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Evropské instituce 
 

Rada ministrů  

 

EU Semestr: Závěry o roční analýze růstu a společné zprávě o zaměstnanosti:  Politická 

směrnice pro zaměstnanost a sociální politiku 

Rada ministrů přijala závěry o Annual Growth Survey, včetně poradenství v oblasti sociálních 

politik. Evropská rada složená z hlav států požádala členské státy, aby respektovaly cíle 

strategie „Evropa 2020“. 

 

Evropská komise (EK)   

 

Veřejné zdraví: "Investice do zdraví"  

Nezávislá expertní skupina přijala tři nezávazná stanoviska Evropské komise o účinných 

způsobech investování do zdraví. První stanovisko zdůrazňuje význam primární péče, 

navrhuje základní definici této péče a doporučuje posilování její infrastruktury, organizace, 

přístupu k ní a odborná školení lékařů. Ve druhém stanovisku na téma "Kritéria pro 

identifikaci prioritních oblastí při posuzování výkonnosti zdravotních systémů", expertní 

skupina požaduje  nezbytnost dnes neexistujícího jasného koncepčního rámce, který by jasně 

definoval parametry zdravotního systému. Třetí názor hodnotí závěry studie " Vyhodnocení 

veřejného a soukromého sektoru v poskytování zdravotní péče v celé EU ". 

Externí doporučení pro stanovení cen léčivých přípravků: Zpráva o koordinaci zemí EU 

Zpráva se zabývá problematikou stanovení referenčních cen léčivých přípravků. Externí 

referencí cen se rozumí "praxe s použitím ceny léku v jedné nebo více zemí tak, aby bylo 

možné odvodit referenční cenu pro účely stanovení nebo sjednání ceny produktu v dané 

konkrétní zemi“. Změny ceny léku v jedné zemi budou ovlivňovat ceny v ostatních zemích. 

Hlavním cílem této zprávy, která zahrnuje všech 28 členských států, je dále identifikovat a 

vyhodnotit externí referenční ceny (ERP), koordinovat problematiku cross-country a zároveň 

uznávat nutnost udržitelných veřejných financí při poskytování vysoce kvalitní zdravotní 

péče. 

 

Evropský parlament (EP) 

Ochrana dat: Plenární zasedání EP jednalo o ochraně osobních údajů 

EP hlasoval ve prospěch zprávy hlavního výboru (LIBE) o ochraně osobních údajů. Vzájemné 

společnosti a zdravotní pojišťovny by měly mít možnost i nadále zpracovávat různé kategorie 

údajů o zdravotním stavu. Ale dodržování  úmluvy bude záviset na jednotlivých členských 

státech.  
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Inovace investic: Soukromé a veřejné partnerství pro výzkum a inovace 

Výbor stálých zástupců schválil dohodu mezi Řeckým předsednictvím Rady a zástupci EP, 

která umožňuje provádět výhledově projekty pod gescí programu EU „Horizont 2020“. 

Opírá se o dva typy spolupráce: Ve veřejném a soukromém sektoru byly definovány společné 

technologické iniciativy např. v oblasti inovativních léčiv (IMI 2) - ke zlepšení zdraví občanů 

EU poskytováním nové a účinnější diagnostiky a léčby, např. antimikrobiální léčby.  

 

Léčiva a zdravotnické prostředky 

Nařízení ke zdravotnickým prostředkům: Postavení zdravotnických prostředků na úrovni EP a 

Rady EU 

Nařízení je projednáváno, zatím ale nedošlo k dohodě mezi členskými státy EU. 

 

Evropské záležitosti 

Obchodování EU – USA (TTIP): Rizika pro vytváření evropské veřejné politiky a veřejného 

zdraví po 4. kole jednání 

Cílem transatlantického obchodu (TTIP) je liberalizace obchodu, služeb a investic mezi EU a 

USA. Jsou zahrnuta všechna odvětví, mezi nimi i pojišťovací služby, léčiva a zdravotnické 

prostředky.  

Podvody ve zdravotnictví: EHFCN a AIM podepsali memorandum proti podvodům ve 

zdravotnictví 

Představitelé Evropské sítě proti podvodům a korupci ve zdravotnictví (EHFCN) a AIM 

podepsali memorandum o porozumění, jehož prostřednictvím obě asociace chtějí ukázat své 

odhodlání snížit zdravotní podvody, plýtvání a korupci v Evropě. Mluvčí obou sdružení 

zdůraznili důležitost této problematiky, protože dle jejich názoru se podvody stále rozšiřují a 

znamenají vysoké náklady pro pojišťovny i poskytovatele. Jako nezbytnost vidí mezinárodní 

spolupráci, a to prostřednictvím obou organizací EHFCN i AIM. Podepsané memorandum má 

být východiskem pro strategickou spolupráci a je zaměřeno na zvyšování povědomí a sdílení 

informací o této problematice. 

 

E-health 

Zdravé stárnutí: Výsledky projektu Home Sweet Home (HSH) 

Projekt Home Sweet Home (HSH) znamená zlepšení kvality života starších lidí. Projekt 

experimentoval s novou formou domácí asistenční služby, která si klade za cíl rozšířit 

nezávislost starších lidí. Za tímto účelem projekt HSH plánuje poskytnout celou řadu služeb, 

které podporují staré lidi v jejich každodenní činnosti a umožňují pečovatelům posoudit na 

dálku jejich schopnost zůstat nezávislými. Projekt dospěl k závěrům, že je pro tyto 

spoluobčany nutná podpora  jejich příbuzných, ale  ani nové technologie, které mohou pomoci 

vyhnout se izolaci těchto lidí, nemohou nahradit lidský kontakt .  
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Vzájemné společnosti (Mutuals) 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve prospěch Evropského vzájemného statutu 

Instituce zastupující evropské zaměstnance a zaměstnavatele hlasovali o vlastní iniciativě 

naléhavě požádat Evropskou komisi co nejdříve zavést Evropský vzájemný statut.  

 

Zdraví a dlouhodobá zdravotní péče 

Vývoj zdravotního systému 

WHO Evropa: čtyřnásobný rozdíl ve spotřebě antibiotik v evropském regionu 

Studie, prováděné regionální kanceláří WHO pro Evropu a University of Antwerp s podporou 

ministerstva zdravotnictví, sociální péče a sportu v Nizozemsku, shromažďují a analyzují data 

z šesti zemí jihovýchodní Evropy a sedmi zemí střední Asie. V roce 2011 přijalo 53 členských 

států v evropském regionu komplexní evropský strategický akční plán týkající se odolnosti 

vůči antibiotikům, včetně závazku k posílení systému dohledu nad používáním antibiotik. 

 

 

Měsíční AIM Flash je sestaven Blandine Cassou-Mounat. 
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