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KOPSAVILKUMS 
 
Pamatojoties uz dokumentu „Veselība Eiropā: stratēģiska pieeja. Diskusijas par 
veselības  stratēģiju”1, Komisija 2006. gada nogalē sāka apspriešanās procesu. Minētās 
apspriešanās mērķis bija dot ieinteresētajām personām iespēju paust viedokli par to, kā 
jāpilnveido un jāīsteno jauna veselības stratēģija2. Apspriešanās beidzās 2007. gada 
februārī. Komisija saņēma 153 atbildes. Sniegtajos izteikumos atzinīgi novērtēja 
priekšlikumu jaunai, visaptverošai, stratēģiskai un savstarpēji saistītai veselības politikas 
sistēmai turpmākajiem desmit gadiem. Tika pausts uzskats, ka veselība ir ne tikai 
vērtība, bet arī galvenais faktors, kas veicina Eiropas ekonomisko izaugsmi, un tāpēc 
daudzi respondenti to atzina par būtisku ieguldījumu Eiropas Savienībai.  
 
Aptaujātās personas kopumā pauda atbalstu Komisijas ierosinātajai pieejai, ko īstenos: 
risinot vairākus būtiskus veselības jautājumus, pilnveidojot stingrāku pieeju veselības 
jautājumu izskatīšanai visās politikās un aktīvāk iesaistoties globālu jautājumu 
risināšanā. Lielākā daļa aptaujāto personu uzsvēra, ka nozīmīgi ir rīkoties jomās, kurās 
ir skaidra Eiropas pievienotā vērtība un kurās problēmām ir pārrobežu elements.  
 
Daudzas aptaujātās personas teica, ka Eiropas līmeņa sadarbība jāpastiprina vairākās 
jomās, tostarp tādās jomās, kas skar veselības apdraudējumu, nevienlīdzīgu veselības 
aprūpi, informāciju par veselību un veselīga dzīvesveida veicināšanu. Īpaši tika 
akcentēts neinfekciozo slimību apdraudējums. Aptaujātās personas arī uzsvēra, ka, 
nodrošinot brīvu piekļuvi salīdzināmiem datiem, jāpilnveido Eiropas Veselības 
informācijas sistēma. Attiecībā uz īstenošanu daudzas aptaujātās personas atzinīgi 
novērtēja dalībvalstu strukturētas sadarbības mehānisma izveidi, un tādu metožu 
izmantošanu, kuras ir izmēģinātas un pārbaudītas saskaņā ar atklāto koordinācijas 
metodi. Tomēr tika ierosinātas arī alternatīvas pieejas, tostarp pašreizējo struktūru 
pilnveidošana vai jaunu Eiropas līmeņa struktūru attīstīšana, lai pārraudzītu stratēģijas 
īstenošanu.   
 
Tika pausts uzskats, ka veselības stratēģijā svarīgākais ir mērķu noteikšana, un daudzi 
priekšlikumi tika ierosināti attiecībā uz īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem. Aptaujātās 
personas vēlējās saņemt rezultātus un procesa rādītājus, lai uzraudzītu veselības 
stratēģijas mērķu izpildes gaitu. Tie jānosaka sadarbībā ar dalībvalstīm. Dalībvalstis 
būtu atbildīgas par datu sniegšanu, un tajā pašā laikā Komisija nodrošinātu uzraudzības 
un novērtēšanas procesa mehānismu. 
 
Visbeidzot, daudzas aptaujātās personas uzsvēra, ka stratēģijas panākumi būs atkarīgi 
no skaidri noteiktām saiknēm ar darbībām, ko veiks dalībvalstīs. Šis aspekts paredzētu 
to, ka veselības aprūpes iestādēm un citām ieinteresētajām personām būtu izteikta 
piederības apziņa un ka tās aktīvi iesaistītos šīs apziņas veidošanā. Tādēļ dažas 
aptaujātās personas ieteica pilnveidot ne tikai Eiropas Kopienas stratēģisko pieeju, bet 
arī papildu rīcības plānus dalībvalstīs.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf. 
2 Komisija jau agrāk – 2004. gadā – bija sākusi analīzes procesu „Nodrošināt labu veselību visiem sabiedrības locekļiem", 
kurā ieinteresēto personu apsvēršanai izklāstīti daži vispārīgi jēdzieni par veselības stratēģijas saturu un darbības jomu. 
Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.   
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