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„Zdraví“ 

 

1. Návrh – Zdravé potraviny a zdravý životní styl1 

Cíl: Zajistit, aby všichni Evropané měli přístup ke vzdělání v oblasti zdravých potravin a 

přístupu ke zdravým a cenově dostupným potravinám jako základní kámen zdravého 

životního stylu  

Opatření: 

1. Stanovení minimálních norem pro kvalitu potravin, jakož i sledovatelnost potravin, mimo jiné 

omezením používání antibiotik a jiných veterinárních léčivých přípravků na to, co je naprosto 

nezbytné pro ochranu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat namísto preventivního 

použití, a zajištěním zpřísnění kontrol v tomto ohledu. [#23, #17] 

2. Vzdělávání lidí o zdravých návycích od útlého věku a jejich povzbuzování k tomu, aby se 

rozhodovali bezpečně a zdravě, a to zdaněním nezdravých zpracovaných potravin a 

poskytováním informací o zdravotních vlastnostech potravin; za tímto účelem vytvořit 

celoevropský systém hodnocení zpracovaných potravin založený na nezávislých a vědeckých 

poznatcích a označení vztahující se na používání hormonálních látek a endokrinních 

disruptorů při výrobě potravin. V tomto ohledu zintenzivnit monitorování a prosazování 

stávajících pravidel a zvážit jejich posílení. [#18, #19, pracovní skupina] 

3. Podpora dialogu s aktéry v potravinovém řetězci od výroby až po prodej za účelem sociální 

odpovědnosti podniků za zdravé potraviny. [#19, pracovní skupina] 

4. Podpora poskytování zdravých, rozmanitých a cenově dostupných potravin na úrovni EU v 

zařízeních sloužících veřejnosti, jako jsou školní jídelny, nemocnice nebo pečovatelské domy, 

a to i prostřednictvím zvláštního financování. [#3, plenární zasedání, pracovní skupina] 

5. Investice do výzkumu dopadu používání antibiotik a účinků hormonálních látek a 

endokrinních disruptorů na lidské zdraví. [#17, #18]  

 

2. Návrh – Posílení systému zdravotní péče3  

Cíl: Posílit odolnost a kvalitu našich systémů zdravotní péče, zejména prostřednictvím:  

Opatření: 

1. Vytvoření evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví, který by usnadnil výměnu 

zdravotních údajů; individuální zdravotní záznamy by mohly být – na dobrovolném základě 

– zpřístupněny prostřednictvím individuálního elektronického zdravotního pasu EU v 

souladu s pravidly pro ochranu údajů. [#41, pracovní skupina] 

2. Přiměřené pracovní podmínky, zejména prostřednictvím silného kolektivního vyjednávání, a 

to i pokud jde o mzdy a pracovní ujednání, a harmonizace norem odborné přípravy a 

certifikace zdravotnických pracovníků; měly by být rozvíjeny programy vytváření sítí a 

výměnných programů, jako je Erasmus pro zdravotnické školy, které přispějí zejména k 

rozvoji dovedností. Aby se zajistilo udržení talentů, znalostí a pracovních zkušeností mladých 

odborníků, je třeba zavést výměnné programy EU, které budou motivovat naše nejlepší lidi v 

oblasti věd o živé přírodě k tomu, aby nebyli odváděni třetími zeměmi. [#39, pracovní 

skupina] 

3. Zajištění strategické autonomie na úrovni EU s cílem zabránit závislosti na třetích zemích 

[NL2]4, pokud jde o léčivé přípravky (zejména účinné látky) a zdravotnické prostředky 

 
1 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: #3, #17, #18, #19 
2 # = doporučení evropské panelové diskuse občanů 
3 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: #39, #40, #41, #42, #43, #49, NL1, NL2, #51 
4 Doporučení vnitrostátní panelové diskuse občanů 



 

2 
 

(včetně surovin); zejména by měl být na úrovni EU vytvořen seznam základních a prioritních, 

ale také inovativních léčivých přípravků a léčebných postupů (jako jsou biotechnologická 

řešení), a to na základě stávajících evropských agentur a úřadu HERA, aby byla zaručena 

jejich dostupnost pro občany. Zvážit organizaci koordinovaného strategického vytváření 

zásob v celé EU. S cílem dosáhnout nezbytné koordinované a dlouhodobé činnosti na úrovni 

Unie zahrnout zdraví a zdravotní péči do sdílených pravomocí EU a členských států EU 

změnou článku 4 SFEU. [#40, #49, plenární zasedání, pracovní skupina] 

4. Další rozvoj, koordinace a financování stávajících výzkumných a inovačních programů v 

oblasti zdraví, aniž by byly ohroženy jiné programy související se zdravím, včetně 

evropských referenčních sítí, neboť představují základ pro rozvoj sítí zdravotní péče pro 

vysoce specializovanou a komplexní léčbu. [#42, #43, pracovní skupina] 

5. Investice do systémů zdravotní péče, zejména do veřejného a neziskového, infrastruktury a 

digitálního zdravotnictví, a zajištění toho, aby poskytovatelé zdravotní péče dodržovali zásady 

plné přístupnosti, cenové dostupnosti a kvality služeb, čímž by se zajistilo, že zdroje nebudou 

odčerpávány poskytovateli zdravotní péče zaměřenými na zisk, aniž by byl přehlížen nebo 

zcela ignorován obecný zájem.[#51, pracovní skupina] 

6. Vydávání důrazných doporučení členským státům, aby investovaly do účinných, přístupných, 

cenově dostupných, vysoce kvalitních a odolných systémů zdravotní péče, zejména v 

kontextu evropského semestru. Dopad války na Ukrajině na veřejné zdraví ukazuje, že je třeba 

dále rozvíjet odolné systémy zdravotní péče a mechanismy solidarity. [#51, pracovní skupina] 

 

3. Návrh – Širší chápání zdraví5  

Cíl: Přijmout holistický přístup ke zdraví, který se bude zabývat nejen nemocemi a léčbou, ale 

i zdravotní gramotností a prevencí, a podporovat společné chápání výzev, jimž čelí nemocné 

osoby nebo osoby se zdravotním postižením, v souladu s přístupem „jedno zdraví“, který by 

měl být zdůrazněn jako horizontální a základní zásada zahrnutá do všech politik EU  

Opatření: 

1. Zlepšit porozumění problémům v oblasti duševního zdraví a způsobů jejich řešení, a to i od 

raného dětství a pomocí včasné diagnostiky, na základě osvědčených postupů vyvinutých v 

celé EU, které by měly být snadno přístupné prostřednictvím portálu osvědčených postupů v 

oblasti veřejného zdraví. V zájmu zvýšení povědomí by orgány EU a příslušné zúčastněné 

strany měly pořádat akce zaměřené na výměnu osvědčených postupů a pomáhat svým členům 

šířit je ve svých volebních obvodech. Měl by být vypracován akční plán EU pro duševní 

zdraví, který by poskytl dlouhodobou strategii v oblasti duševního zdraví, a to i v oblasti 

výzkumu, a rovněž se zabýval otázkou dostupnosti odborníků, a to i pro nezletilé osoby; v 

blízké budoucnosti by měl být také vyhlášen  Evropský rok duševního zdraví věnovaný této 

problematice. [#44, #47, pracovní skupina] 

2. Vypracovat na úrovni EU standardní vzdělávací program týkající se zdravého životního 

stylu, který bude zahrnovat i sexuální výchovu. Měl by rovněž zahrnovat opatření zaměřená 

jak na zdravý životní styl, tak na ochranu životního prostředí a na to, jak mohou tyto faktory 

pomoci předcházet mnoha nemocem, například jízda na kole jako zdravý prostředek pro 

každodenní mobilitu. Byl by bezplatně k dispozici členským státům a školám, které by 

případně mohly ve svých učebních osnovách používat. Tento program by řešil stereotypy 

týkající se osob, které jsou nemocné nebo zdravotně postižené. [#46, pracovní skupina] 

3. Rozvíjet kurzy první pomoci – včetně praktické složky –, které by byly bezplatně k dispozici 

všem občanům, a považovat pravidelné kurzy za běžnou praxi pro studenty a na pracovišti. 

Na veřejných místech ve všech členských státech by měl být rovněž k dispozici minimální 

počet defibrilátorů. [#50] 

 
5 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: #44, #45, #46, #47, #50 
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4. Rozšíření iniciativy „týden zdraví“, která by se uskutečnila v celé EU ve stejném týdnu, 

během něhož by se řešily a prodiskutovaly všechny zdravotní otázky. Zvažte také iniciativy 

týkající se „roku zdraví“, přičemž prvním krokem této iniciativy by bylo vyhlášení roku 

duševního zdraví. [#44, pracovní skupina] 

5. Uznat jako pravidelnou lékařskou péči z hlediska zdanění hormonální antikoncepční 

přípravky používané ze zdravotních důvodů, například v případech fibromyalgie a 

endometriózy, jakož i dámské hygienické potřeby. Zajistit přístup k reprodukční léčbě pro 

všechny jedince, kteří trpí problémy s plodností. [#45, pracovní skupina] 

 

4. Návrh – Rovné přístup ke zdravotní péči pro všechny6 

Cíl: Zavést „právo na zdraví“ tím, že všem Evropanům zaručí rovný a všeobecný přístup k 

cenově dostupné, preventivní, léčebné a kvalitní zdravotní péči 

Opatření: 

1. Stanovit společné minimální normy v oblasti zdravotní péče na úrovni EU, které budou 

zahrnovat také prevenci a dostupnost, jakož i blízkost péče, a poskytovat podporu při 

dosahování těchto norem. [#39, pracovní skupina]    

2. Uznat, že je třeba plně zohlednit zásadu subsidiarity a klíčovou úlohu místních, regionálních 

a celostátních subjektů v oblasti zdraví [NL3], zajistit schopnost jednat na úrovni EU, je-li 

tam právo na zdraví nejlépe řešeno. Umožnit rychlejší a silnější rozhodování o klíčových 

tématech a zlepšit účinnost evropské správy ve vztahu k rozvoji evropské zdravotní unie 

(například v případě pandemie nebo vzácných onemocnění). [#49, FR přání 11, NL3, 

digitální platforma]  

3. posílit evropskou zdravotní unii s využitím plného potenciálu stávajícího rámce a zahrnout 

zdraví a zdravotní péči mezi sdílené pravomoci EU a členských států EU změnou článku 4 

SFEU [#49, FR přání 11, digitální platforma, WG]7 

4. Zajistit, aby měl každý přístup ke stávajícím způsobům léčby, kdekoli je takováto léčba v 

rámci EU poprvé k dispozici; za tímto účelem usnadnit přeshraniční spolupráci, zejména v 

oblasti vzácných onemocnění, rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a vysoce 

specializované léčby, jako jsou transplantace orgánů a léčba závažných popálenin. Měla by 

být vytvořena evropská síť pro transplantace a dárcovství orgánů ve prospěch všech 

evropských pacientů, kteří transplantaci potřebují. [plenární zasedání a pracovní skupina]  

5. Zajistit cenovou dostupnost péče prostřednictvím větších investic do zdravotní péče, zejména 

do zubní péče včetně profylaxe, a zajistit dostupnost cenově dostupné stomatologické péče 

pro všechny v horizontu 15 až 20 let [#48, pracovní skupina]. 

6. Zajistit, aby léčba a léčivé přípravky v celé EU byly stejně kvalitní a měly spravedlivé místní 

náklady, mimo jiné řešením stávající roztříštěnosti vnitřního trhu. [#40, NL3, pracovní 

skupina, plenární zasedání] 

7. Bojovat proti chudobě v oblasti zdraví podporou bezplatné stomatologické péče pro děti, 

nízkopříjmové skupiny a další zranitelné skupiny, jako jsou například osoby se zdravotním 

postižením. Zvážit rovněž dopad nekvalitního bydlení na zdraví. [#48, pracovní skupina] 

8. Zvážit mezinárodní rozměr zdraví a uznat, že léčivé přípravky by měly být všeobecně 

dostupné, a to i v chudších zemích. [NL2] 

 
6 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FR změna 8, FR 
přání11, NL2, NL3 
7 Doporučení nizozemského panelu občanů se liší od doporučení evropského panelu občanů a uvádí, že 
zdraví a zdravotní péče by měly být v první řadě odpovědností členských států [NL3]. 


