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Európai Számvevőszék: Az Európai Uniónak többet kellene
tennie, hogy megvédje polgárait a világjárványoktól és a
határokon átterjedő egyéb súlyos egészségügyi veszélyektől
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint jelentős hiányosságokkal küzdenek az uniós polgárok határokon
átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel – például a pandémiás influenzával – szembeni uniós szintű
védelmével kapcsolatos tervek. Bár az elmúlt években történtek fontos intézkedések, az ellenőrök szerint jobb
együttműködésre van szükség a tagállamok és közegészségügyi hatóságaik részéről.
A közegészségügyért elsősorban az uniós tagállamok felelősek. A Bizottság szerepe ezen a téren elsősorban
támogatás nyújtásában és kiegészítő intézkedések megtételében áll. Az Európai Unió a határokon átterjedő
súlyos egészségügyi veszélyek témakörét olyan területként határozta meg, ahol a tagállamok közösen
eredményesebben tudnak fellépni. A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló 2013-as uniós
határozat fontos változásokat vezetett be az előzetes tervezés és a reagáláskoordinálás terén, és
megszilárdította az Egészségügyi Miniszterek Tanácsa által 2001-ben nem hivatalosan létrehozott Egészségügyi
Biztonsági Bizottság mandátumát.
A számvevők megállapították, hogy bár a 2013-as határozat valóban fontos lépést jelentett az Unió közegészségvédelmi keretének megerősítésében és annak lehetővé tételében, hogy az Unió jobban fel tudjon készülni a
súlyos egészségügyi veszélyek elhárítására, egyelőre mind a tagállamok, mind a Bizottság szintjén jelentős
hiányosságok tapasztalhatók. Rámutattak arra is, hogy az Egészségügyi Biztonsági Bizottság igen fontos munkát
végez ugyan, azonban stratégiai és műveleti jellegű kihívásokkal küzd, amelyekkel időszerű lenne megbirkózni.
„Az egyre több utazás és a kereskedelem élénkülése miatt a betegségek is gyorsabban terjednek át a határokon,
ezért az egyes tagállamok közegészség-védelmét gyakran a szomszéd tagállamokban uralkodó helyzet is
befolyásolja – nyilatkozta Janusz Wojciechowski, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Ha azt akarjuk, hogy
az uniós polgárok teljes mértékben élvezhessék az eddig tett intézkedések előnyeit, akkor többet kell tenni a
tervezés és a koordináció gyenge pontjainak felszámolásáért.”
Az ellenőrök késedelmeket tártak fel a 2013-as határozat végrehajtása és továbbfejlesztése terén. Javult a
készültségtervezés koordinációja, de szilárdabb alapokra kell helyezni és pontosabban meg kell határozni az
eljárásokat. A tagállamok például nem gyorsították fel kellőképpen a pandémiás influenza elleni vakcina
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
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összevont közbeszerzését, és nem áll rendelkezésre uniós szintű rendszer az oltóanyagok és egyéb egészségügyi
ellenintézkedések iránti sürgős szükségletek kielégítésére.
A meglévő korai figyelmeztető és gyorsreagáló, valamint járványügyi felügyeleti rendszerek évek óta működnek,
és az ellenőrök szerint széles körben elismert az Unió szintjén betöltött szerepük fontossága. Bizonyos
területeken azonban lehetőség lenne a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer továbbfejlesztésére. Még
nem történt meg a súlyos vegyi és környezeti veszélyek elhárítását szolgáló eljárás legutóbbi frissítéseinek
tesztelése.
Az ellenőrök a polgárok egészségügyi veszélyektől való védelmére irányuló uniós egészségügyi program
teljesítménye terén is hiányosságokat találtak. A 2008 és 2013 közötti időszak egészségügyi veszélyekre irányuló
ellenőrzött fellépéseinek túlnyomó része a tervezett eredmények megvalósítása tekintetében ugyan jól
teljesített, azonban eredményei nem voltak fenntarthatók, ezért csak korlátozott szerepet játszottak a polgárok
egészségügyi veszélyektől való védelmében. A számvevők hiányosságokat tártak fel a 2014–2020-as időszak
egészségügyi veszélyekre irányuló célkitűzése terén elért eredmények mérésében is, és megállapították, hogy a
2014–2016-os időszakban viszonylag alacsony maradt a kiadások szintje.
Az ellenőrök hiányosságokat tártak fel a különböző programok és szolgálatok által végrehajtott közegészségvédelmi tevékenységek Bizottság általi belső koordinációja terén is. Megállapították továbbá, hogy többet
kellene tenni a bizottsági válságkezelési struktúrák közötti együttműködési megállapodások maradéktalan
végrehajtása érdekében. Végül a Bizottságnak javítania kellene az általa működtetett egészségügyi
szükséghelyzeti operatív mechanizmus irányításán, hogy az jobban fel legyen készítve a jövőbeni egészségügyi
válságok kezelésére.
A jelentésben a számvevők egy sor ajánlást fogalmaznak meg a tagállamok és az Európai Bizottság számára,
amelyek a következőkre irányulnak:
•
•
•
•

a 2013-as határozat végrehajtásának felgyorsítása érdekében egy stratégiai menetrend kidolgozása az
Egészségügyi Biztonsági Bizottság számára, a teljesítménymonitoring javítása, valamint az oltóanyagok
és egyéb egészségügyi ellenintézkedések közös közbeszerzésének felgyorsítása;
az EWRS továbbfejlesztése és integráltabb megoldások kifejlesztése a kockázatkezelés céljára;
a társfinanszírozott közegészség-védelmi fellépések eredményei fenntarthatóságának javítása és az e
területen alkalmazott teljesítménymérési módszertan fejlesztése;
strukturáltabb koordináció kialakítása a közegészség-védelemmel foglalkozó bizottsági szolgálatok
között.

„A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek kezelése az Unióban: fontos kérdésekben előrelépés
történt, de még sok a tennivaló” című, 28/2016. sz. különjelentés 23 uniós nyelven érhető el.
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