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Gyvūnų ligų programos iš esmės patikimos, tačiau neaišku, ar buvo užtikrintas 
ekonominis veiksmingumas, – teigia ES auditoriai 

Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje daroma išvada, kad ES gyvūnų ligų programos tinkamai riboja ligas, 
tačiau sunku pasakyti, ar jos yra ekonomiškai veiksmingos. Nors buvo pasiekta nemažos pažangos, pavyzdžiui, 
buvo sumažintas galvijų spongiforminės encefalopatijos galvijuose atvejų skaičius, auditoriai įspėja, kad kai 
kurios kontrolės priemonės nėra pakankamos, o kai kurios išlaidos yra nepagrįstai didelės.  

Valstybių narių sveikatos programoms, kurių tikslas – likviduoti, kontroliuoti ir stebėti kai kurias gyvūnų ligas, 
skirtos ES lėšos 2009–2014 m. siekė 1,3 milijardo eurų. Jos buvo skirtos tokiai veiklai, kaip gyvūnų skiepijimas, 
testavimas ir kompensacijų už paskerstus gyvūnus teikimas.  

Auditoriai aplankė septynias valstybes nares – Airiją, Ispaniją, Prancūziją, Italiją, Lenkiją, Rumuniją ir Jungtinę 
Karalystę – joms visoms teko 72 % su šiomis programos susijusių bendrų išlaidų. Jie nustatė, kad nagrinėtos 
programos tinkamai prisidėjo prie gyvūnų ligų ribojimo tikslo. Europos Komisijos taikytas metodas buvo iš esmės 
patikimas ir buvo paremtas tinkamomis techninėmis rekomendacijomis, rizikos analize ir išteklių paskirstymo 
prioriteto tvarka mechanizmu. Buvo pasiekta nemažos pažangos, pavyzdžiui, buvo sumažintas galvijų 
spongiforminės encefalopatijos (GSE) galvijuose, salmonelės naminiuose paukščiuose ir pasiutligės laukiniuose 
gyvūnuose atvejų skaičius. Valstybių narių programos iš esmės buvo tinkamai parengtos ir įgyvendintos; jos 
turėjo įdiegusios tinkamas sistemas, skirtas gyvūnų ligų protrūkiams nustatyti ir jų likvidavimui palengvinti.  

Tačiau dėl analizei skirtų esamų modelių trūkumo programų ekonominį veiksmingumą sudėtinga nustatyti. Buvo 
nustatyta nepakankamai valstybių narių stebėtų programų ir nepagrįstai didelių išlaidų pavyzdžių. Sritys, kurios 
buvo gerinamos, bet kuriose galima atlikti daugiau patobulinimų, apėmė apsikeitimą epidemiologine informacija 
ir galimybę gauti istorinius rezultatus. Auditoriai taip pat nustatė, kad kai kuriose programose turėtų būti geriau 
įvardyti būtini veiksmai ir kontrolės priemonės.  

„Gyvūnų ligos gali greitai plisti nepaisydamos sienų, o kai kurios gyvūnų platinamos ligos yra perduodamos 
žmogui, – pareiškė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė. – Taigi ES lygmeniu nepaprastai svarbu užtikrinti 
atidų stebėjimą ir veiksmingus veiksmus“. 

Auditoriai teigia, kad nors konkrečių veterinarijos programų įgyvendinimo vertinimas buvo teigiamas, galvijų 
bruceliozės ir tuberkuliozės bei avių ir ožkų bruceliozės likvidavimas kai kuriose valstybėse narėse nuolat keldavo 
sunkumų.  



 

 

2 

Auditoriai rekomenduoja Komisijai: 

• sudaryti palankias sąlygas valstybių narių apsikeitimui epidemiologine informacija; 
• išnagrinėti, ar esami rodikliai turėtų būti atnaujinti siekiant suteikti geresnės kokybės informaciją apie 

veterinarinės kontrolės veiklą ir programų ekonominį veiksmingumą; 
• kai tinkama, į būsimas veterinarijos programas sistemingai įtraukti laukinės gyvūnijos aspektus; ir  
• sudaryti daugiau galimybių valstybėms narėms pasinaudoti vakcinomis, kai tai yra pagrįsta 

epidemiologiniu požiūriu. 

 

Specialioji ataskaita Nr. 6/2016 „Gyvūnų ligų ribojimui skirtos likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos“ 
paskelbta 23 ES kalbomis interneto svetainėje eca.europa.eu. 

 


