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Potrivit Curții de Conturi Europene, UE ar trebui să depună 
mai multe eforturi pentru a proteja cetățenii de pandemii și 
de alte amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății 
După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, planificarea la scara de ansamblu a UE 
a protecției cetățenilor de amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății, cum ar fi pandemiile de gripă, 
este afectată de deficiențe semnificative. Potrivit Curții, deși în ultimii ani s-au luat un număr de măsuri 
importante, este necesar să se intensifice și mai mult cooperarea dintre statele membre și dintre autoritățile 
lor competente în domeniul sănătății publice. 

Responsabilitatea principală pentru domeniul sănătății publice revine statelor membre ale UE. Rolul Comisiei 
Europene constă, în principal, în oferirea de sprijin și în adoptarea unor măsuri complementare. UE a identificat 
amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății drept un domeniu în care statele membre pot acționa în 
mod mai eficace împreună. Decizia UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate adoptată 
în 2013 a adus modificări importante în ceea ce privește planificarea anticipativă și coordonarea reacției. În plus, 
ea a consolidat Comitetul pentru securitate sanitară care fusese creat în mod informal de Consiliul mini ștrilor 
sănătății în 2001. 

Concluzia Curții a fost că, deși decizia din 2013 a reprezentat un pas important în direcția îmbunătățirii cadrului 
de securitate sanitară al UE și a abordării într-o manieră mai eficace a amenințărilor grave la adresa sănătății în 
UE, continuă să existe un număr de deficiențe semnificative la nivelul statelor membre și al Comisiei. Curtea 
a concluzionat, de asemenea, că, deși s-a dovedit a avea un rol foarte important, Comitetul pentru securitate 
sanitară se confruntă cu dificultăți de ordin strategic și operațional care trebuie soluționate. 

„Intensificarea deplasărilor și a schimburilor comerciale transfrontaliere reprezintă un factor de răspândire 
rapidă a bolilor dincolo de frontierele naționale, ceea ce înseamnă că securitatea sanitară dintr-un stat membru 
depinde de securitatea sanitară din țările vecine”, a declarat domnul Janusz Wojciechowski, membrul Curții 
responsabil de acest raport. „Trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a se soluționa deficiențele 
identificate la nivelul planificării și al coordonării, astfel încât cetățenii UE să poată beneficia pe deplin de ceea ce 
s-a realizat până acum.” 
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Curtea a constatat că punerea în aplicare și dezvoltarea deciziei din 2013 au înregistrat întârzieri. Coordonarea 
planificării în materie de pregătire a fost îmbunătățită, dar procedurile trebuie să fie mai riguroase și mai bine 
definite. De exemplu, statele membre nu au accelerat în mod suficient achizițiile comune de vaccin contra gripei 
pandemice și nu există niciun sistem la nivelul UE pentru a face față nevoilor urgente de vaccinuri sau de alte 
contramăsuri medicale.  

Conform constatărilor Curții, sistemele existente de alertă precoce și răspuns rapid și de supraveghere 
epidemiologică sunt operaționale de mai mulți ani și rolul lor important la nivelul UE este recunoscut pe scară 
largă. Cu toate acestea, se recomandă modernizarea sistemului de alertă precoce și răspuns rapid. Noile 
proceduri actualizate pentru reacția la amenințările grave de origine chimică sau care provin din mediu nu au 
fost încă testate. 

Curtea a identificat deficiențe care afectau performanța programului UE în domeniul sănătății din perspectiva 
protejării cetățenilor de amenințările la adresa sănătății. Cele mai multe dintre activitățile de contracarare 
a acestor amenințări desfășurate între 2008 și 2013, deși au fost satisfăcătoare din punctul de vedere al 
producerii elementelor care trebuiau livrate, nu au condus la obținerea unor rezultate durabile, fapt care le-a 
limitat contribuția la obiectivul de protejare a cetățenilor de amenințările la adresa sănătății. Deficiențe au fost 
identificate și la nivelul măsurării îndeplinirii acestui obiectiv de protecție pentru perioada 2014-2020, în 
perioada 2014-2016 observându-se, de asemenea, un nivel relativ scăzut de cheltuieli. 

Curtea a relevat o serie de lacune la nivelul coordonării interne asigurate de Comisie a activităților în domeniul 
securității sanitare între diversele servicii și programe. Printre alte concluzii ale Curții se numără și aceea că este 
necesar să se depună mai multe eforturi pentru a face pe deplin operaționale acordurile de cooperare dintre 
structurile de gestionare a crizelor din cadrul Comisiei. Nu în ultimul rând, Comisia trebuie să amelioreze 
gestionarea Dispozitivului său operațional pentru situații de urgență în materie de sănătate pentru a-i 
îmbunătăți capacitatea de a face față unor crize viitoare în domeniul sănătății. 

Curtea formulează, în raport, o serie de recomandări adresate statelor membre și Comisiei Europene, și anume: 

• să accelereze punerea în aplicare a deciziei din 2013, în special prin elaborarea unei foi de parcurs 
strategice pentru Comitetul pentru securitate sanitară, prin intensificarea monitorizării performanței și 
prin accelerarea achizițiilor comune de vaccinuri și de alte contramăsuri medicale; 

• să modernizeze sistemul de alertă precoce și răspuns rapid și să dezvolte soluții integrate în mai mare 
măsură în ceea ce privește gestionarea riscurilor; 

• să îmbunătățească durabilitatea rezultatelor obținute de acțiunile cofinanțate de protejare împotriva 
amenințărilor la adresa sănătății, precum și metodologia conexă referitoare la măsurarea performanței; 

• să dezvolte o modalitate mai structurată de coordonare între diversele servicii ale Comisiei responsabile 
de activități în domeniul securității sanitare. 

Raportul special nr. 28/2016, intitulat „Gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății în UE: 
au fost făcuți pași importanți în acest sens, dar sunt necesare eforturi suplimentare”, este disponibil în 23 de 
limbi ale UE. 

 


