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EU bör göra mer för att skydda sina medborgare mot
pandemier och andra gränsöverskridande hot mot hälsan,
säger EU:s revisorer
EU:s insatser för att skydda medborgarna mot allvarliga hot mot hälsan som pandemisk influensa har stora
brister, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Många viktiga steg har tagits de senaste åren,
men medlemsstaterna och deras folkhälsomyndigheter måste samarbeta bättre, säger revisorerna.
EU:s medlemsstater har huvudansvaret för folkhälsoområdet. Europeiska kommissionens roll är främst att ge
stöd och vidta kompletterande åtgärder. EU har identifierat allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan som
ett område där medlemsstaterna kan agera effektivare tillsammans. Med EU:s beslut om allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa från 2013 infördes viktiga ändringar som ska förbättra
planeringen och samordningen av insatser. Det stärkte också hälsosäkerhetskommittén som inrättades
informellt av hälsoministrarna i rådet 2001.
Revisorernas slutsats var att beslutet från 2013 var ett viktigt steg för att förbättra EU:s ram för hälsosäkerhet
och EU:s beredskap att hantera allvarliga hot mot människors hälsa, men att det fortfarande finns stora brister i
medlemsstaterna och hos kommissionen. De konstaterade också att hälsosäkerhetskommittén visserligen har
visat sig vara mycket viktig, men att den står inför strategiska och operativa utmaningar som måste hanteras.
”Ökat resande och ökad handel gör att sjukdomar sprids snabbt över gränserna, vilket betyder att
hälsosäkerheten i en medlemsstat ofta hänger på hälsosäkerheten i grannländerna”, sade Janusz
Wojciechowski, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Mer måste göras för att man ska
komma till rätta med bristerna i planeringen och samordningen av insatser om EU-medborgarna ska kunna dra
full nytta av det arbete som hittills har gjorts.”
Revisorerna konstaterade att tillämpningen och utvecklingen av beslutet från 2013 försenades. Samordningen av
beredskapsplaneringen har blivit bättre, men förfarandena måste bli mer tillförlitliga och definieras bättre. Till
exempel har medlemsstaterna inte påskyndat den gemensamma upphandlingen av pandemiskt influensavaccin
tillräckligt och det finns ingen EU-mekanism för att tillgodose akuta behov av vaccin och andra medicinska
motåtgärder.
De befintliga systemen för tidig varning och reaktion och epidemiologisk övervakning har varit i bruk i åratal och
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det råder bred enighet om deras viktiga roll på EU-nivå, säger revisorerna. Men systemet för tidig varning och
reaktion behöver moderniseras. De senaste uppdateringarna av förfarandena för att hantera allvarliga kemiska
och miljömässiga hot har ännu inte testats.
Revisorerna fann brister i EU-hälsoprogrammets resultat när det gäller att skydda medborgarna mot hälsohot.
De flesta av de granskade åtgärderna för hantering av hälsohot mellan 2008 och 2013 hade inte hållbara resultat
trots att de genomfördes väl och producerade de förväntade resultaten. Det begränsade deras bidrag till att
skydda medborgarna mot hälsohot. Revisorerna konstaterade även brister i mätningen av målet avseende
hälsohot för perioden 2014–2020 och en relativt låg utgiftsnivå mellan 2014 och 2016.
Revisorerna hittade ett antal luckor i kommissionens interna samordning av hälsosäkerhetsverksamheter inom
olika program och avdelningar. De kom fram till att mer måste göras för att samarbetsavtalen mellan
kommissionens krishanteringsstrukturer ska bli helt operativa. Slutligen behöver kommissionen förbättra sin
förvaltning av centrumet för hantering av hälsokrislägen så att det blir bättre rustat att hantera framtida
hälsokriser.
I rapporten rekommenderar revisorerna medlemsstaterna och kommissionen att göra följande:
•
•
•
•

Påskynda tillämpningen av beslutet från 2013, framför allt genom att ta fram en strategisk färdplan för
hälsosäkerhetskommittén, förbättra resultatövervakningen och påskynda arbetet med den
gemensamma upphandlingen av vaccin och andra medicinska motåtgärder.
Modernisera systemet för tidig varning och reaktion och utveckla mer integrerade lösningar för
riskhantering.
Se till att de medfinansierade hälsoskyddsrelaterade åtgärdernas resultat blir mer hållbara och förbättra
metoden för resultatmätning.
Utveckla en mer strukturerad samordning mellan de olika avdelningar vid kommissionen som bedriver
hälsosäkerhetsverksamhet.

Särskild rapport nr 28/2016: Att hantera allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa i EU: viktiga
steg har tagits men mer behöver göras finns på 23 EU-språk.
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