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Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να εξασφαλίσει την 
προστασία των πολιτών από πανδημίες και άλλες σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, δηλώνουν οι 
ελεγκτές 
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πανευρωπαϊκός σχεδιασμός για την 
προστασία των πολιτών από σοβαρές απειλές κατά της υγείας, όπως η πανδημία της γρίπης, πάσχει από 
σημαντικές αδυναμίες. Παρότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, οι 
ελεγκτές διατείνονται ότι τα κράτη μέλη και οι οικείες αρχές δημόσιας υγείας πρέπει να βελτιώσουν ακόμη 
περισσότερο τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ φέρουν πρωταρχική ευθύνη στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής συνίσταται κυρίως στην παροχή υποστήριξης και την ανάληψη συμπληρωματικών δράσεων. Η ΕΕ 
θεωρεί ότι οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας είναι ένας τομέας στον οποίο τα κράτη μέλη 
δρουν αποτελεσματικότερα από κοινού. Η απόφαση της ΕΕ σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά 
της υγείας του 2013 εισήγαγε σημαντικές αλλαγές με σκοπό την προώθηση του σχεδιασμού και του 
συντονισμού της αντίδρασης. Ενίσχυσε επίσης την Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας, η οποία συγκροτήθηκε 
άτυπα το 2001 από το συμβούλιο υπουργών υγείας. 

Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρότι η απόφαση του 2013 ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη 
βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ για την υγειονομική ασφάλεια και την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ να 
αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές κατά της υγείας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες σε επίπεδο 
τόσο κρατών μελών όσο και Επιτροπής. Συμπεραίνουν επίσης ότι παρά την αποδεδειγμένα μεγάλη σημασία 
της, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας αντιμετωπίζει στρατηγικές και επιχειρησιακές προκλήσεις οι οποίες 
πρέπει να διευθετηθούν. 

«Με την αύξηση των μετακινήσεων και του εμπορίου καθίσταται δυνατή η ταχεία διάδοση ασθενειών και 
πέραν των συνόρων, το οποίο σημαίνει ότι, συχνά, η υγειονομική ασφάλεια ενός κράτους μέλους βρίσκεται σε 
άμεση συνάρτηση με αυτή των γειτόνων του», σχολίασε ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Προκειμένου να μπορούν οι πολίτες της ΕΕ να 
επωφελούνται πλήρως από τα όσα έχουν ήδη προβλεφθεί μέχρι σήμερα, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να 
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διευθετηθούν αυτές οι αδυναμίες στον σχεδιασμό και τον συντονισμό». 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση και την ανάπτυξη των οριζόμενων στην απόφαση του 
2013. Ο συντονισμός του σχεδιασμού ετοιμότητας βελτιώθηκε, αλλά οι διαδικασίες πρέπει να εμπλουτιστούν 
περαιτέρω και να οριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια. Παραδείγματος χάριν, τα κράτη μέλη δεν έχουν 
ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην επίσπευση της κοινής προμήθειας του εμβολίου κατά της πανδημίας της 
γρίπης και δεν υπάρχει μηχανισμός της ΕΕ για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σε εμβόλια ή άλλα 
ιατρικά αντίμετρα.  

Τα υφιστάμενα συστήματα για τον έγκαιρο συναγερμό και αντίδραση και την επιδημιολογική επιτήρηση 
βρίσκονται σε λειτουργία εδώ και χρόνια και ο σημαντικός ρόλος τους σε επίπεδο ΕΕ χαίρει ευρείας 
αναγνώρισης, όπως αναφέρουν οι ελεγκτές. Εντούτοις, υπάρχει περιθώριο για αναβαθμίσεις στο σύστημα 
έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης. Η επικαιροποιημένη προσέγγιση του έγκαιρου συναγερμού και 
αντίδρασης σε περιπτώσεις σοβαρών χημικών και περιβαλλοντικών απειλών δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί. 

Οι ελεγκτές εντόπισαν αδυναμίες στις επιδόσεις του προγράμματος της ΕΕ στον τομέα της υγείας όσον αφορά 
την προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας. Στην πλειονότητά τους, οι ελεγχθείσες δράσεις στον 
τομέα των απειλών κατά της υγείας, οι οποίες ανελήφθησαν την περίοδο 2008-2013, δεν απέδωσαν βιώσιμα 
αποτελέσματα, παρότι σημείωσαν καλές επιδόσεις όσον αφορά την επίτευξη των συμφωνηθέντων 
παραδοτέων. Για τον λόγο αυτό η συμβολή τους στην προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας 
ήταν περιορισμένη. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι υπήρχαν αδυναμίες στη μέτρηση του δείκτη που 
αντιστοιχούσε στον στόχο της προστασίας από απειλές κατά της υγείας για την περίοδο 2014-2016, καθώς και 
ότι το επίπεδο δαπανών ήταν σχετικά χαμηλό. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας, ιι ελεγκτές εντόπισαν αρκετά κενά 
στον εσωτερικό συντονισμό της Επιτροπής μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών και προγραμμάτων. Κατέληξαν 
επίσης στο συμπέρασμα ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εφαρμοστούν 
πλήρως στην πράξη οι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των δομών διαχείρισης κρίσεων της Επιτροπής. Τέλος 
θα πρέπει η Επιτροπή να βελτιώσει τη διαχείριση που ασκεί στην οικεία υπηρεσία ενεργειών έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της υγείας, ώστε να της διαθέσει τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας. 

Στην έκθεσή τους, οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, οι οποίες αφορούν: 

• την εντατικοποίηση των ρυθμών εφαρμογής της απόφασης του 2013, συγκεκριμένα μέσω της χάραξης 
ενός στρατηγικού χάρτη πορείας για την Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας, της ενίσχυσης της 
παρακολούθησης των επιδόσεων, καθώς και της επίσπευσης των εργασιών για την κοινή προμήθεια 
του εμβολίου κατά της πανδημίας της γρίπης και άλλων ιατρικών αντίμετρων, 

• την αναβάθμιση του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης και την ανάπτυξη περισσότερο 
ολοκληρωμένων λύσεων για τη διαχείριση κινδύνων, 

• τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από συγχρηματοδοτούμενες 
δράσεις για την προστασία από απειλές κατά της υγείας, καθώς και της σχετικής μεθοδολογίας για τη 
μέτρηση των επιδόσεων, 

• την ανάπτυξη περισσότερο διαρθρωμένου συντονισμού μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τις δραστηριότητες υγειονομικής ασφάλειας. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 28/2016 με τίτλο «Αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας 
στην ΕΕ: έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα» διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


