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EU bi trebao učiniti više da zaštiti građane od pandemija i
drugih ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, poručuju
revizori EU-a
U planiranju zaštite građana diljem EU-a od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju kao što je pandemijska
gripa postoje znatni nedostatci, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. Iako je posljednjih godina
poduzeto nekoliko važnih koraka, potrebna je bolja suradnja država članica i njihovih javnozdravstvenih tijela,
poručuju revizori.
Države članice snose glavnu odgovornost u području javnog zdravlja. Uloga Europske komisije sastoji se
uglavnom od pružanja potpore i poduzimanja dopunskih mjera. EU je prepoznao ozbiljne prekogranične prijetnje
zdravlju kao područje u kojem države članice mogu postići bolje rezultate zajedničkim radom. Odlukom EU-a o
prekograničnim prijetnjama zdravlju iz 2013. godine uvedene su važne promjene, čija je svrha unaprijediti
planiranje i koordinaciju odgovora. Njome je također ojačana uloga Odbora za zdravstvenu sigurnost koji je
2001. godine neslužbeno osnovalo Vijeće ministara zdravlja.
Revizori su zaključili da, iako je odluka iz 2013. predstavljala važan korak prema poboljšanju okvira zdravstvene
sigurnosti EU-a i boljoj pripremi EU-a za postupanje u slučaju ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, i dalje
postoje znatni nedostatci na razini država članica i Komisije. Zaključili su i da se Odbor za zdravstvenu sigurnost,
koji se pokazao izrazito važnim, suočava sa strateškim i operativnim izazovima za koje je potrebno pronaći
rješenje.
„Sve češća putovanja i porast trgovine omogućuju brzo širenje bolesti preko granica, što znači da zdravstvena
sigurnost u određenoj državi članici često ovisi o zdravstvenoj sigurnosti susjednih zemalja”, izjavio je
Janusz Wojciechowski, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. „Potrebno je učiniti više kako
bi se ti nedostatci u planiranju i koordinaciji uklonili te kako bi se građanima EU-a omogućilo da u potpunosti
iskoriste dosad uspostavljene mehanizme.”
Revizori su utvrdili da su u provedbi i izradi odluke iz 2013. godine postojala određena kašnjenja. Koordinacija
planiranja pripravnosti se poboljšala, no potrebni su pouzdaniji i bolje definirani postupci. Primjerice, države
članice još nisu dovoljno ubrzale zajedničku nabavu cjepiva protiv pandemijske gripe te ne postoji sustav na
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razini EU-a kojim bi se odgovorilo na hitne potrebe za cjepivima ili drugim medicinskim protumjerama.
Postojeći sustavi ranog upozorenja i odgovora te epidemiološkog nadzora djeluju već nekoliko godina te je
važnost njihove uloge na razini EU-a uvelike prepoznata, tvrde revizori. Međutim, postoji prostor za
unaprjeđenje sustava ranog upozorenja i odgovora. Posljednje izmjene postupaka za uklanjanje ozbiljnih
kemijskih prijetnji i prijetnji za okoliš još nisu ispitane.
Revizori su utvrdili nedostatke u djelovanju zdravstvenog programa EU-a za zaštitu građana od prijetnji zdravlju.
Većinom aktivnosti u vezi s prijetnjama zdravlju u razdoblju 2008. – 2013. koje smo obuhvatili revizijom nisu
ostvareni dovoljno održivi rezultati, unatoč tome što su te aktivnosti bile uspješne u smislu ostvarivanja
dogovorenih očekivanih rezultata. Time je ograničen njihov doprinos zaštiti građana od prijetnji zdravlju.
Utvrđeni su i nedostatci u mjerenju cilja u vezi s prijetnjama zdravlju za razdoblje 2014. – 2020., kao i da je
potrošnja sredstava u razdoblju 2014. – 2016. bila na relativno niskoj razini.
Revizori su otkrili niz nedostataka u načinu na koji je Komisija koordinirala aktivnosti u području zdravstvene
sigurnosti među svojim različitim programima i službama. Zaključili su i da je potrebno uložiti dodatne napore da
se sporazumi o suradnji struktura Komisije za upravljanje kriznim situacijama učine potpuno operativnima. U
konačnici, Komisija bi trebala poboljšati način na koji se upravlja Centrom za djelovanje u hitnim zdravstvenim
slučajevima kako bi Centar bio bolje opremljen za postupanje u slučaju budućih zdravstvenih kriza.
U svojem izvješću revizori državama članicama i Komisiji iznose sljedeće preporuke:
•
•
•
•

ubrzati provedbu odluke iz 2013. godine, posebice razvojem strateškog plana za Odbor za zdravstvenu
sigurnost, poboljšanjem praćenja uspješnosti i ubrzavanjem zajedničkog postupka nabave cjepiva i
drugih medicinskih protumjera
unaprijediti sustav ranog upozorenja i odgovora te osmisliti cjelovitija rješenja za upravljanje rizicima
poboljšati održivost rezultata sufinanciranih djelovanja u svrhu zaštite od prijetnji zdravlju, kao i
povezanu metodologiju mjerenja uspješnosti
razviti bolje strukturirani pristup koordinaciji među različitim službama Komisije koje su zadužene za
aktivnosti u području zdravstvene sigurnosti.

Tematsko izvješće br. 28/2016: „Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju u EU-u: poduzeti su važni koraci, no
potrebno je učiniti više” dostupno je na 23 jezika EU-a.
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