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DOPORUČENÍ
DOPORUČENÍ KOMISE
ze dne 28. dubna 2010
o výzkumné iniciativě společného plánování „Zdravá strava pro zdravý život“
(2010/250/EU)
EVROPSKÁ KOMISE

(7)

Společné plánování výzkumu v oblasti potravin a zdraví
by zabezpečilo koordinaci výzkumu dopadů způsobu
života a stravování na zdraví, což by významně přispělo
k vytvoření plně funkčního Evropského výzkumného
prostoru zaměřeného na prevenci onemocnění souvisejí
cích se
stravou a
posílilo vedoucí úlohu
a konkurenceschopnost výzkumných činností na tomto
poli.

(8)

Aby bylo možné zajistit účinnost jejich společného úsilí
v oblasti potravin a zdraví, měly by členské státy vypra
covat a provést strategický plán výzkumu založený na
společném přístupu k prevenci onemocnění souvisejících
se stravováním.

(9)

V zájmu účinného řízení plánovaných společných akcí by
měly členské státy zřídit společnou řídící strukturu pově
řenou stanovením společných podmínek, pravidel
a postupů pro spolupráci a koordinaci a sledováním
provádění uvedeného strategického plánu výzkumu.

(10)

Za účelem dosažení cílů vytyčených v tomto doporučení
by členské státy měly spolupracovat s Komisí při zvažo
vání možných iniciativ Komise, které by členským státům
pomohly při přípravě a provádění strategického plánu
výzkumu.

(11)

Aby Komise mohla pravidelně podávat Evropskému
parlamentu a Radě zprávy, měly by členské státy pravi
delně podávat Komisi zprávy o pokroku této iniciativy
společného plánování,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 181 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zdraví občanů je
a prosperity Unie.

(2)

V posledních třech desetiletích došlo k prudkému zvýšení
úrovní nadváhy a obezity u obyvatel Unie, zejména
u dětí.

(3)

Trend nesprávného stravování a nízké tělesné aktivity
u všech skupin obyvatel Unie se zhoršuje.

(4)

Zvyšuje se výskyt chronických zdravotních obtíží, jako
jsou kardiovaskulární nemoci, vysoký krevní tlak,
diabetes 2. typu, cévní mozkové příhody, některé druhy
rakoviny, poškození svalové a kosterní soustavy,
a dokonce i řada obtíží v oblasti duševního zdraví.

(5)

(6)

základním

předpokladem

růstu

Pokud by se podařilo odstranit běžné rizikové faktory
závislé na způsobu života, související například se stra
vováním, mohlo by se zamezit zhruba 80 % případů
srdečních onemocnění, cévních mozkových příhod
a diabetu 2. typu a 40 % případů rakoviny.

Na svém zasedání dne 3. prosince 2009 Rada ve složení
pro konkurenceschopnost uznala iniciativu „Zdraví,
potraviny a prevence onemocnění souvisejících se stravo
váním“ (tento název byl později změněn na „Zdravá
strava pro zdravý život“) za oblast, ve které by společné
plánování významně přispělo ke zlepšení stávajícího
roztříštěného výzkumného úsilí členských států. Z toho
důvodu přijala závěry, v nichž uznala, že je nezbytné
zahájit iniciativu společného plánování věnovanou
tomuto tématu, a vyzvala Komisi, aby přispěla
k přípravě této iniciativy. Rada také potvrdila, že
společné plánování je proces vedený členskými státy
a úlohou Komise je tento proces usnadňovat.

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1) Členské státy se vyzývají, aby vytvořily společnou vizi, jak
může spolupráce a koordinace v oblasti výzkumu na úrovni
Unie zlepšit prevenci onemocnění souvisejících se stravo
váním.
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2) Členské státy se vyzývají, aby vypracovaly strategický plán
výzkumu stanovující střednědobé až dlouhodobé potřeby
a cíle výzkumu v oblasti prevence onemocnění souvisejících
se stravou. Strategický plán výzkumu by měl obsahovat
prováděcí plán, jímž se stanoví priority a časové rozvrhy
a přesně vymezí činnosti, nástroje a zdroje potřebné
k provádění strategického plánu výzkumu.
3) Členské státy se vyzývají, aby do strategického plánu
výzkumu a prováděcího plánu zahrnuly tato opatření:
a) zjišťování a výměnu informací o příslušných národních
programech a výzkumných činnostech;
b) určení oblastí nebo výzkumných činností, které by měly
prospěch z koordinace nebo společných výzev
k předkládání návrhů nebo sdružování zdrojů;
c) výměnu informací, zdrojů, osvědčených postupů, metodik
a pokynů, zejména při realizaci rozsáhlých kohortních
studií a klinických zkoušek;
d) definování postupů výzkumu, včetně kritérií kvality, který
má být společně prováděn v oblastech uvedených
v písmenu b);
e) ve vhodných případech sdílení stávající výzkumné infra
struktury nebo budování nových zařízení, například koor
dinovaných databází, biobank nebo modelů pro extrapo
lování údajů na lidi;
f) poskytování a šíření znalostí, inovací a mezioborových
přístupů a zajištění účinného využívání výsledků
výzkumu ke zlepšení konkurenceschopnosti Evropy
a tvorby politik;
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g) podněcování a podporu užší spolupráce mezi veřejným
a soukromým sektorem spolu s otevřenou inovací mezi
různými podnikatelskými odvětvími;
h) vytvoření sítě ze stávajících středisek zabývajících se
zejména
naukou
o
spotřebitelích,
výživou
a technologiemi zpracování.
4) Členské státy se vyzývají, aby zřídily společnou řídící struk
turu pro oblast prevence onemocnění souvisejících se stra
vováním, pověřenou stanovením společných podmínek,
pravidel a postupů pro spolupráci a koordinaci
a sledováním provádění strategického plánu výzkumu.
5) Členské státy se vyzývají, aby společně prováděly strategický
plán výzkumu, mimo jiné prostřednictvím svých národních
programů výzkumu nebo jiných vnitrostátních výzkumných
činností.
6) Členské státy se vyzývají, aby spolupracovaly s Komisí
s cílem prozkoumat možné iniciativy Komise na pomoc
členským státům při přípravě a provádění strategického
plánu výzkumu a s cílem koordinovat společné programy
s jinými iniciativami Unie v této oblasti.
7) Členské státy se vyzývají, aby pravidelně podávaly Komisi
zprávy o pokroku této iniciativy společného plánování.

V Bruselu dne 28. dubna 2010.
Za Komisi
Máire GEOGHEGAN-QUINN

členka Komise

