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SHRNUTÍ 
 
Na konci roku 2006 Komise zahájila konzultační proces na základě dokumentu „Zdraví v 
Evropě: strategický přístup – diskusní dokument ke zdravotní strategii“1 Cílem této 
konzultace bylo umožnit zúčastněným subjektům, aby se vyjádřily se k otázce rozvoje a 
zavádění nové zdravotní strategie2. Tato konzultace skončila v únoru roku 2007. Komise 
obdržela 153 reakcí. Návrh vytvořit v dalším desetiletí nový zastřešující, strategický a 
koherentní rámec pro zdravotní politiku byl přijat kladně. Mnoho respondentů označilo  
zdraví samo o sobě za hodnotu, jakož i za klíčový faktor evropského hospodářského 
růstu, a proto tedy za důležitou oblast investicí Evropské unie.     
 
Celkově respondenti vyjádřili podporu přístupu, který Komise navrhla: vyvíjet činnosti v 
podstatných otázkách v oblasti zdraví, ve všech politikách rozvíjet důkladnější přístup k 
problematice zdraví a více se zapojit do řešení globálních problémů. Většina 
respondentů zdůraznila, že je důležité přijmout opatření v oblastech, v nichž je zřejmé, 
že dojde k vytvoření dalších hodnot, a pokud jde o úkoly přeshraničního charakteru.  
 
Mnozí respondenti prohlásili, že je nutné posílit evropskou spolupráci v řadě oblastí, 
včetně oblasti ohrožení zdraví, nerovného přístupu ke zdravotní péči, informovanosti o 
zdraví a podpory zdravého životního stylu. Zvláštní pozornost byla věnována problému 
nepřenosných nemocí. Respondenti rovněž zdůraznili, že je nutné rozvíjet evropský 
zdravotní informační systém s volným přístupem ke srovnatelným údajům. V případě 
provádění mnoho respondentů přivítalo zavedení systému strukturované spolupráce s 
členskými státy využívajícího metod, které byly vyzkoušené a ověřené v rámci otevřené 
metody koordinace. Nicméně někteří respondenti rovněž navrhli alternativní přístupy, 
jako je rozvoj existujících nebo vytvoření nových struktur, které by na evropské úrovni 
dohlížely na provádění strategie.     
 
Respondenti dále považovali za velmi důležité stanovit cíle zdravotní strategie a navrhli 
několik krátkodobých a dlouhodobých cílů. Požadovali rovněž ukazatele hodnotící 
výsledek a proces, aby bylo možné sledovat, jak jsou plněny cíle zdravotní strategie.  To 
by mělo být stanoveno ve spolupráci s členskými státy. Členské státy by byly 
odpovědné za poskytování údajů, zatímco Komise by připravila mechanismus pro 
sledování a vyhodnocování dosaženého pokroku.  
 
Závěrem řada respondentů zdůraznila, že úspěch této strategie závisí na tom, zda bude 
mít jasné napojení na opatření přijímaná v členských státech. To by vyžadovalo, aby 
orgány odpovědné za veřejného zdraví a ostatní zainteresované subjekty prokázaly 
jednoznačný smysl pro odpovědnost a aktivní přístup.  Proto někteří respondenti 
doporučili rozvoj nejen strategického přístupu Evropského společenství, ale i 
doplňkových akčních plánů v členských státech.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf. 
2 V roce 2004 Komise zahájila proces reflexe „Umožnit dobré zdraví pro všechny“, které předložil k zamyšlení 
zainteresovaným subjektům některé všeobecné představy o obsahu a zaměření zdravotní strategie. 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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