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ES revidenti pārbauda pārrobežu veselības aprūpi 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par pārrobežu veselības aprūpes kārtību Eiropas Savienībā. 
Revidenti izskatīs, kā Eiropas Komisija uzrauga un atbalsta to ES tiesību aktu īstenošanu, kuri saistīti ar 
pārrobežu veselības aprūpes pieejamību pacientiem, līdz šim sasniegtos rezultātus šajā jomā, kā arī 
ES finansējuma sistēmas un finansēto darbību efektivitāti. Revīzija ietvers arī e-veselības nozari, kurā 
informācijas tehnoloģiju izmanto, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un iedzīvotāju 
veselību. Revidenti šodien ir publicējuši pamatinformācijas apkopojumu par ES pārrobežu veselības 
aprūpes sistēmu, kas adresēts tiem, kuri interesējas par šo tēmu.  

ES veselības politikas svarīgs mērķis ir nodrošināt pacientu tiesības piekļūt drošai un kvalitatīvai veselības 
aprūpei, tostarp pārrobežu mērogā ES ietvaros, kā arī tiesības saņemt izdevumu atmaksu par šādu aprūpi. 
Tas ir arī viens no iekšējā tirgus principiem.  

“Lai gan lielākā daļa pacientu Eiropas Savienībā saņem veselības aprūpi savā valstī, dažos gadījumos 
vispieejamākā vai piemērotākā aprūpe var būt citā dalībvalstī,” sacīja par šo revīziju atbildīgais Eiropas 
Revīzijas palātas loceklis Janusz Wojciechowski. “Tas izvirza sarežģītus jautājumus pacientiem, veselības 
aprūpes sistēmām un veselības aprūpes speciālistiem.”  

Veselības aprūpes sistēmas Eiropā izjūt spiedienu iedzīvotāju novecošanās dēļ un tāpēc, ka pēdējā 
desmitgadē ir pieauguši budžeta ierobežojumi. 2016. gadā 65 gadus veci vai vecāki iedzīvotāji veidoja 
19,2 % no ES iedzīvotāju skaita, un tas ir par 2,4 % vairāk nekā pirms 10 gadiem. Ņemot vērā šīs 
demogrāfiskās pārmaiņas, tiek prognozēts, ka turpmākajos gados šī daļa vēl vairāk palielināsies, iespējams, 
saasinot nevienlīdzību veselības aprūpes jomā visā ES.  

Revīzija ietvers apmeklējumus Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Itālijā un Lietuvā. Ziņojumu paredzēts publicēt 
2019. gada pirmajā pusē. 

Piezīmes izdevējiem 

ES finansējuma avots pārrobežu veselības aprūpei galvenokārt ir otrā (2008.–2013. g.) un trešā (2014.–
2020. g.) veselības programma, kas paredz vidēji 64 miljonus EUR gadā ar veselību saistītiem jautājumiem. 
Veselības programma atbalsta “darbības, kas jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai ar ko veicina to 
īstenošanu (..) pārrobežu veselības aprūpes jomā”. Līdzfinansēto darbību veidi ietver sadarbības projektus 
ES līmenī, darbības, ko kopīgi īsteno dalībvalstu veselības aizsardzības iestādes, darbības, kas saistītas ar 
nevalstisko organizāciju darbību, un sadarbību ar starptautiskām organizācijām. 
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Eiropas Revīzijas palātas iepriekšējais ziņojums šajā jomā, proti, īpašais ziņojums Nr. 28/2016 “Nopietni 
pārrobežu apdraudējumi veselībai Eiropas Savienībā: ir īstenoti svarīgi pasākumi, taču vēl daudz kas ir 
jāpaveic”, tika publicēts 2016. gada decembrī. 

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto pamatinformācijas 
apkopojumu. Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 
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