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1. VYMEDZENIE PROBLÉMU 

Potreba novej stratégie vyplýva z rastúcich a zmenených výziev, ktorým EÚ čelí a ktoré sa 
dajú účinne zvládnuť iba koordinovanou reakciou na úrovni EÚ zapájajúcou všetkých 
partnerov a zúčastnené strany. Patrí k nim starnutie obyvateľstva, ktorým sa mení štruktúra 
chorôb a zaťažuje udržateľnosť systémov zdravotníctva a ekonomiky v širšom zmysle 
v rozšírenej EÚ. Ohrozenia zdravia, ako sú pandémie prenosných chorôb a bioterorizmus, 
vyvolávajú rastúce obavy, kým zdravotný dosah zmeny klímy so sebou prináša nové 
ohrozenia. Nové technológie vyúsťujú do revolučných zmien v spôsobe podpory zdravia 
a predikcie, prevencie a liečby chorôb a globalizáciou sa naďalej mení spôsob našej interakcie 
so zvyškom sveta.  

Rozšírená EÚ s väčšími nerovnosťami v oblasti zdravia 

V Európskej únii s 27 členskými štátmi existujú rozsiahle nerovnosti v oblasti zdravia 
(nespravodlivé nerovnosti, ktorým sa dá predísť) v rámci krajín aj medzi nimi. V Taliansku 
napríklad muži žijú 71 zdravých rokov života (HLY) v porovnaní s 53 HLY v prípade mužov 
v Maďarsku. Starnúce obyvateľstvo zaťaží systémy zdravotníctva a ekonomiku v širšom 
zmysle. Podľa predpovedí Komisie sa odhaduje, že by sa náklady na zdravotnú starostlivosť 
spôsobené starnutím obyvateľstva znížili o polovicu, ak sa počet HLY zvýši v rovnakej miere, 
akou sa zvýši priemerná dĺžka života. Aj keď sa v tejto oblasti už podnikajú kroky, EÚ by 
mohla prispieť pridanou hodnotou, napríklad ďalšou podporou pri využívaní programov 
regionálnej politiky v prospech zdravia a výmenou osvedčenej praxe v tejto a v iných 
oblastiach. 

Terajšie a vznikajúce ohrozenia zdravia 

Ochrana občanov pred ohrozeniami zdravia, akými sú napríklad prenosné a neprenosné 
choroby, a zlepšovanie bezpečnosti a zabezpečenia predstavujú aktuálne výzvy v oblasti 
zdravia, pri ktorých EÚ prispieva jasnou pridanou hodnotou, pretože ide o problémy 
prekračujúce hranice, ktoré sa nedajú účinným spôsobom riešiť na úrovni jednotlivých 
členských štátov. Novou stratégiou sa môže vytvoriť pridaná hodnota poskytnutím nových 
príležitostí na výmenu osvedčených postupov a povzbudením zlepšení v oblastiach, akou je 
dohľad nad prenosnými chorobami, kde sa systémy EÚ môžu ďalej vyvíjať, a bezpečnosť 
pacienta, keďže v súčasnosti až 10 % hospitalizovaných pacientov trpí nežiaducimi účinkami. 

Udržateľné systémy zdravotníctva 

Udržateľnosť systémov zdravotníctva v budúcnosti je výzvou, pri ktorej môže EÚ prispieť 
pridanou hodnotou v prípade cezhraničných záležitostí, akými sú mobilita pacientov 
a kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, a uľahčením výmeny znalostí a osvedčených 
postupov v otázkach, ako napríklad demografická zmena a vhodné využívanie nových 
technológií. Novou stratégiou sa môže pridať hodnota prostredníctvom rámca Spoločenstva 
pre bezpečné a efektívne zdravotnícke služby, ktorý predstavuje jednu zo zahrnutých iniciatív.  

Globalizácia a zdravie 

V dnešnom globalizovanom svete je čoraz ťažšie oddeliť vnútroštátne činnosti alebo činnosti 
v celej EÚ od globálnej politiky. Rozhodnutia, ktoré sa priamo týkajú občanov EÚ, sa často 
prijímajú na globálnej úrovni a vnútorná politika EÚ môže mať vplyv za hranicami EÚ. 
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Navrhnutou stratégiou v oblasti zdravia sa môže pridať hodnota novým zameraním 
na posilnenie pozície EÚ na medzinárodnej scéne pri rozhodovaní o celosvetových otázkach 
týkajúcich sa zdravia a na riešenie otázok, ako napríklad nedostatok kvalifikovaných 
zdravotníckych pracovníkov vo svete a zlepšenie prístupu k liekom a technológiám.  

Dobrá správa a riadenie 

Aby bola nová stratégia účinná, musí podporovať zásady dobrej správy a riadenia, 
čo znamená, že reakcia EÚ na tieto výzvy by mala byť koordinovaná, účinná, transparentná 
a koherentná.  

Koherentný rámec zdravotnej politiky na úrovni EÚ by slúžil ako motor na dosiahnutie cieľov 
a pomohol zracionalizovať a zjednodušiť existujúce štruktúry. Stratégia na úrovni EÚ 
by pomohla pri zlepšení činnosti v oblasti zdravia na vnútroštátnej úrovni a usmerňovala 
použitie nástrojov a činností EÚ v prospech zdravia.  

Navrhovaná stratégia by sa zameriavala na zdravie vo všetkých politikách, koncepciu, ktorá 
je základom činnosti EÚ v oblasti zdravia v zmluve. Medzisektorový prístup je účinnejší 
než prístup, ktorý je obmedzený na sektor zdravotníctva. Stratégiou by sa podporil tento 
prístup na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ.  

Novou stratégiou by sa takisto viac zviditeľnila činnosť EÚ v oblasti zdravia vo vzťahu 
k zainteresovaným stranám vrátane členských štátov, medzinárodných organizácií, MVO, 
odvetvia, akademickej obce a občanov.  

2. TEST SUBSIDIARITY 

Zodpovednosť za ochranu a zlepšovanie zdravia svojich občanov nesú v prvom rade členské 
štáty EÚ. Súčasťou tejto zodpovednosti je rozhodovať o organizácii a poskytovaní 
zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Základné ciele EÚ, pokiaľ ide o voľný 
pohyb tovaru a služieb a spoluprácu v oblasti cezhraničných otázok, však majú nevyhnutne 
aj zdravotný rozmer. Uznáva sa, že existuje mnoho oblastí týkajúcich sa zdravia, v ktorých si 
činnosť, ak má byť účinná, vyžaduje spoluprácu a koordináciu medzi krajinami. Prevencia 
najzávažnejších chorôb, pripravenosť na pandémie či pohyb pacientov alebo kvalifikovaných 
zdravotníckych pracovníkov sú oblasti, pri ktorých nie je účinné, keď členské štáty konajú 
samy a pri ktorých je spolupráca na úrovni EÚ nevyhnutná.  

EÚ môže pridať hodnotu prostredníctvom širokého spektra aktivít. Môžu zahŕňať prácu 
na dosiahnutí kritickej masy alebo úspor z rozsahu, napríklad výmenou informácií 
o zriedkavých chorobách, ktorými je postihnutý iba malý počet ľudí v každom členskom 
štáte. Môže to znamenať spoluprácu s členskými štátmi, aby sa rozšíril vnútorný trh 
a zvýšila medzinárodná konkurencieschopnosť zdravotníckych služieb. Pridanú hodnotu 
prinášajú aj kampane na podporu zdravia, akou je kampaň „Help“ proti tabaku1, 
vypracúvanie spoločných noriem, napríklad označovanie potravín etiketami, podpora 
farmaceutického výskumu a vývoj a implementácia v oblasti elektronického zdravia. 
Výmena najlepšej praxe a referenčné porovnávanie môžu v mnohých oblastiach zohrávať 
významnú úlohu pri efektívnom a účinnom využívaní obmedzených zdrojov a podporovať 
budúcu finančnú udržateľnosť.  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/help_en.htm 
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Právo a povinnosť EÚ konať v prípade cezhraničných otázok týkajúcich sa zdravia 
vyplývajúce zo zákona a jej viditeľný úspech pri relevantnej a účinnej činnosti v oblasti 
zdravia pri súčasnom zohľadnení právomoci členských štátov, ako aj schopnosť EÚ prispieť 
k práci vykonanej členskými štátmi v oblasti zdravia pridanou hodnotou, sú jednoznačne 
preukázané.  

3. CIELE 

Širšími cieľmi stratégie je zaoberať sa kľúčovými výzvami v oblasti zdravia, ktorým sa bude 
v nasledujúcom desaťročí čeliť, prostredníctvom ochrany občanov pred ohrozeniami zdravia, 
podporou starnutia v zdraví, podporou udržateľnosti systémov zdravotníctva a ekonomiky 
v širšom zmysle, väčším zameraním na zdravie vo svete, prácou zacielenou na zníženie 
nerovností v oblasti zdravia a podporou koncepcie „zdravie vo všetkých politikách“. 
Podrobnejšie špecifické činnosti budú vymedzené pri nadviazaní na stratégiu.  

4. MOŽNOSTI V OBLASTI POLITIKY  

Boli analyzované štyri možnosti.  

Možnosť 1: zachovanie status quo. 

Možnosť 2: zavedenie stratégie v oblasti zdravia s posilnenou koncepciou „zdravie 
vo všetkých politikách“ na úrovni EÚ, ale bez nových mechanizmov spájajúcich členské štáty 
alebo iné zúčastnené strany. 

Možnosť 3: zavedenie stratégie v oblasti zdravia s posilnenou koncepciou „zdravie 
vo všetkých politikách“ na úrovni EÚ a novým implementačným mechanizmom 
štruktúrovanej spolupráce na zapojenie členských štátov a iných zúčastnených strán. 

Možnosť 4: zavedenie rovnakých opatrení ako pri možnosti 3 s doplnením o právne predpisy 
na stanovenie záväzných cieľových hodnôt pri kľúčových cieľoch stratégie. 

5. ANALÝZA VPLYVOV  

Ekonomické vplyvy 

Existuje jasná súvislosť medzi zdravým obyvateľstvom a ekonomickou prosperitou. 
Možnosťou 1 by sa nevyužil v plnom rozsahu potenciál posilnenej podpory ekonomiky 
v širšom zmysle prostredníctvom zlepšení v oblasti zdravia. Možnosťou 2 by posilnený rozvoj 
medzisektorových synergií mohol viesť k pozitívnemu vplyvu na ekonomiku lepším 
chápaním napríklad vplyvu zdravia na pracovnú silu a vplyvu inovácií na systémy 
zdravotníctva. Bez plného zapojenia členských štátov by však tieto prínosy boli obmedzené. 
S možnosťami 3 a 4 sa dá očakávať silnejší pozitívny vplyv, keďže nový mechanizmus 
štruktúrovanej spolupráce by členským štátom umožňoval výmenu znalostí a osvedčených 
postupov, pokiaľ ide napríklad o investície do zdravia. Nová viditeľná stratégia by umožnila 
lepšie pochopiť väzbu medzi zdravím a ekonomickou prosperitou, pričom by sa podporili 
udržateľné systémy zdravotníctva a ekonomické prínosy v dlhodobom horizonte. 
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Sociálne vplyvy 

Aj s možnosťou status quo by pretrvávali pozitívne sociálne vplyvy vyplývajúce 
z prebiehajúcich činností v oblasti zdravia, nevyužil by sa však potenciál zlepšení 
prostredníctvom nového strategického rámca. Možnosť 2 by sa opierala o existujúce 
medzisektorové synergie, čo by mohlo viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu najmä 
v oblastiach, ako sú zamestnanosť a zdravie či vzdelávanie v oblasti zdravia. Tento vplyv 
by však bol bez plného zapojenia členských štátov a iných zúčastnených strán pravdepodobne 
obmedzený. S možnosťou 3 sa dajú očakávať pozitívne sociálne vplyvy prostredníctvom 
nového strategického zamerania a mechanizmu štruktúrovanej spolupráce. Riziko záväzných 
cieľov v právnych predpisoch v rámci možnosti 4 by mohla predstavovať skutočnosť, že by to 
príliš zjednodušilo komplexné otázky, čo by viedlo k menším všeobecným zlepšeniam 
než pri možnosti 3.  

Environmentálne vplyvy 

Prebiehajúce práce týkajúce sa environmentálnych otázok v oblasti zdravia by znamenali 
určité pozitívne vplyvy v rámci možnosti status quo. Možnosťou 2 by sa mohli ponúknuť 
ďalšie prínosy prostredníctvom medzisektorovej spolupráce v oblastiach, akou je napríklad 
zmena klímy, a nadviazaním na existujúcu prácu. Možnosťou 3 by sa ponúkol najväčší 
potenciál zlepšenia pomocou zvýšenia príležitostí členských štátov a ostatných zúčastnených 
strán na výmenu znalostí a skúseností súvisiacich s environmentálnymi otázkami v oblasti 
zdravia vrátane celosvetových záležitostí. Možnosťou 4 by sa ponúkli podobné výsledky 
ako pri možnosti 3, ale mohla by sa vnímať ako zbytočne zaťažujúca.  

Porovnanie možností 

Možnosť Vplyv na ciele v oblasti zdravia Vplyv na ciele v oblasti správy 
a riadenia 

Možnosť 1: status 
quo 

Možnosť 1 by viedla k prínosom 
na základe pokračujúcej činnosti 
na ochranu a zlepšenie zdravia ľudí 
vrátane výmeny znalostí a najlepšej 
praxe.  

 

Chýbajúce koherentné strategické 
smerovanie by však mohlo znamenať, 
že potenciál zlepšenia by sa v plnej 
miere nevyužil. Novým výzvam 
v oblasti zdravia vrátane tých, ktoré sú 
spojené s rozšírením z 15 na 27 
členských štátov v roku 2004, by sa 
možno primerane nečelilo. 
Ekonomické prínosy cielenejšieho 
prístupu k otázkam týkajúcim sa 
systémov zdravotníctva by mohli 
zostať nezrealizované. 

 

Pokračovalo by sa v účinnej práci 
vrátane spolupráce s inými sektormi.  

 

Nedosiahla by sa však jasná 
strategická vízia budúcnosti 
a pozornosť by nebola zameraná 
na zvládnutie kľúčových nových 
výziev a plné využitie synergií medzi 
sektormi na všetkých úrovniach. 

Bez dobre vymedzenej stratégie 
by bolo ťažké ponúknuť jasný smer 
ďalšieho postupu, s ktorým by sa 
zúčastnené strany a občania mohli 
identifikovať. 
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Možnosť 2: 
stratégia v oblasti 
zdravia  

s posilnenou 
medzisektorovou 
činnosťou 

Pomocou strategickejšieho prístupu 
pri celom rade rôznych činností v celej 
EÚ, ktoré majú vplyv na zdravie, 
by možnosť 2 mohla viesť k prínosom, 
napríklad k silnejšiemu zameraniu 
na podporu zdravého spôsobu života 
alebo k ďalšiemu vyjasneniu otázok 
týkajúcich sa používania nových 
technológií v rámci systémov 
zdravotníctva.  

 

Bez plného zapojenia členských štátov 
by však pridaná hodnota a skutočné 
výsledky v rámci tejto možnosti boli 
obmedzené. 

Možnosťou 2 by sa stanovili 
strategické ciele, ktoré by pomohli 
posilniť spoluprácu medzi sektormi 
v rámci koncepcie „zdravie 
vo všetkých politikách“ poskytnutím 
jasného strategického rámca a smeru 
ďalšieho postupu.  

 

Je však pravdepodobné, že členské 
štáty a iné zúčastnené strany by nový 
rámec v širokom rozsahu 
neakceptovali a pokrok smerom 
k dosiahnutiu cieľov by bol preto 
obmedzený. Možnosť 2 
by pravdepodobne primerane 
nespĺňala cieľ väčšieho zviditeľnenia 
a pochopenia práce v oblasti zdravia 
na úrovni EÚ.  

Možnosť 3: 
stratégia v oblasti 
zdravia  

s posilnenou 
medzisektorovou 
činnosťou a 

so štruktúrovanou 
spoluprácou 
so zúčastnenými 
stranami 

Možnosť 3 by pravdepodobne viedla 
k pozitívnym vplyvom zapojením 
všetkých členských štátov 
prostredníctvom systému 
štruktúrovanej spolupráce vrátane 
merania pokroku pomocou 
ukazovateľov s cieľom zamerať 
pozornosť na zvládnutie nových 
výziev, ako sú ochrana zdravia, 
zmenšenie nerovností, podpora 
zdravého spôsobu života, riešenie 
budúcej udržateľnosti systémov 
zdravotníctva a podpora zohľadnenia 
celosvetových záležitostí v zdravotnej 
politike na všetkých úrovniach. 

Možnosťou 3 by sa zaviedol systém 
štruktúrovanej spolupráce s členskými 
štátmi a so zúčastnenými stranami 
na podporu úsilia o dosiahnutie cieľov 
a otvorenie nových príležitosti 
na výmenu znalostí a informácií.  

 

Presiahla by rámec možností 1 a 2 
podporou väčšieho uznania významu 
medzisektorovej práce 
na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni v celej EÚ 
a väčšieho zapojenia netradičných 
zúčastnených strán ako partnerov 
na dosiahnutie cieľov v oblasti 
zdravia. 

 

Možnosťou 3 by sa 
pravdepodobnejšie než možnosťami 1 
a 2 splnil cieľ lepšieho zviditeľnenia 
práce v oblasti zdravia na úrovni EÚ. 

Možnosť 4: 
stratégia v oblasti 
zdravia  

s posilnenou 
medzisektorovou 
činnosťou,  

Možnosť 4 by rovnako ako možnosť 3 
pravdepodobne viedla k pozitívnemu 
výsledku prostredníctvom zavedenia 
nového mechanizmu štruktúrovanej 
spolupráce s cieľom zamerať 
pozornosť na kľúčové výzvy. 
Vzhľadom na uloženie záväzných 
cieľov v právnych predpisoch by bol 

Možnosť 4 by bola pravdepodobne 
o niečo účinnejšia ako možnosť 3, 
keďže by povzbudzovala členské 
štáty, aby pracovali na dosiahnutí 
cieľov prostredníctvom záväzných 
cieľových hodnôt namiesto toho, aby 
sa spoliehali iba na proces spolupráce. 
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so štruktúrovanou 
spoluprácou 
so zúčastnenými 
stranami a 

so záväznými 
cieľovými 
hodnotami 

vplyv možno väčší než pri možnosti 3. 

 

Môže sa však vnímať ako zbytočne 
zaťažujúca pre členské štáty a znížiť 
ich pružnosť pri riešení problémov 
na vnútroštátnej úrovni. 

 

 

Podobne by mohla byť o niečo 
účinnejšia pri zviditeľňovaní práce 
vykonanej na úrovni EÚ, keďže 
stanovenie záväzných cieľových 
hodnôt môže znamenať potrebu, aby 
sa viac tvorcov politiky 
na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni zaoberalo cieľmi 
EÚ v oblasti zdravia.  

 

Táto možnosť by však mohla byť 
vnímaná ako zbytočne zaťažujúca 
pre členské štáty. 

Možnosťou 3 sa využívajú právomoci, ktoré Európskej únii udeľuje zmluva, aby sa zašlo 
o krok ďalej ako pri možnosti 2, a to prostredníctvom zavedenia nového implementačného 
systému. Touto možnosťou by sa zabezpečilo, aby nezostala nová stratégia iba na papieri, ale 
aby viedla k skutočným zmenám. Zároveň nezachádza tak ďaleko, aby zaťažovala členské 
štáty, a je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. Táto možnosť sa preto 
uprednostňuje.  

Monitorovanie a hodnotenie 

Monitorovanie a hodnotenie sa uskutoční na základe merania vo vzťahu k siedmim cieľom. 
Tri ciele „dobrej správy a riadenia“ sa dajú zmerať týmito ukazovateľmi: 

• Ukazovateľ procesu – zavedenie rámca s cieľmi (cieľ 5) 

• Kvantitatívny ukazovateľ – stupeň poznania novej stratégie medzi tvorcami politiky, 
odborníkmi, akademickou obcou a verejnosťou 

• Kvalitatívny ukazovateľ – bežnejšie začlenenie zdravia do všetkých politík na všetkých 
úrovniach 

Stanovenie parametrov monitorovania a hodnotenia štyroch cieľov stratégie v oblasti zdravia 
presahuje rámec bielej knihy a bude potrebné o ňom rozhodnúť spoločne s členskými štátmi 
po prijatí stratégie. Odporúčanie uprednostňujúce možnosť 3 znamená, že nový 
implementačný mechanizmus štruktúrovanej spolupráce bude dohodnutý a zavedený 
členskými štátmi a spolu s nimi. Jednou z prvých úloh tohto nového procesu spolupráce bude 
stanovenie ukazovateľov na monitorovanie stratégie, cieľových hodnôt pre tieto ukazovatele 
a frekvencie zberu údajov. 

Stratégia bude podrobená hodnoteniu v polovici obdobia i konečnému hodnoteniu a bude sa 
vzťahovať na obdobie 10 rokov.  

Konzultácia so zainteresovanými stranami 
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Uskutočnili sa dve konzultácie o navrhovanej stratégii. Prvá prebehla v roku 2004, 
keď dokument s názvom „Umožniť pevné zdravie všetkým – proces úvah v prospech novej 
stratégie EÚ v oblasti zdravia“ (Enabling Good Health for All – A Reflection Process 
for a new EU Health Strategy) podnietil širokú diskusiu medzi zúčastnenými stranami. Bolo 
doručených 193 odpovedí, ktoré podporili zameranie na začlenenie zdravia do iných oblastí 
politiky, znižovanie nerovností v oblasti zdravia v rámci členských štátov a medzi nimi, 
propagáciu zdravia, posilnenú úlohu EÚ v celosvetových otázkach týkajúcich sa zdravia 
a riešenie kľúčových problémov vrátane tých, ktoré majú cezhraničný dosah.  

Druhá konzultácia sa začala 11. decembra 2006 a skončila 12. februára 2007. Bolo 
doručených 156 odpovedí vrátane odpovedí od 16 členských štátov. Reakcie boli v súlade 
s predchádzajúcou konzultáciou a stratégiu celkovo podporili. V odpovediach sa medziiným 
požadovalo zameranie na riešenie ohrození zdravia, zníženie nerovností v oblasti zdravia, 
podporovanie zdravého spôsobu života a zlepšenie dostupnosti porovnateľných údajov v celej 
EÚ. Široká podpora bola vyslovená aj implementačnému mechanizmu podobnému otvorenej 
metóde koordinácie, ktorá sa používa na dosiahnutie pokroku smerom k cieľom lisabonskej 
agendy.  


