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Fl-aħħar ta' l-2006, il-Kummissjoni nediet proċess ta' konsultazzjoni ibbażat fuq paper 
imsejħa 'Is-Saħħa fl-Ewropa: Avviċinament Strateġiku – Dokument ta' Diskussjoni dwar 
Strateġija Sanitarja'1 Din il-konsultazzjoni saret biex tagħti s-setgħa lill-azzjonisti sabiex 
jipprovdu input lejn kif għandha tiġi żviluppata u implimentata strateġija sanitarja ġdida2.  
Il-konsultazzjoni intemmet fi Frar ta' l-2007.  Il-Kummissjoni rċeviet 153 risposta. Il-
kontribuzzjonijiet laqgħu il-proposta għal qafas ġdid superjuri, strateġiku u koerenti għall-
politika sanitarja fid-deċennju li jmiss. Is-saħħa ġiet ikkunsidrata bħala prezjuża fil-mertu 
tagħha, iżda wkoll bħala fattur ewlieni li jappoġġa t-tkabbir ekonomiku Ewropew, u 
b'hekk ġiet rikonoxxuta minn ħafna rispondenti bħala investiment importanti għall-Unjoni 
Ewropea.  
 
Il-kontributuri ġeneralment esprimew l-appoġġ tagħhom lejn l-avviċinament propost mill-
Kummissjoni: xogħol fuq numru ta'  kwestjonijiet prinċipali sanitarji, bl-iżvilupp ta' 
avviċinament imsaħħaħ lejn il-konsiderazzjonijiet sanitarji fil-politiki kollha bil-
parteċipazzjoniji iktar evidenti fil-materji globali. Il-biċċa l-kbira mir-rispondenti 
enfasizzaw l-importanza li tittieħed azzjoni fejn il-valur miżjud Ewropew ikun wieħed ċar, 
u fejn l-isfidi huma ta' natura trans-konfinali.  
 
Ħafna rispondenti qalu li l-kooperazzjoni Ewropea għandha tiġi msaħħa f'numru ta' 
oqsma fir-rigward ta' riskji sanitarji, inugwaljanzi sanitarji, informazzjoni sanitarja u 
promozzjoni ta' stil ta' ħajja li jagħti importanza lis-saħħa. Il-piż tal-mard mhux 
komunikabbli b'mod partikolari, ġie enfasizzat. Il-kontributuri enfasizzaw ukoll il-ħtieġa 
għall-iżvilupp ta' sistema informattiva sanitarja Ewropea b'aċċess miftuħ għal data 
komparabbli. Fit-termini ta' l-implimentazzjoni, l-istabbiliment tal-mekkaniżmu ta' 
kooperazzjoni strutturata ma' l-Istati Membri permezz ta' metodi li jkunu ġew ippruvati u 
ttestjati skond il-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni ġie milqugħ minn ħafna rispondenti. 
Madanakollu, avviċinamenti alternattivi ġew proposti wkoll, inkluż l-iżvilupp ta' strutturi 
eżistenti jew ġodda fuq livell Ewropew biex ikun hemm superviżjoni ta' l-implimentazzjoni 
ta' l-Istrateġija.   
 
L-iffissar ta' l-objettivi kien ikkunsidrat bħala aspett b'importanza kbira fl-Istrateġija 
Sanitarja, u numru ta' proposti saru fuq objettivi ta' terminu qasir u twil. Ir-rispondenti 
talbu għal indikaturi dwar eżiti u dwar proċessi fis-sorveljanza tal-progress lejn objettivi 
ta' l-Istrateġija Sanitarja. Dawn għandhom jiġu definiti f'kooperazzjoni ma' l-Istati Membri. 
L-Istati Membri għandhom ikunu risponsabbli għall-provvista tad-data, filwaqt li l-
Kummissjoni għandha tipprovdi mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għall-valutazzjoni tal-
progress. 
 
Fl-aħħar, ħafna mir-rispons enfasizza li s-suċċess ta' l-Istrateġija għandu jiġi konness 
mal-fatt li din ikollha konnessjonijiet ċari ma' l-azzjonijiet li qed jittieħdu fl-Istati Membri. 
Dan għandu jeħtieġ sens ċar ta' pussess u involviment attiv fl-iżvilupp tiegħu mill-
awtoritajiet sanitarji u minn azzjonisti oħrajn. Għal dak il-għan, uħud mir-rispondenti 
irrakkomandaw l-iżvilupp mhux biss ta' avviċinament strateġiku tal-Komunità Ewropea, 
iżda wkoll pjanijet għal azzjoni kumplimentarja fi ħdan l-Istati Membri.  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 Preċedentament il-Kummissjoni nediet proċess ta' riflessjoni "Saħħa għal kulħadd" fl-2004 li fassal xi kunċetti ġenerali 
dwar il-kontenut u l-ambitu ta' strateġija sanitarja għall-konsiderazzjoni mill-azzjonisti. 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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