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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Στα τέλη του 2006, η Επιτροπή ξεκίνησε µια διαδικασία διαβούλευσης βάσει του 
εγγράφου «Υγεία στην Ευρώπη: µια στρατηγική προσέγγιση – Έγγραφο συζήτησης για 
µια στρατηγική στον τοµέα της υγείας»1. Σκοπός της εν λόγω διαβούλευσης ήταν να 
δώσει στους εµπλεκόµενους φορείς τη δυνατότητα να τοποθετηθούν ως προς τον 
τρόπο ανάπτυξης και εφαρµογής της νέας στρατηγικής στον τοµέα της υγείας.2 Η 
διαβούλευση ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2007. Η Επιτροπή έλαβε 153 απαντήσεις. 
Οι γνώµες που διατυπώθηκαν αποδέχονται την πρόταση για ένα νέο, ευρύ, στρατηγικό 
και άρτιο πλαίσιο πολιτικής σε θέµατα υγείας ενόψει της επόµενης δεκαετίας. 
Σηµειώνεται επίσης η σηµασία της υγείας τόσο µεµονωµένα όσο και ως ενισχυτικού 
παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται 
από πολλούς ερωτηθέντες ως µια βασική επένδυση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
 
Οι συµµετέχοντες εκφράζουν την υποστήριξή τους στην προσέγγιση που προτείνει η 
Επιτροπή σε σηµεία όπως η µελέτη µιας σειράς κεντρικών θεµάτων υγείας, η ανάπτυξη 
µιας καλύτερα συντονισµένης προσέγγισης όλων των θεµάτων υγείας καθώς και η 
ακόµα µεγαλύτερη δέσµευση σε ζητήµατα παγκόσµιας εµβέλειας. Οι περισσότεροι 
ερωτηθέντες υπογραµµίζουν τη σηµασία ανάληψης δράσης εκεί όπου υπάρχει σαφώς 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και διασυνοριακές προκλήσεις.   
 
Πολλοί ερωτηθέντες σηµειώνουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία 
σε µια σειρά από τοµείς µεταξύ των οποίων οι κίνδυνοι για την υγεία, οι ανισότητες στην 
περίθαλψη, η ενηµέρωση σε θέµατα υγείας καθώς και η προώθηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής. Τονίζεται επίσης η σοβαρότητα των µη µεταδοτικών νόσων. Οι 
συµµετέχοντες υπογραµµίζουν εξάλλου την ανάγκη κατάρτισης ενός ευρωπαϊκού 
συστήµατος ενηµέρωσης µε δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε συγκρίσιµα στοιχεία. 
Όσον αφορά την εφαρµογή του, πολλοί ερωτηθέντες συµφωνούν µε τη δηµιουργία ενός 
µηχανισµού δοµηµένης συνεργασίας µε τη χρήση από τα κράτη µέλη µεθόδων που 
έχουν δοκιµαστεί και ελεγχθεί στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού. Ωστόσο, 
προτείνονται και εναλλακτικές λύσεις συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης των ήδη 
υπάρχουσων ή και νέων δοµών ευρωπαϊκής εµβέλειας µε σκοπό την επίβλεψη της 
εφαρµογής της στρατηγικής.    
 
Ο προσδιορισµός στόχων θεωρήθηκε θέµα υψίστης σηµασίας για την στρατηγική στον 
τοµέα της υγείας και υποβλήθηκαν αρκετές προτάσεις µε βραχυπρόθεσµη όσο και 
µακροπρόθεσµη προοπτική. Οι ερωτηθέντες ζητούν επίσης τη χρήση δεικτών 
διαδικασίας και αποτελεσµάτων προκειµένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο ως 
προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής στον τοµέα της υγείας. Οι στόχοι αυτοί 
θα πρέπει να τεθούν σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα 
για την παροχή των στοιχείων, ενώ η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ένα µηχανισµό 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου.    
 
Τέλος, σε πολλές απαντήσεις τονίζεται ότι η επιτυχία της στρατηγικής εξαρτάται από την 
άµεση και εµφανή συνάφειά της µε τις δράσεις που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη. Αυτό 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 Η Επιτροπή είχε προηγουµένως δροµολογήσει µέσα στο 2004 µια διαδικασία προβληµατισµού, τη «∆υνατότητα καλής 
υγείας για όλους» που έθετε υπόψη των εµπλεκόµενων φορέων ορισµένες γενικές έννοιες ως προς το περιεχόµενο και 
τις προοπτικές της στρατηγικής για την υγεία. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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προϋποθέτει µια σαφή αίσθηση ιδιοκτησίας και ενεργού συµµετοχής στην ανάπτυξή της 
από τις υγειονοµικές αρχές και τους λοιπούς φορείς. Γι' αυτό το λόγο, ορισµένοι 
ερωτηθέντες προτείνουν την εφαρµογή, όχι µόνο µιας στρατηγικής κοινοτικής 
προσέγγισης, αλλά και συµπληρωµατικών σχεδίων δράσης εντός των κρατών µελών.  
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