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РЕЗЮМЕ 
 
В края на 2006 г. Комисията започна консултативен процес въз основа на 
документа „Здравето в Европа: стратегически подход - документ за обсъждане на 
здравна стратегия“1 Консултацията целеше да даде възможност на 
заинтересованите страни да допринесат за търсенето на пътища за разработване 
и изпълнение на нова здравна стратегия2. Консултацията приключи през м. 
февруари 2007 г. Комисията получи 153 отговора. В тях се приветства 
предложението за нова всеобхватна, стратегическа и цялостна рамка на 
здравната политика през следващото десетилетие. Според отговорите здравето 
само по себе си е не само ценност, но и ключов фактор в подкрепа на европейския 
икономически растеж. Поради това много от отговорилите го разглеждат като 
важна инвестиция за Европейския съюз.  
 
Като цяло отговорилите изразяват подкрепа на подхода, предложен от Комисията: 
да се работи върху определен брой възлови здравни проблеми, да се развива по-
системен подход към здравните аспекти във всички политики и за по-голяма 
ангажираност по отношение на глобалните въпроси. По-голяма част от 
отговорилите подчертават значението за предприемане на действия там, където 
европейската добавена стойност е очевидна и където има предизвикателства от 
презграничен характер.  
 
Много от отговорилите считат, че европейското сътрудничество трябва да се 
засили в редица области, включително що се отнася до заплахите за здравето, 
неравенството по отношение на здравето, и поощряването на здравословния 
начин на живот. Особено значение се придава на тежестта на неинфекциозните 
болести. Отговорилите подчертават и нуждата от създаване на европейска 
здравна информационна система с открит достъп до сравнителни данни. По 
отношение на изпълнението, много от отговорилите приветстваха създаването на 
механизъм за структурирано сътрудничество с държавите-членки чрез 
използването на методи, изпробвани и изпитани в рамките на открития метод за 
координация. Бяха предложени обаче и алтернативни подходи, включващи 
развитието на съществуващи или нови структури на европейско равнище за 
контрол върху изпълнението на стратегията.   
 
Посочва се, че определянето на целите е от основно значение за здравната 
стратегия и са направени редица предложения за краткосрочни и дългосрочни 
цели. Отговорилите приканват да се определят показатели за резултатите и 
процеса на изпълнение, чрез които да се наблюдава напредъкът за постигане на 
целите на здравната стратегия. Те следва да се определят в сътрудничество с 
държавите-членки. От държавите-членки се очаква да отговарят за 
предоставянето на данни, а от Комисията – да осигури механизъм за наблюдение 
и оценка на постигнатия напредък. 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 Преди това, през 2004 г., Комисията започна процес на размисъл под наслов "Осигуряване на добро здраве за 
всички", чрез който изложи някои основни концепции за съдържанието и обхвата на една здравна стратегия с цел 
обсъждането � от заинтересованите страни. 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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Накрая, в много от отговорите се подчертава, че успехът на стратегията следва да 
се постави в зависимост от ясната � обвързаност с действията, предприети в 
държавите-членки. Това изисква чувство за съпричастност към нея и активно 
включване в развитието � от страна на здравните власти и другите 
заинтересовани страни. За тази цел някои от отговорилите препоръчват не само 
изграждането на стратегически подход на Европейската общност, но и 
допълнителни планове за действие в държавите-членки.  
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