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Jenħtieġ li l-UE tagħmel aktar biex tipproteġi liċ-ċittadini 
minn pandemiji u minn theddid transkonfinali ieħor li huwa 
serju għas-saħħa, jgħidu l-Awdituri 
Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-ippjanar li jsir fl-UE kollha għall-protezzjoni taċ-ċittadini 
minn theddid serju għas-saħħa, bħall-influwenza pandemika, għandu dgħufijiet sinifikanti. Għalkemm fi snin 
reċenti ttieħdu għadd ta' passi importanti, għadu jinħtieġ li l-Istati Membri u l-awtoritajiet tagħhom tas-saħħa 
pubblika jaħdmu aħjar flimkien, jgħidu l-awdituri. 

L-Istati Membri tal-UE għandhom ir-responsabbiltà prinċipali fil-qasam tas-saħħa pubblika. Ir-rwol tal-
Kummissjoni Ewropea jikkonsisti prinċipalment fl-għoti ta' appoġġ u t-teħid ta' azzjoni kumplimentari. L-UE 
identifikat it-theddid transkonfinali serju għas-saħħa bħala qasam fejn l-Istati Membri jistgħu jaġixxu flimkien 
b'mod aktar effettiv. Fl-2013, id-Deċiżjoni tal-UE dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa introduċiet bidliet 
importanti għall-ippjanar minn qabel u għall-koordinazzjoni tar-reazzjoni. Hija saħħet ukoll il-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa li l-Kunsill tal-Ministri tas-Saħħa waqqaf b'mod informali fl-2001. 

L-awdituri kkonkludew li għalkemm id-Deċiżjoni tal-2013 kienet pass importanti biex jittejjeb il-qafas tal-UE għas-
sigurtà tas-saħħa u biex l-UE titħejja aħjar biex tindirizza theddid serju għas-saħħa, għad fadal dgħufijiet 
sinifikanti fil-livell tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni. Huma kkonkludew ukoll li għalkemm il-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa wera li huwa importanti ħafna, huwa jiffaċċja sfidi strateġiċi u operazzjonali li jeħtieġ li jiġu 
riżolti. 

"Iż-żieda fl-ivvjaġġar u fil-kummerċ tippermetti t-tixrid aktar rapidu ta' mard minn pajjiżi għal ieħor, li jfisser li s-
sigurtà tas-saħħa fi Stat Membru partikolari spiss tiddependi minn dik tal-ġirien tiegħu", qal Janusz 
Wojciechowski, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Sabiex iċ-ċittadini tal-UE 
jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ minn dak li twaqqaf sa issa, jeħtieġ li jsir aktar biex dawn id-dgħufijiet fl-
ippjanar u fil-koordinazzjoni jiġu indirizzati." 

L-awdituri sabu li kien hemm dewmien fl-implimentazzjoni u fl-iżvilupp tad-Deċiżjoni tal-2013. Il-koordinazzjoni 
tal-ippjanar ta' tħejjija ttejbet, iżda jeħtieġ li l-proċeduri jkunu aktar robusti u ddefiniti aħjar. Pereżempju, l-Istati 
Membri għadhom ma ħaffux biżżejjed ix-xiri konġunt tagħhom ta' tilqim kontra l-influwenza pandemika, u ma 
hemm l-ebda sistema fl-UE kolha li tindirizza ħtiġijiet urġenti għal tilqim jew kontromiżuri mediċi oħra.  
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Is-sistema eżistenti ta' twissija bikrija u ta' reazzjoni kif ukoll dik għal sorveljanza epidemjoloġika ilhom joperaw 
għal bosta snin u r-rwol importanti tagħhom fil-livell tal-UE huwa rikonoxxut b'mod wiesa', jgħidu l-awdituri. 
Madankollu, hemm lok għal titijib tas-sistema ta' twissija bikrija u ta' reazzjoni. L-aġġornamenti l-aktar reċenti li 
saru għal proċeduri li jindirizzaw theddid serju ta' oriġini kimika u ambjentali għadhom ma ġewx ittestjati. 

L-awdituri sabu dgħufijiet fil-prestazzjoni tal-Programm tas-Saħħa tal-UE għall-protezzjoni taċ-ċittadini minn 
theddid għas-saħħa. Il-biċċa l-kbira mill-attivitajiet relatati mat-theddid għas-saħħa li ġew awditjati bejn l-2008 u 
l-2013 urew nuqqas ta' riżultati sostenibbli, minkejja li kellhom prestazzjoni tajba f'termini ta' produzzjoni tar-
riżultati tanġibbli tagħhom li kien sar qbil dwarhom. Dan illimita l-kontribut tagħhom fil-protezzjoni taċ-ċittadini 
minn theddid għas-saħħa. Huma sabu wkoll dgħufijiet fil-kejl tal-objettiv relatat mat-theddid għas-saħħa għall-
perjodu 2014 sa 2020 u livell relattivament baxx ta' nfiq bejn l-2014 u l-2016. 

L-awdituri identifikaw għadd ta' lakuni fil-koordinazzjoni interna tal-Kummissjoni, ta' attivitajiet relatati mas-
sigurtà tas-saħħa, fost il-programmi u s-servizzi differenti. Huma kkonkludew ukoll li jeħtieġ li jsir aktar xogħol 
biex il-ftehimiet għall-kooperazzjoni bejn l-istrutturi tal-Kummissjoni għall-immaniġġar ta' kriżijiet jibdew 
joperaw bis-sħiħ. Fl-aħħar nett, jeħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb il-ġestjoni tagħha tal-Faċilità tal-Operazzjonijiet 
tal-Emerġenzi tas-Saħħa biex din tkun tista' tindirizza aħjar il-kriżijiet futuri tas-saħħa. 

Fir-rapport tagħhom, l-awdituri jirrakkomandaw li l-Istati Membri u  l-Kummissjoni: 

• iħaffu l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-2013, notevolment billi jiżviluppaw pjan direzzjonali strateġiku 
għall-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa; billi jsir monitoraġġ aħjar tal-prestazzjoni, u billi jiġi aċċellerat l-
akkwist konġunt ta' tilqim u ta' kontromiżuri mediċi oħra; 

• itejbu s-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni u jiżviluppaw soluzzjonijiet aktar integrati g ħall-
ġestjoni tar-riskju; 

• itejbu s-sostenibbiltà tar-riżultati minn azzjonijiet kofinanzjati għall-protezzjoni kontra theddid għas-
saħħa u l-metodoloġija relatata għall-kejl tal-prestazzjoni; 

• jiżviluppaw koordinazzjoni aktar strutturata bejn is-servizzi differenti tal-Kummissjoni għal attivitajiet 
relatati mas-sigurtà tas-saħħa. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 28/2016: "L-indirizzar ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa fl-UE: ittieħdu passi 
importanti iżda jeħtieġ li jsir aktar" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 

 


