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Според одиторите ЕС следва да направи повече, за да
защити гражданите от пандемии и други сериозни
трансгранични заплахи за здравето
Според нов доклад на Европейската сметна палата планът за целия ЕС за защита на гражданите от
сериозни трансгранични заплахи за здравето, като грипна пандемия, е засегнат от съществени слабости.
По мнение на одиторите, въпреки че през последните години са предприети редица важни стъпки, все
още е необходимо държавите членки и техните органи в областта на общественото здраве да подобрят
своето сътрудничество.
Държавите членки на ЕС носят основната отговорност в областта на общественото здраве. Ролята на
Европейската комисия се състои главно в това, да предоставя подкрепа и да предприема допълнителни
действия. ЕС е определил сериозните трансгранични заплахи за здравето като област, в която държавите
членки могат да действат по-ефективно заедно. Решението на ЕС относно сериозни трансгранични
заплахи за здравето през 2013 г. въвежда важни промени в предварителното планиране и координацията
на реакцията. То също така подсилва Комитета за здравна сигурност, неофициално създаден през 2001 г.
от Съвета на министрите на здравеопазването.
Одиторите достигнаха до заключението, че въпреки че Решението от 2013 г. е важна стъпка
в подобряването на рамката за здравна сигурност на ЕС и по-добрата подготовка на ЕС за справяне със
сериозни заплахи за здравето, продължават да съществуват значителни слабости на нивото на държавите
членки и Комисията. Те също така заключиха, че въпреки че Комитетът за здравна сигурност е доказал
своето значение, той се сблъсква със стратегически и оперативни предизвикателства, които трябва да
бъдат преодолени.
„Поради по-интензивното пътуване и търговия заболяванията се разпространяват бързо през
границите, което означава, че здравната сигурност в дадена държава членка често зависи от
здравната сигурност на нейните съседи,“ заяви Janusz Wojciechowski — членът на Европейската сметна
палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Необходимо е да се направи повече, за да бъдат
преодолени тези слабости при планирането и координацията, за да могат гражданите на ЕС да се
възползват от вече изградените структури.“

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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Одиторите установиха закъснения при изпълнението и развитието на Решението от 2013 г. Подобрена е
координацията на планирането на режима на готовност, но е необходимо процедурите да бъдат понадеждни и по-добре формулирани. Например, държавите членки не са ускорили в достатъчна степен
своето съвместно закупуване на ваксини срещу пандемичен грип и липсва система в рамките на ЕС за
отговор на спешните нужди от ваксини или други медицински мерки за противодействие.
Според одиторите, съществуващите системи за ранно предупреждение и реагиране и епидемиологично
наблюдение функционират от няколко години и тяхната важна роля на ниво ЕС е широко призната. Има
възможност обаче за подобряване на системата за ранно предупреждение и реагиране. Все още не са
изпитани последните актуализации на процедурите за справяне със сериозните химични и екологични
заплахи.
Одиторите откриха слабости в действието на здравната програма на ЕС за защита на гражданите от
заплахи за здравето. Повечето от одитираните действия във връзка със заплахите за здравето в периода
2008—2013 г. показват липса на устойчиви резултати, въпреки че са дали добри резултати от гледна точка
на постигането на договорените цели. Това е ограничило техния принос за защита на гражданите от
заплахи за здравето. Сметната палата установи също така слабости при измерването на целта във връзка
със заплахите за здравето за периода 2014—2020 г. и сравнително ниско равнище на разходите през
периода 2014—2016 г.
Одиторите установиха редица пропуски във връзка с вътрешната координация между отделните
програми и служби на Комисията по отношение на дейностите, свързани със здравната сигурност. Те също
така заключиха, че са необходими допълнителни действия, за да станат напълно действащи
споразуменията за сътрудничество между структурите на Комисията за управление на кризи. На последно
място, Комисията следва да подобри управлението на своя Оперативен инструмент за извънредни
ситуации в областта на общественото здраве, за да подобри функционирането му при преодоляване на
бъдещи здравни кризи.
В своя доклад одиторите отправят към държавите членки и към Комисията следните препоръки:
•

•
•
•

Да се ускори прилагането на Решението от 2013 г., по-специално като се разработи стратегическа
пътна карта за Комитета за здравна сигурност; да се засили мониторингът на изпълнението
и съвместното възлагане на обществени поръчки за ваксини и други медицински мерки за
противодействие;
Да се актуализира системата за ранно предупреждение и реагиране и да се разработят поинтегрирани решения за управление на риска;
Да се подобри устойчивостта на резултатите от съвместно финансираните действия за защита от
заплахи за здравето, както и съответната методология за измерване на резултатите;
Да се развие по-структурирана координация между различните служби на Комисията във връзка
с дейностите за здравна сигурност.

Специален доклад № 28/2016: „Справяне със сериозни трансгранични заплахи за здравето в ЕС —
предприети са важни стъпки, но са необходими още действия“ е публикуван на 23 езика на ЕС.
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