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Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2019 m. gruodžio 19 d.

Visoje ES auditoriai tikrina
visuomenės sveikatos sritį
Šiandien Europos Audito Rūmai ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) Ryšių palaikymo
komiteto vardu paskelbė apžvalgą apie tai, kaip Europos Sąjungoje auditoriai tikrina
visuomenės sveikatos sritį. Rengiant šį antrą Ryšių palaikymo komiteto audito kompendiumą
prisidėjo 24 AAI.
Visuomenės sveikata – visų pirma valstybių narių atsakomybės sritis, o tai lemia didžiulius
sveikatos sistemų skirtumus. ES remia nacionaliniu lygmeniu dedamas pastangas ir ypatingą
dėmesį skiria valstybių narių veiksmų papildymui ar koordinavimui. Per pastaruosius kelis
dešimtmečius nacionalinėms sveikatos sistemoms teko daug iššūkių, tokių kaip nuolat
didėjančios išlaidos, visuomenės senėjimas ar vis didesnis pacientų ir sveikatos priežiūros
specialistų judumas.
„Visuomenės sveikatos srityje būtina koordinuoti ES ir jos valstybių narių pastangas ir šiam
klausimui neabejotinai ir toliau teks svarbi vieta būsimų kartų politinėje darbotvarkėje, – teigė
Europos Audito Rūmų Pirmininkas Klaus-Heiner Lehne. – Todėl labai svarbu plačiau informuoti
apie naujausius audito faktus, nustatytus ES mastu.“
Kompendiume pateikiama bendra informacija apie visuomenės sveikatą, teisinius pagrindus,
pagrindinius tikslus ir susijusius valstybių narių bei ES įsipareigojimus. Taip pat aptariami
pagrindiniai ES ir valstybėms narėms šioje srityje kylantys iššūkiai. Visuomenės sveikata –
sudėtinga audito sritis. Nepaisant to, pastaraisiais metais atliktų auditų gausa rodo, kad ši sritis
turi didelę reikšmę ES piliečiams.
Kompendiumas grindžiamas Audito Rūmų ir 23 ES valstybių narių (Belgijos, Bulgarijos, Čekijos,
Danijos, Vokietijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos,
Liuksemburgo, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos,
Slovakijos ir Suomijos) AAI neseniai atliktų auditų rezultatais. Atliekant šiuos auditus nagrinėti
svarbūs veiksmingumo aspektai ir analizuoti įvairūs visuomenės sveikatos klausimai, pavyzdžiui,
prevencija ir apsauga, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė, naujų technologijų
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taikymas ir e. sveikatos sistema, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų fiskalinis
tvarumas.
Pastabos leidėjams
Šis audito kompendiumas – ES AAI ir valstybių narių bendradarbiavimo ES ryšių palaikymo
komitete rezultatas. Tai informacijos šaltinis visiems, besidomintiems šia svarbia politikos sritimi.
Kompendiumas netrukus bus paskelbtas 23 ES kalbomis ES ryšių palaikymo komiteto svetainėje.
Tai antrasis Ryšių palaikymo komiteto išleistas audito kompendiumas. Pirmasis kompendiumas,
skirtas jaunimo nedarbo ir jaunimo integravimo į darbo rinką temai, buvo paskelbtas 2018 m.
birželio mėn.
Ryšių palaikymo komitetas yra savarankiškas, nepriklausomas ir nepolitinis ES AAI vadovų ir
valstybių narių susirinkimas. Jame aptariami ir sprendžiami su ES susiję bendro intereso
klausimai. Stiprindamas savo narių dialogą ir bendradarbiavimą Ryšių palaikymo komitetas
prisideda prie veiksmingo ir nepriklausomo ES politikų ir programų išorės audito.

2

