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KOKKUVÕTE 
 
2006. aasta lõpus algatas komisjon konsultatsiooni, võttes aluseks dokumendi „Euroopa 
tervis: strateegiline lähenemine – Aruteludokument tervishoiustrateegia kohta”.1 
Nimetatud arutelu eesmärk oli anda huvirühmadele võimalus avaldada arvamust uue 
tervishoiustrateegia arendamise ja rakendamise kohta.2 Arutelu lõppes 2007. aasta 
veebruaris. Komisjon sai 153 vastust. Vastustes toetati ettepanekut järgmise kümne 
aasta tervishoiupoliitika uue strateegilise ja ühtse üldraamistiku kohta. Tervist käsitleti 
kui omaette väärtust, kuid selles nähti ka põhilist Euroopa majanduskasvu toetavat 
tegurit ning seega rõhutasid mitmed vastajad tervishoiuinvesteeringute tähtsust Euroopa 
Liidus.  
 
Kokkuvõttes avaldasid vastajad toetust komisjoni esitatud lähenemisele: leida 
lahendused mitmetele tervishoiu põhiprobleemidele, töötada välja kindlam lähenemine 
terviseaspektide suhtes kõikides poliitikavaldkondades ning osaleda aktiivsemalt 
üleilmsete probleemide lahendamisel. Enamik vastajaid rõhutas meetmete võtmise 
olulisust juhul, kui Euroopa tasandi lisandväärtus on kindel ning ka piiriülese iseloomuga 
probleemide puhul.  
 
Palju vastajad pidasid vajalikuks tõhustada Euroopa tasandi koostööd mitmes 
valdkonnas, sh terviseohud, tervisealane teave ja tervislike eluviiside edendamine. Eriti 
rõhutati mittenakkavate haigustega seotud koormust. Vastajad osutasid lisaks 
vajadusele luua Euroopa tervisealane teabesüsteem, mis tagaks avatud juurdepääsu 
võrreldavatele andmetele. Rakendamisega seoses tervitasid paljud vastajad 
struktureeritud koostöömehhanismi loomist liikmesriikidega, kasutades avatud 
koordinatsioonimeetodi raames kinnitust leidnud meetodeid. Peale selle esitati ka 
alternatiivseid lähenemisviise, sh olemasolevate või uute Euroopa tasandi struktuuride 
väljatöötamine strateegia rakendamise järelevalveks.   
 
Tervishoiustrateegia seisukohast peeti väga oluliseks eesmärkide seadmist ning 
lähemate ja pikaajaliste eesmärkide kohta esitati mitmeid ettepanekuid. Vastajad 
kutsusid üles kasutama tulemus- ja protsessinäitajaid, et jälgida tervishoiustrateegia 
eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme. Nimetatud näitajad tuleks kindlaks 
määrata koostöös liikmesriikidega. Liikmesriigid oleksid vastutavad teabe esitamise eest 
ning komisjoni ülesanne oleks luua mehhanism edusammude jälgimiseks ja 
hindamiseks. 
 
Mitmetes vastustes rõhutati, et strateegia edukus sõltub sellest, kui selge on selle seos 
liikmesriikides võetud meetmetega. See eeldaks tervishoiuasutuste ja muude 
huvirühmade selget vastutust ja aktiivset osalust strateegia väljatöötamises. Seetõttu 
soovitasid mõned vastajad lisaks ühenduse strateegilisele lähenemisviisile töötada välja 
ka seda täiendavad tegevuskavad liikmesriikides.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 2004. aastal algatas komisjon mõttevahetuse teemal „Hea tervis kõigile", millega määratleti huvirühmadele arutlemiseks 
esitatava tervishoiustrateegia sisu ja rakendusala üldised põhimõtted. 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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