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EÚ by mala robiť viac na ochranu občanov pred pandémiami
a inými závažnými cezhraničnými hrozbami pre zdravie,
hovoria audítori
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov celoeurópske plánovanie na ochranu občanov pred
závažnými hrozbami pre zdravie, ako je pandémia chrípky, má významné nedostatky. Hoci sa v posledných
rokoch prijalo niekoľko dôležitých krokov, členské štáty a ich orgány verejného zdravia musia ešte lepšie
spolupracovať, hovoria audítori.
Členské štáty EÚ nesú hlavnú zodpovednosť v oblasti verejného zdravia. Úloha Komisie spočíva najmä
v poskytovaní podpory a prijímaní dodatočných opatrení. EÚ identifikovala závažné cezhraničné ohrozenia
zdravia ako oblasť, v ktorej členské štáty môžu postupovať účinnejšie spoločne. V rozhodnutí EÚ o závažných
cezhraničných ohrozeniach zdravia z roku 2013 sa zaviedli dôležité zmeny na zlepšenie plánovania a koordináciu
reakcie. Tiež sa ním posilnila úloha Výboru pre zdravotnú bezpečnosť, ktorý bol neformálne zriadený Radou
ministrov zdravotníctva v roku 2001.
Audítori dospeli k záveru, že hoci bolo rozhodnutie z roku 2013 dôležitým krokom k zlepšeniu rámca EÚ
pre bezpečnosť zdravia a lepšej pripravenosti EÚ na riešenie závažných ohrození zdravia, na úrovni členských
štátov a Komisie pretrvávajú značné nedostatky. Taktiež dospeli k záveru, že hoci sa Výbor pre zdravotnú
bezpečnosť ukázal byť veľmi dôležitý, čelí strategickým a operačným výzvam, ktoré je potrebné vyriešiť.
„Nárast cestovania a obchodu umožňuje rýchle šírenie chorôb cez hranice, čo znamená, že bezpečnosť zdravia
v jednom členskom štáte často závisí od bezpečnosti zdravia u jeho susedov“, povedal Janusz Wojciechowski,
člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Je potrebné urobiť viac na riešenie týchto
nedostatkov v plánovaní a koordinácii, ak majú mať občania EÚ plný úžitok z toho, čo bolo zriadené doteraz.“
Audítori zistili oneskorenia vo vykonávaní a rozvoji rozhodnutia z roku 2013. Koordinácia plánovania
pripravenosti sa zlepšila, ale postupy musia byť robustnejšie a lepšie vymedzené. Napríklad členské štáty
neurýchlili dostatočne spoločné obstarávanie očkovacích látok proti pandemickej chrípke a stále nejestvuje
mechanizmus EÚ na uspokojovanie naliehavej potreby vakcín alebo iných zdravotníckych protiopatrení.
Jestvujúce systémy včasného varovania a reakcie a epidemiologického dohľadu fungujú niekoľko rokov a ich
významná úloha na úrovni EÚ je vo všeobecnosti uznávaná, hovoria audítori. Je však priestor na to, aby sa
Cieľom tejto tlačovej správy je poskytnúť hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov.
Úplné znenie správy je uverejnené na internetovej stránke www.eca.europa.eu.
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systém včasného varovania a reakcie zaktualizoval. Najnovšie aktualizácie postupov riešenia vážnych chemických
a environmentálnych ohrození ešte neboli testované.
Audítori zistili nedostatky vo výkonnosti programu EÚ na ochranu obyvateľstva pred ohrozeniami zdravia. Pri
väčšine kontrolovaných činností pri ohrození zdravia v rokoch 2008 až 2013 sa napriek dobrému fungovaniu,
pokiaľ ide o dosiahnutie dohodnutých výstupov, ukázalo, že chýbajú udržateľné výsledky, čo obmedzilo ich
príspevok k ochrane obyvateľstva pred ohrozeniami zdravia. Audítori tiež zistili nedostatky v meraní ukazovateľa
pri cieli ohrozenia zdravia v období rokov 2014 až 2020 a pomerne nízku úroveň výdavkov v rokoch 2014 až
2016.
Audítori zistili niekoľko nedostatkov v súvislosti s internou koordináciou Komisie, pokiaľ ide o činnosti v oblasti
zdravotnej bezpečnosti, a to v rôznych útvaroch a programoch. Taktiež dospeli k záveru, že treba viac pracovať
na dosiahnutí úplnej funkčnosti dohôd o spolupráci medzi štruktúrami krízového riadenia Komisie. A napokon,
Komisia musí zlepšiť riadenie nástroja pre riadenie krízových situácií v oblasti zdravia na lepšie zvládanie kríz
v oblasti zdravia v budúcnosti.
Audítori vyjadrujú vo svojej správe odporúčania členským štátom aj Komisii:
•
•
•
•

urýchliť vykonávanie rozhodnutia z roku 2013 najmä prostredníctvom strategického plánu Výboru
pre zdravotnú bezpečnosť; lepším monitorovaním výkonnosti a urýchlením spoločného obstarávania
vakcín a ostatných zdravotníckych protiopatrení;
aktualizovať systém včasného varovania a reakcie a vypracovať integrovanejšie riešenia riadenia rizík;
zlepšiť udržateľnosť výsledkov spolufinancovaných činností na ochranu zdravia pred ohrozeniami
a zodpovedajúcu metodiku merania výkonnosti;
vypracovať štruktúrovanejšiu koordináciu medzi rôznymi útvarmi Komisie, pokiaľ ide o činnosti v oblasti
zdravotnej bezpečnosti.

Osobitná správa č. 28/2016: „Zvládanie vážnych cezhraničných hrozieb pre zdravie v EÚ:
dôležité kroky sa už podnikli, no treba urobiť ešte viac” je dostupná v 23 jazykoch EÚ.
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