia“ si bude vyžadovať komplexné 

a trvalé opatrenia na všetkých týchto frontoch. 

 

Ide o oblasť, v ktorej môže byť EÚ hrdá na svoje úspechy, avšak nesmie zaspať na vavrínoch. 

Zvyšovanie antimikrobiálnej rezistencie ohrozuje úspechy modernej medicíny. Nedôvera voči 

očkovaniu a vede odkláňa zameranie verejnosti od prínosov očkovania a od nespočetného 

množstva životov, ktoré sa vďaka očkovaniu podarilo zachrániť pred kiahňami, detskou 

obrnou, osýpkami, diftériou alebo meningitídou. Zdravotnícki pracovníci a pacienti po celej 

Európe vyjadrujú obavy týkajúce sa prístupu k liekom, pokiaľ ide o ich dostupnosť, cenovú 

dostupnosť a nedostatok. Prenosné ochorenia a iné zdravotné hrozby sa môžu rýchlo šíriť cez 

hranice.  

 

Mnohé z nich vyvolávajú obavy po celom svete a domnievam sa, že musíme konať spoločne 

na európskej úrovni a urobiť všetko preto, aby sme našli spoločné riešenia a stali sa globálnym 

lídrom. Plnenie cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja si 

bude vyžadovať úzku spoluprácu s celým kolégiom a s mnohými zainteresovanými stranami z 

viacerých sektorov. Som presvedčená, že na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja by sme 

mali zmobilizovať všetky relevantné nástroje z oblasti verejného zdravia, výskumu, politiky v 

oblasti liekov, rozvojovej spolupráce či podpory zo štrukturálnych fondov. Zvolená 

predsedníčka sa zaviazala presunúť zameranie európskeho semestra tak, aby ich v plnej miere 

zahŕňal.  

 

Som odhodlaná zabezpečiť, aby táto Komisia urobila všetko potrebné na to, aby pomohla nájsť 

udržateľné riešenia na prekonanie antimikrobiálnej rezistencie. Mojím prvým krokom bude 

spolupráca s Európskym parlamentom, členskými štátmi a so všetkými príslušnými 

zainteresovanými stranami na úplnej realizácii Európskeho akčného plánu „jedno zdravie“ proti 

antimikrobiálnej rezistencii prijatého v júni 2017, pričom najvyššiu pozornosť budem venovať 

uzneseniu, ktoré Európsky parlament prijal k tejto otázke v septembri 2018. V sektoroch 

zdravia ľudí, zdravia zvierat a životného prostredia mám v úmysle využívať prístup „jedno 

zdravie“ s cieľom zabrániť ďalšiemu rozvoju a šíreniu antimikrobiálnej rezistencie. Okrem toho 

zmobilizujem všetky dostupné zdroje na úrovni EÚ na podporu členských štátov a na to, aby 

sa EÚ stala regiónom s najlepšími postupmi.  

 

Táto mobilizácia by sa mala začať na úrovni našich operačných agentúr EÚ v oblasti zdravia: 

Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európskej agentúry pre lieky a Európskeho 

úradu pre bezpečnosť potravín, aby sa zabezpečili najlepšie vedecké dôkazy na podporu 

Európskej únie v tomto úsilí. Zároveň zvážim ďalšie prípadné možnosti na boj proti 

antimikrobiálnej rezistencii. Napríklad budem spolu s dezignovanými komisárkami 

Goulardovou a Gabrielovou spolupracovať s verejnými orgánmi, priemyslom a ďalšími 

zainteresovanými stranami na podpore rozvoja nových obchodných modelov na posilnenie 

inovácií v oblasti nových antibiotík. Musíme vytvoriť správne stimuly na vývoj antibiotík a 

zároveň zachovať ich obozretné používanie. V tejto súvislosti musíme takisto čo najviac 

podporovať vývoj nových vakcín, ktoré by takisto mohli byť súčasťou riešenia. 

 

Podporím aj alternatívne metódy používania antimikrobiálnych látok, a to aj zlepšením 

prevencie infekcií. Mám v úmysle podrobne sledovať vykonávanie nových nariadení EÚ o 

veterinárnych liekoch a medikovaných krmivách. Tieto nové právne predpisy sú skutočne 

rozhodujúcim krokom v boji proti antimikrobiálnej rezistencii a presadzujú zodpovedné 

používanie antimikrobiálnych látok u zvierat. Táto práca doplní novú stratégiu „Z farmy na 
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stôl“ týkajúcu sa udržateľných potravín a obsiahnutú v Európskom ekologickom dohovore a 

prispeje k nej. Zabezpečím, aby sa náležitá pozornosť venovala environmentálnej dimenzii 

antimikrobiálnej rezistencie v súlade so strategickým prístupom EÚ k liekom v životnom 

prostredí, ktorý bol prijatý v marci 2019.  

 

Európska únia – rovnako ako každý iný región – nemôže antimikrobiálnu rezistenciu prekonať 

sama. Avšak môže sa stať vedúcim lídrom v tejto oblasti. Antimikrobiálna rezistencia je 

skutočne globálnou hrozbou a vyžaduje si globálnu reakciu. V našom globalizovanom svete, 

vzhľadom na neustále rastúce hrozby v oblasti cestovania, obchodu, životného prostredia a 

zmeny klímy, môže antimikrobiálna rezistencia rýchlo prekročiť hranice, a teda si vyžaduje 

mnohostranné a koordinované reakcie. Budem preto úzko spolupracovať s našimi 

medzinárodnými partnermi a zasadzovať sa o celosvetovú dohodu o používaní 

antimikrobiálnych látok a o prístupe k nim. Spolieham sa na vás ako spojenca v tomto úsilí. 

Vzťahy Parlamentu s jeho medzinárodnými partnermi môžu byť dôležitým podnetom na 

dosiahnutie tohto cieľa. 

 

Pokiaľ ide o lieky a zdravotnícke pomôcky, urobím všetko pre to, aby sa zabezpečilo, že 

Európa bude mať k dispozícii cenovo dostupné lieky, ktoré potrebuje, a aby sa podporovali 

inovácie v tomto odvetví, v ktorom je európsky priemysel svetovým lídrom. V krátkodobom 

horizonte sa na základe zistení vyplývajúcich z hodnotenia nariadenia o liekoch na ojedinelé 

ochorenia a o liekoch na pediatrické použitie budem zaoberať opatreniami, ktorými sa poskytnú 

správne stimuly pre inovácie v oblastiach, kde je to potrebné, s cieľom zabezpečiť, aby boli 

nové spôsoby liečby prístupné a cenovo dostupné v celej EÚ. Pri tom samozrejme zohľadním 

výzvy Európskeho parlamentu z rokov 2016 a 2017 konať v súvislosti s nariadením o liekoch 

na pediatrické použitie a zlepšiť prístup k liekom. Právne predpisy týkajúce sa liekov na 

ojedinelé ochorenia a pediatrické použitie predstavujú prostriedok umožňujúci vývoj liečby v 

zanedbaných oblastiach, avšak je dôležité, aby boli prispôsobené na daný účel.  

 

Pri zabezpečovaní cenovo dostupných liekov v EÚ ide samozrejme aj o vytvorenie vhodných 

podmienok a rozvoj spolupráce v oblasti nástrojov na tvorbu vnútroštátnej politiky v tejto 

oblasti. Dané priemyselné odvetvia a členské štáty budeme podporovať pri neustálom 

zlepšovaní kvality a udržateľnosti ich systémov zdravotnej starostlivosti, a to lepšou výmenou 

informácií, odborných znalostí a najlepších postupov. Už prebiehajú práce na revízii poplatkov, 

ktoré farmaceutické spoločnosti platia Európskej agentúre pre lieky za služby, ktoré poskytuje. 

Zabezpečí sa tým udržateľnosť regulačného systému, odstráni sa demotivácia v oblasti inovácií 

a zaistí sa bezpečnosť liekov. 

 

Podpora lekárskeho výskumu zahŕňa premenu hodnotového reťazca farmaceutických a 

zdravotníckych technológií v EÚ na inovatívny, bezproblémový a perspektívny systém 

orientovaný na potreby. Budem pracovať na zosúladení výskumných priorít s potrebami 

systémov zdravotnej starostlivosti do čoho zapojím aj regulačné orgány, akademickú obec, 

zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov a platcov zdravotnej starostlivosti.  

 

Naša závislosť od krajín mimo EÚ, pokiaľ ide o výrobu farmaceutických účinných látok 

používaných v liekoch EÚ, je ďalšou otázkou, ktorú je potrebné riešiť. V záujme zabezpečenia 

vysoko kvalitných liekov mám v úmysle tvrdo pracovať na podpore konvergencie s 

dohodnutými medzinárodnými normami a posilniť dohľad nad dodávateľským reťazcom, aby 

sa zaručilo, že dovážané farmaceutické účinné látky sa vyrábajú v súlade so správnou výrobnou 

praxou. Takisto som odhodlaná nájsť riešenia problému nedostatku lacných liekov v EÚ. 
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Zaväzujem sa chrániť pacientov prostredníctvom účinného a včasného vykonávania nového 

regulačného rámca týkajúceho sa zdravotníckych pomôcok. Tento rámec je určený na zvýšenie 

bezpečnosti pomôcok uvádzaných na trh EÚ, na posilnenie dohľadu nad systémom a na 

zvýšenie transparentnosti. Je navrhnutý tak, aby bol schopný riešiť nové a vznikajúce výzvy. 

Som si plne vedomá krátkodobej priority, a to splniť termín máj 2020 – na základe 

prebiehajúceho vykonávania plánu a spoločného úsilia so všetkými členskými štátmi. 

Samozrejme, ide o významnú výzvu pre celé odvetvie. Dosiahol sa však už značný pokrok a 

som odhodlaná zabezpečiť náležité vykonávanie tohto veľmi zložitého režimu v rámci 

plánovaných harmonogramov. 

V nadväznosti na celosvetový samit o očkovaní, ktorý sa uskutočnil tento rok v septembri v 

spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, sa zaväzujem prioritne sa zaoberať 

zlepšovaním komunikovaných informácií o očkovaní, vysvetľovaním prínosov vakcín, bojom 

proti dezinformáciám a obnovovaním dôvery. Som si vedomá, že Európsky parlament 

podporuje prijímanie opatrení na úrovni EÚ, ako to vyjadril vo svojom uznesení z apríla 2018, 

a budem naďalej úzko spolupracovať s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami na 

zlepšovaní zaočkovanosti, ako aj na udržateľnosti programov očkovania a dodávok vakcín. 

Budem spolupracovať najmä s koalíciou pre očkovanie, ktorá združuje združenia 

zdravotníckych pracovníkov a študentov s cieľom zasadzovať sa za očkovanie. Okrem toho 

budeme pokračovať v zhromažďovaní najlepších postupov a získaných skúseností s cieľom 

riešiť nedostatočné využívanie vakcín a zdržanlivý prístup k očkovaniu. Toto úsilie je skutočne 

spoločným úsilím a teším sa na spoluprácu so širokým spektrom zainteresovaných strán v boji 

proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.  

 

Som oboznámená s uznesením Európskeho parlamentu z júla 2017 o reakcii EÚ na HIV/AIDS, 

tuberkulózu a hepatitídu typu C a mám v úmysle naďalej podporovať členské štáty v boji proti 

prenosným chorobám a dosiahnuť základné kapacity v zmysle medzinárodných zdravotných 

predpisov. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb je kľúčovým partnerom, ktorý 

spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu zdravia s cieľom posilniť a rozvíjať systémy 

dohľadu nad chorobami a systémy včasného varovania na celom kontinente. Toto centrum 

takisto združuje európske poznatky v oblasti zdravia v záujme podpory členských štátov v 

oblasti HIV/AIDS, tuberkulózy a hepatitídy, očkovania, antimikrobiálnej rezistencie a vydáva 

spoľahlivé vedecké stanoviská o rizikách, ktoré predstavujú infekčné choroby.  

 

Takisto by som chcela pripomenúť, že Komisia počas samitu G7, ktorý sa konal v auguste v 

meste Biarritz, prisľúbila 550 miliónov EUR na „Globálny fond pre boj proti AIDS, tuberkulóze 

a malárii“. Mám v úmysle splniť tento záväzok a premeniť ho na skutočnosť.  

 

Počas svojej profesionálnej kariéry som ako klinická psychologička vo verejných nemocniciach 

mala možnosť bezprostredne zažiť, aké dôležité sú dobre fungujúce systémy zdravotnej 

starostlivosti. Zistila som, že kolektívne zdravie našich spoločností závisí od individuálneho, 

fyzického a duševného zdravia každého jednotlivého občana. Týmto výzvam budem venovať 

všetku svoju energiu a som odhodlaná zaistiť lepšie výsledky v oblasti zdravia našich občanov 

a spoločnosti. 

BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 

5. Pesticídy 

Čo plánujete v rámci plnenia cieľa nulových emisií, ktorý ohlásila zvolená predsedníčka, 

urobiť s cieľom znížiť závislosť EÚ od pesticídov a zároveň stimulovať zavádzanie 
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nízkorizikových alternatív vrátane nechemických látok a uľahčiť zavádzanie nových 

technológií? Aký je váš názor na vedeckú a regulačnú spoľahlivosť rámca na 

schvaľovanie pesticídov a na hospodárenie s chemickými látkami a výrobkami 

založenými na chemických látkach? Ako zabezpečíte, aby sa skončila súčasná prax 

udeľovania povolení na ďalšie používanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy 

(SVHC), zatiaľ čo sú k dispozícii alternatívy a dokumentácia o látke nie je úplná? Ako 

plánujete reagovať na – predchádzajúce a súčasné – požiadavky Európskeho parlamentu 

vrátane záverov výboru PEST a uznesenia o vykonávaní smernice o trvalo udržateľnom 

používaní pesticídov? 

Pesticídy predstavujú veľký problém pre mnohých občanov EÚ, ktorí by chceli, aby sa znížila 

naša závislosť od nich, ako aj ich používanie. Aj ja som presvedčená, že môžeme znížiť 

používanie pesticídov v EÚ a že poľnohospodári by mali mať možnosť zvoliť si najmenej 

nebezpečnú možnosť pre zdravie ľudí a životné prostredie. 

Opatrenia týkajúce sa pesticídov budú predstavovať kľúčový prvok novej stratégie „Z farmy na 

stôl“ pre udržateľné potraviny, ktorú budem na požiadanie zvolenej predsedníčky viesť. 

Stratégia sa bude zaoberať prvou fázou potravinového reťazca: potravinárskou výrobou a 

prispeje k naplneniu nášho cieľa nulového znečistenia. Všetci sa zhodneme, že musíme znížiť 

závislosť od pesticídov a stimulovať zavádzanie nízkorizikových a nechemických alternatív.  

V tejto súvislosti mám v úmysle pozorne počúvať, čo v tejto veci hovoria naši občania a ich 

volení zástupcovia v Európskom parlamente. Budem sa opierať o výsledky hodnotenia Komisie 

v rámci programu REFIT týkajúceho sa právnych predpisov o pesticídoch, ktoré je takmer 

dokončené. Počas môjho funkčného obdobia bude hlavnou zásadou politika založená na 

dôkazoch a toto hodnotenie nám poskytne faktický prehľad o súčasnej situácii. Hoci sa budem 

môcť podrobnejšie vyjadriť po zverejnení jeho výsledkov, môžem už teraz uviesť, že celkovo 

naznačuje, že systém povoľovania pesticídov je vo všeobecnosti účinný z hľadiska ochrany 

zdravia a životného prostredia. Zákazy alebo prísne obmedzenia látok, ako sú neonikotínoidy, 

ktoré majú negatívny vplyv na opeľovače, sú v tejto súvislosti významnými opatreniami. 

Naozaj som rada, že v správe Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre postup Únie pre 

povoľovanie pesticídov (PEST) sa uznalo, že EÚ má jeden z najprísnejších právnych rámcov 

týkajúcich sa pesticídov vo svete.  

Efektívnosť systému by sa však mohla zlepšiť. Existujú rôzne spôsoby, ako to dosiahnuť, a rada 

by som ich s vami ďalej prediskutovala v nadchádzajúcich mesiacoch. 

Okrem toho sa domnievam, že by sme mohli spoločne zvážiť možnosť stanovenia záväzného 

cieľa pre celú EÚ, pokiaľ ide o zníženie rizika vyplývajúceho z používania pesticídov. Táto 

úvaha by vychádzala z novej správy Komisie Rade a Parlamentu o pokroku vo vykonávaní 

smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov a z hodnotenia fungovania nedávno 

posúdených harmonizovaných ukazovateľov rizika.  

Takisto sa pýtate na moje názory na súčasný systém riadenia chemických látok vo všeobecnosti 

a autorizácií látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy. Pokiaľ ide o nariadenie REACH, moji 

kolegovia dezignovaná komisárka Goulardová a dezignovaný komisár Sinkevičius, vedia v 

tejto veci lepšie odpovedať.  

Chcela by som však zdôrazniť, že v prípade pesticídov už existuje všeobecná povinnosť, že 

všetky výrobky musia byť posúdené a autorizované príslušnými orgánmi pred tým, ako sa môžu 

uviesť na trh a používať. Tento postup je oveľa prísnejší ako v prípade priemyselných 
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chemikálií. Hoci pojem látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy sa v právnych predpisoch o 

pesticídoch nevyskytuje, tieto látky sa identifikujú na základe tzv. medzných kritérií, napríklad 

ich klasifikácie ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, alebo ako 

endokrinné disruptory. Látky, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sa v zásade nemôžu používať v 

pesticídoch – okrem niektorých veľmi obmedzených prípadov výnimiek. Už dnes menej ako 

2 % schválených účinných látok spĺňa tieto kritériá a pevne verím, že pravidelné preskúmavanie 

všetkých schválení nakoniec povedie k ich úplnému odstráneniu.  

Ďalším výrazným bodom v portfóliu týkajúcom sa pesticídov je význam kolektívneho prístupu 

k prierezovým otázkam. Pesticídy sú jedným z mnohých príkladov v rámci portfólia týkajúceho 

sa zdravia, ktoré sa dotýkajú práce v iných oblastiach politiky alebo sú s nimi spojené. Budem 

úzko spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom Timmermansom a 

dezignovanými komisármi Wojciechowským, Goulardovou, Sinkevičiusom a Gabrielovou, 

aby som zabezpečila holistický politický prístup, ktorý uprednostňuje zvolená predsedníčka. 

Pokiaľ ide o smernicu o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, domnievam sa, že už máme 

zavedené nástroje na zníženie rizík a vplyvu pesticídov na zdravie ľudí a životné prostredie. V 

smernici sa kladie jasný dôraz na používanie alternatív k pesticídom a výrobkov s nízkym 

rizikom a na uplatňovanie integrovanej ochrany proti škodcom. Komisia čoskoro začne s 

hodnotením tejto smernice s cieľom zistiť, do akej miery sú tieto opatrenia dostatočné. 

Súhlasím s uznesením Parlamentu, že treba urobiť viac, aby sa zabezpečilo, že sa naplno využije 

potenciál tejto smernice. Predovšetkým treba vyvíjať tlak na členské štáty, aby vykonávali 

smernicu v plnom rozsahu a aby vo väčšej miere využívali integrovanú ochranu proti škodcom. 

Zároveň by som sa zaoberala spôsobmi, ako rýchlejšie uvádzať na trh výrobky s nízkym 

rizikom, najmä tie s biologickým pôvodom. Na tieto výrobky sa už vzťahujú zrýchlené 

autorizačné postupy, dlhšie obdobia platnosti schválenia a dlhšie obdobia ochrany údajov. 

Budem podporovať ďalšie zjednodušovanie v záujme podpory rozvoja väčšieho množstva 

výrobkov s nízkym rizikom a spolupracovať s členskými štátmi s cieľom identifikovať 

opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa. 

Takisto by som sa chcela pozrieť na úlohu, ktorú by mohli zohrávať nové technológie pri 

znižovaní našej závislosti od pesticídov, a to vždy na základe prístupu založeného na dôkazoch. 

Okrem toho pevne verím, že pokrok v oblasti precízneho poľnohospodárstva a potravinárskej 

výroby umožní používanie snímkovania na monitorovanie zdravia rastlín a zabezpečenie toho, 

aby boli pesticídy cielene používané iba tam, kde sú potrebné. Budeme tiež pokračovať v 

podpore výskumu, ktorý poskytuje inovačné riešenia na zníženie závislosti od pesticídov a 

iných vstupov do poľnohospodárskej výroby.  

Výbor PEST vyzval najmä na zlepšenie transparentnosti a posilnenie politík zameraných na 

riešenie konfliktov záujmov a posilnenie nezávislosti vedy v sektore pesticídov. Plne 

podporujem tieto ciele a chcela by som zdôrazniť, že keď sa začnú uplatňovať nové právne 

predpisy o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, 

vyriešia sa niektoré z týchto otázok.  

Budeme intenzívne pracovať na zabezpečení toho, aby sa štúdie a údaje na podporu žiadostí o 

autorizáciu zverejňovali v rámci procesu hodnotenia rizika proaktívne a včas a aby občania a 

nezávislí vedci mali priamy prístup k týmto štúdiám v súlade s revidovanými právnymi 

predpismi týkajúcimi sa všeobecného potravinového práva a pesticídov. Prostredníctvom 

registra EÚ pre štúdie zabezpečíme, aby spoločnosti, ktoré žiadajú o autorizáciu, predložili 
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všetky relevantné informácie vrátane informácií, ktoré môžu byť nepriaznivé. V prípade 

potreby by som neváhala využiť možnosť vykonávať posilnené kontroly a audity testovacích 

zariadení alebo overovacie štúdie.  

Okrem posilnenej transparentnosti analýzy rizika v potravinovom reťazci, ktorá sa zaviedla 

nedávnou revíziou všeobecného potravinového práva, budem vo všeobecnosti pracovať na 

posilnení transparentnosti a vedeckej spolupráce medzi našimi vedeckými orgánmi. Budem sa 

zaoberať spôsobmi, ako zlepšiť súdržnosť a zabezpečiť výhody a synergie medzi prácou, ktorú 

vykonávajú agentúry, ako napríklad Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska 

chemická agentúra, a ako to môže prispieť k cieľu nulového znečistenia, ktorý chce Komisia 

dosiahnuť.  

Takisto by som spolupracovala s ostatnými komisármi v záujme podpory silnejšieho prepojenia 

medzi udržateľným používaním pesticídov a inými kľúčovými oblasťami politiky, napríklad 

opatreniami v rámci ekologického dohovoru, spoločnej poľnohospodárskej politiky, pokiaľ ide 

o integrovanú ochranu proti škodcom a environmentálne monitorovanie pesticídov v životnom 

prostredí. Naše zdravie ide ruka v ruke so zdravím našej planéty.  

6. Chemické látky a bezpečnosť potravín 

Napriek prísnym bezpečnostným prahovým hodnotám a maximálnym hodnotám rezíduí 

sa v potravinovom reťazci EÚ hromadí množstvo látok nebezpečných pre zdravie a/alebo 

životné prostredie, ktoré môžu spotrebiteľov vystaviť kumulatívnym a kombinovaným 

účinkom. Ako zlepšíte bezpečnosť a udržateľnosť našich potravín? Aké legislatívne a 

nelegislatívne opatrenia predpokladáte na zistenie a zníženie vystavenia nebezpečným 

látkam a kedy predložíte nový regulačný rámec na riešenie vystavenia chemickým látkam 

v potravinovom reťazci? Európsky parlament pri mnohých príležitostiach žiadal, aby sa 

predložila aktualizovaná stratégia o endokrinných disruptoroch a odstránili sa regulačné 

medzery s cieľom zabezpečiť, aby sa vedecké kritériá na identifikáciu endokrinných 

disruptorov používali ako horizontálna definícia vo všetkých príslušných právnych 

predpisoch. Kedy predložíte túto stratégiu? Ako budete ďalej posilňovať transparentnosť 

a nezávislosť v procese vedeckého posudzovania agentúr EÚ?  

Systém EÚ v oblasti bezpečnosti potravín je založený na dôkladnom vedeckom hodnotení 

rizika a považuje sa za globálny zlatý štandard. Pokiaľ ide o chemické riziká a bezpečnosť 

potravín, existuje komplexný súbor odvetvových právnych predpisov, aby sa zabezpečilo, že 

rezíduá chemických látok v potravinách, ako sú kontaminanty, rezíduá pesticídov a rezíduá 

veterinárnych liekov, nepredstavujú pre európskych spotrebiteľov riziko. Každý rok členské 

štáty vykonávajú komplexné monitorovacie programy s veľkým počtom vzoriek odobratých z 

trhu. Výsledky ukazujú, že len malé percento vzoriek nie je v súlade s limitmi, a potvrdzujú, že 

európski spotrebitelia sú dobre chránení. Napríklad 96 % vzoriek testovaných na rezíduá 

pesticídov v roku 2017 malo nižšie hodnoty, ako maximálne limity rezíduí na zabezpečenie 

ochrany zdravia. Riadne nakladanie s chemickými látkami je dobré nielen pre zdravie našich 

občanov, ale aj dôležité pre dosiahnutie cieľov udržateľnej politiky „z farmy na stôl“ a 

obehového hospodárstva.  

Súhlasím však s tým, že možno urobiť viac. 

Mám v úmysle úzko spolupracovať s dezignovaným komisárom pre životné prostredie a oceány 

s cieľom podporiť ho v súvislosti s naším cieľom nulového znečistenia, najmä pokiaľ ide o 

pesticídy a endokrinné disruptory. Budú existovať významné synergie s novou stratégiou „z 
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farmy na stôl“, ktorá ponúka nezanedbateľnú príležitosť na zlepšenie udržateľnosti našich 

potravín v každej fáze potravinového reťazca od výroby po spotrebu a poslúži v rámci 

ekologického dohovoru a našich cieľov obehového hospodárstva.  

Paralelná expozícia účinkom viacerých chemických látok je problém, ktorý sa musí posúdiť. 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Komisia v súčasnosti spolupracujú na metodike 

posudzovania kumulatívnych účinkov rezíduí pesticídov v potravinách. Ide o dôležitý nový 

krok smerom k zlepšeniu bezpečnosti potravín na základe spoľahlivých vedeckých dôkazov.  

Ako riešiť expozíciu rôznym zdrojom chemických látok pri hodnotení a riadení rizika je jasná 

a uznaná výzva. Viem o nej veľmi dobre. Za posledných 20 rokov dosiahla EÚ významný 

pokrok v chápaní a regulovaní endokrinných disruptorov a v tejto oblasti vykonala 

priekopnícku prácu stanovením vedeckých kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov v 

prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch.  

Všeobecnejšie povedané, pokiaľ ide o endokrinné disruptory, naším celkovým cieľom by malo 

byť chrániť občanov EÚ a životné prostredie pred rizikami, ktoré tieto látky predstavujú, a 

minimalizovať expozíciu. Som si dobre vedomá názorov vyjadrených v Európskom parlamente 

na túto tému v posledných rokoch, najmä posledného uznesenia z apríla 2019. 

V úzkej spolupráci s ostatnými kolegami v kolégiu zabezpečím, aby sa vykonali konkrétne 

opatrenia uvedené v oznámení Komisie o endokrinných disruptoroch z minulého roka. 

Predovšetkým musíme riešiť problémy spojené s vykonávaním a súdržnosťou politík. 

Prebiehajúca kontrola vhodnosti rôznych rámcov pre endokrinné disruptory sa touto otázkou 

zaoberá – najmä absenciou horizontálnych kritérií a rôznymi regulačnými dôsledkami v 

závislosti od oblasti politiky. Výsledok tejto kontroly vhodnosti, ktorá sa má dokončiť 

začiatkom budúceho roka, bude podkladom pre naše úvahy o tom, či sú potrebné legislatívne 

zmeny, napríklad v oblasti materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami (tiež predmet 

osobitného hodnotenia).  

Hodnotenie rizika EÚ v záležitostiach potravinového reťazca vykonáva Európsky úrad pre 

bezpečnosť potravín nezávisle od európskych inštitúcií a členských štátov EÚ. Som rada, že 

nedávne zmeny všeobecného potravinového práva EÚ a ďalších ôsmich odvetvových aktov 

Únie v oblasti potravinového reťazca posilnia transparentnosť a nezávislosť hodnotenia rizika 

v EÚ. Je to dôležitý krok k posilneniu dôveryhodnosti a zodpovednosti EÚ. 

Považujem za veľmi dôležité, aby sa nové právne predpisy zameriavali na otvorenú 

komunikáciu a partnerstvo prostredníctvom zverejňovania vedeckých štúdií na podporu 

žiadostí, a to už na začiatku procesu hodnotenia rizika. Databáza štúdií a verejných konzultácií 

takisto posilní kvalitu a spoľahlivosť vedeckého hodnotenia rizika, ktoré vykonáva Európsky 

úrad pre bezpečnosť potravín.  

Systematická komplexná komunikácia o riziku so všetkými zainteresovanými stranami v celom 

procese analýzy rizika dopĺňa zásadu otvorenej a inkluzívnej komunikácie a konzultácie. 

Pokiaľ ide o nezávislosť, nové právne predpisy zachovávajú a posilňujú pravidlá, ktoré od 

členov správnej rady a vedeckých pracovných skupín vyžadujú, aby konali nezávisle a 

predkladali ročné vyhlásenie o záujmoch. Tým sa zabezpečuje, aby sa na celý proces 

vymenovania členov pracovných skupín naďalej uplatňovali prísne kritériá excelentnosti a 

nezávislosti.  
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Nezávislosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pravidelne kontroluje Dvor audítorov, 

európsky ombudsman, ako aj Európsky parlament v rámci ročného absolutória agentúr EÚ. 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ako aj ďalšie agentúry EÚ posilnili svoje politiky v 

oblasti nezávislosti v priebehu rokov a dôsledne ich vykonávajú. 

Celkovo som pevne presvedčená, že sú zavedené potrebné a primerané záruky s cieľom zaistiť, 

aby Európsky úrad pre bezpečnosť potravín naďalej fungoval s vysokou mierou 

transparentnosti a nezávislosti. Budem to však pozorne monitorovať v úzkej spolupráci s našimi 

príslušnými partnermi, aby sa zabezpečilo, že EÚ v tejto súvislosti naďalej plní svoju 

povinnosť. 

7. Stratégia „z farmy na stôl“ 

Aké sú vaše ambície, plány a harmonogram v súvislosti so stratégiou „z farmy na stôl“? 

Ako plánujete poskytnúť spotrebiteľom transparentné informácie, ktoré potrebujú na 

prijímanie zdravých a udržateľných rozhodnutí týkajúcich sa všetkých potravín a 

nápojov, a zároveň zaistiť podnikateľským subjektom transparentnosť, ktorú potrebujú 

na zabezpečenie úplnej vysledovateľnosti a na zabránenie potravinovým podvodom? 

Kedy predložíte návrh, ktorým sa zavedú nutričné profily? Aký je váš názor na 

označovanie krajiny pôvodu? Ako zabezpečíte, aby politiky iných komisárov, napríklad 

v oblasti klímy, poľnohospodárstva a obchodu, boli súčasťou reálnej, komplexnej a 

udržateľnej potravinovej politiky?  

S potešením budem viesť novú stratégiu „z farmy na stôl“ a začnem na nej pracovať hneď od 

prvého dňa môjho mandátu. Udržateľný potravinový reťazec je základným kameňom 

Európskeho ekologického dohovoru a som odhodlaná ho v priebehu nasledujúceho mandátu 

dosiahnuť. Zohráva dôležitú úlohu v rámci zásady EÚ „jedno zdravie“ a zároveň prinesie aj 

splnenie širších hospodárskych, sociálnych a environmentálnych cieľov. 

Je zrejmé, že súčasné modely spotreby a výroby nie sú udržateľné a existujú určité nepríjemné 

skutočnosti, ktorým musíme čeliť. Svetová populácia rastie a celosvetový dopyt po potravinách 

bude tento nárast kopírovať. V EÚ si 8 % občanov nemôže dovoliť kvalitné jedlo každý deň, 

čo znamená, že súčasný systém nefunguje pre približne 40 miliónov ľudí. Zároveň viac ako 

polovica dospelého obyvateľstva trpí nadváhou a vyhodíme viac ako 20 % všetkých potravín, 

ktoré v EÚ každý rok vyprodukujeme. Naše systémy potravinárskej výroby spotrebúvajú 

značné množstvo vody a energie, generujú znečisťujúce látky a tvoria približne 11 % emisií 

skleníkových plynov EÚ.  

Tieto čísla jednoducho nedávajú zmysel. Nemôžeme si dovoliť, aby táto nerovnováha 

pokračovala – zo sociálneho, etického či environmentálneho hľadiska. Musíme prijať 

systematický a holistický prístup k udržateľnej zmene, ktorý sa bude zaoberať každou fázou 

potravinového reťazca – od výroby, skladovania, spracovania a balenia až po distribúciu a 

likvidáciu potravín.  

V priebehu nasledujúceho mandátu Komisie by som chcela zažiť lepšie vyrovnanie osi 

udržateľnosti medzi výrobou, spracovaním, distribúciou a spotrebou potravín. Bez zavedenia 

udržateľných potravinových systémov nemôžeme splniť akčný plán pre ľudí, planétu a 

prosperitu – globálnu Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.  

Nejde o to, či je potrebná zmena, ale ako rýchlo môžeme zabezpečiť spravodlivý prechod na 

udržateľnejšie potravinové systémy. Udržateľnosť našich potravinových systémov nie je len 
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otázkou životného prostredia a zmeny klímy, ale súvisí aj s celosvetovými hrozbami pre verejné 

zdravie, ako je zvyšujúca sa obezita a antimikrobiálna rezistencia, a má sociálny a hospodársky 

rozmer. Táto zmena je nevyhnutná na zlepšenie životných podmienok občanov EÚ, 

zabezpečenie zdravých ekosystémov a vytvorenie nového, ekologického a inkluzívneho 

hospodárskeho rastu, pričom sa zabezpečí, aby nebol nikto opomenutý.  

Latku našich ambícií nastavujeme dosť vysoko, pričom si plne uvedomujeme úroveň záväzku 

a úsilia, ktoré si budú tieto ambície vyžadovať. Výzvy, ktorým čelíme, sú rôznorodé, ale 

prepojené. Majú na ne vplyv viaceré vonkajšie faktory, ako napríklad meniace sa demografické 

modely, vznikajúce trendy v stravovaní, vplyv klímy, transparentnosť potravinového reťazca a 

potravinové podvody. Spôsob dosiahnutia optimálneho výsledku, ktorý zohľadňuje všetky 

prvky, si vyžaduje starostlivé zváženie.  

Dôležitou súčasťou tohto procesu je dialóg a partnerstvá. Zdieľam váš názor, že spotrebitelia 

majú čoraz väčšie obavy, pokiaľ ide o metódy výroby, pôvod a kvalitu potravín, ktoré 

konzumujú. Tieto obavy musíme počúvať. Odrážajú rôzne environmentálne a etické otázky, 

ako napríklad používanie pesticídov a antibiotík, dobré životné podmienky zvierat a vplyv 

poľnohospodárstva a balenia na životné prostredie. Tieto názory sa odrážajú v nových 

stravovacích návykoch, napríklad rastie dopyt po ekologických a rastlinných produktoch.  

Transparentnosť v rámci celého dodávateľského reťazca má kritický význam. Našim krokom 

dáva dôveryhodnosť a legitímnosť. Obávam sa, že viac ako jedna tretina potravín, na obale 

ktorých sa nachádzajú informácie o pozitívnych výživových hodnotách týchto potravín, v 

skutočnosti obsahuje veľa cukru, tuku či soli. Môže to zavádzať spotrebiteľov a mať vplyv na 

verejné zdravie. Mali by sme komplexne preskúmať výživové a zdravotné označovanie, aby 

sme zabezpečili, že budú naďalej prispievať k zdravému a udržateľnému stravovaniu.  

 

Je mi tiež známy súčasný trend rôznorodosti pravidiel označovania v rôznych členských štátoch 

spojený napríklad s povinným uvádzaním pôvodu, dobrými životnými podmienkami zvierat a 

označovaním výživovej hodnoty. Chcela by som, aby sa v EÚ dodržiavali jednotné pravidlá, 

čím by sa zabezpečilo, že legitímne požiadavky na ďalšie informácie budú aj naďalej v súlade 

s naším jednotným trhom. Rada by som preskúmala, ako môžeme zlepšiť informovanosť 

spotrebiteľov, počnúc možnosťami, ktoré existujú na základe súčasného právneho rámca.  

 

Je tiež dôležité zvýšiť naše úsilie v boji proti podvodným praktikám, preto budem 

spolupracovať s členskými štátmi na vypracovaní stratégie s konkrétnymi opatreniami na boj 

proti potravinovým podvodom. Budem pri tom vychádzať z práce Európskeho úradu pre boj 

proti podvodom. 

 

Viaceré navrhované európske iniciatívy občanov sa týkajú potravín. Tieto názory musíme 

pozorne počúvať a brať do úvahy. Obavy našich občanov sa plne odrážajú v Európskom 

parlamente, ktorý sa o všetky tieto otázky veľmi konštruktívne zaujíma. Parlament je dôležitým 

partnerom v tomto dialógu a vaše názory vyjadrené prostredníctvom uznesení a výmen názorov 

sa plne zohľadnia. 

 

Na ceste k dosiahnutiu väčšej udržateľnosti musíme naďalej uisťovať spotrebiteľov, že 

potraviny, ktoré jedia, sú bezpečné. Dôvera našich spotrebiteľov je kľúčová pre úspech našej 

misie. Pravidlá týkajúce sa bezpečnosti potravín sa vzťahujú na všetky potraviny spotrebované 

v EÚ bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v EÚ. Musíme rešpektovať naše záväzky v rámci Svetovej 

obchodnej organizácie a, čo je najdôležitejšie, využiť vedúce postavenie EÚ v snahe usmerniť 
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prácu rôznych normalizačných organizácií, najmä smerom k vykonávaniu globálnej Agendy 

2030 pre udržateľný rozvoj. 

 

Znižovanie potravinových strát a plytvania potravinami je kľúčovou súčasťou úsilia EÚ o 

dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Tieto záväzky musíme dodržať a zabezpečiť, 

aby naša práca spĺňala ciele, ktoré sme si stanovili, napríklad zníženie objemu potravinového 

odpadu na obyvateľa na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni do roku 2030 na polovicu a 

zníženie potravinových strát v rámci potravinárskej výroby a dodávateľských reťazcov. S 

cieľom pomôcť v tomto úsilí budú členské štáty EÚ do konca roka 2023 pravidelne podávať 

správy o objemoch potravinového odpadu, čo Komisii umožní posúdiť uskutočniteľnosť 

zavedenia celoeurópskych cieľov znižovania potravinového odpadu.  

 

Aby sa urýchlil prechod na udržateľné potravinové systémy, v rámci ktorých sa menej 

používajú pesticídy, a aby sa zlepšila biodiverzita a kvalita podzemných a povrchových vôd, 

musíme vypracovať ďalšie spôsoby ochrany úrody pred škodcami a chorobami v kontexte 

zmeny klímy, v dôsledku ktorej sa rýchlejšie šíria. Stratégia „z farmy na stôl“ prinesie výsledky 

v plnej synergii s ostatnými základnými prvkami Európskeho ekologického dohovoru – časťou 

týkajúcou sa zmeny klímy, iniciatívami na dosiahnutie nulového znečistenia a biodiverzity. 

Tieto ciele môžeme dosiahnuť len, ak budeme spolupracovať. 

 

Som veľkou zástankyňou kolektívneho prístupu, ktorý uprednostňuje zvolená predsedníčka von 

der Leyenová. Nová stratégia „z farmy na stôl“ je jasným príkladom oblasti, v ktorej musia 

spolupracovať rôzni komisári a rôzne odbory Komisie s cieľom vytvoriť lepšie systémy. Tieto 

občanom EÚ prinesú lepšie výsledky bez toho, aby to ohrozilo bezpečnosť potravín. Považujem 

za veľmi dôležité, aby táto stratégia bola súčasťou širších cieľov Európskeho ekologického 

dohovoru. Znamená to, že od prvého dňa budeme veľmi úzko spolupracovať s ostatnými 

príslušnými komisármi v skupine komisárov pre Európsky ekologický dohovor, zodpovednými 

okrem iného za oblasť poľnohospodárstva, klímy, obchodu a životného prostredia a 

zabezpečíme súdržnosť vo všetkých oblastiach politiky. 

 

Samozrejme budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, členskými štátmi a 

občianskou spoločnosťou s cieľom stimulovať a podporovať túto potrebnú zmenu našich 

potravinových systémov.  

 

Udržateľná Európa musí vychádzať z modelu udržateľnej potravinárskej výroby a spotreby 

potravín. EÚ má dobré predpoklady na to, aby ukázala cestu vpred. Ide o veľmi pozitívny 

program a teším sa, že budem viesť rozvoj tejto stratégie v úzkej spolupráci so všetkými 

aktérmi.  


