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Instituțiile de audit din UE
examinează domeniul sănătății
publice
O prezentare de ansamblu a modului în care instituțiile de audit din Uniunea Europeană
auditează domeniul sănătății publice a fost publicată astăzi de către Curtea de Conturi
Europeană în numele Comitetului de contact al instituțiilor supreme de audit din UE. 24 de
instituții supreme de audit au contribuit la acest al doilea compendiu de audit elaborat de
Comitetul de contact.
Sănătatea publică este un domeniu care ține în principal de responsabilitatea statelor membre,
ceea ce duce la diferențe considerabile între sistemele de sănătate. UE sprijină eforturile de la
nivel național, punând accentul pe completarea sau pe coordonarea acțiunilor statelor membre.
În ultimele decenii, sistemele naționale de sănătate s-au confruntat cu numeroase provocări, cum
ar fi costurile în creștere constantă, îmbătrânirea populației sau pacienți – precum și profesioniști
din domeniul sănătății – care devin din ce în ce mai mobili.
„Sănătatea publică necesită eforturi coordonate între UE și statele membre ale acesteia. Fără
urmă de îndoială, acest subiect va continua să ocupe un loc important pe agenda politică
a generațiilor următoare”, a declarat președintele Curții de Conturi Europene, domnul KlausHeiner Lehne. „Prin urmare, este esențial să facem cunoscute în UE constatările recente ale
auditurilor desfășurate în acest domeniu.”
Compendiul oferă o serie de informații generale cu privire la domeniul sănătății publice, la cadrul
normativ aplicabil, la obiectivele principale și la responsabilitățile aferente de la nivel național și
de la nivelul UE. De asemenea, compendiul ilustrează principalele provocări cu care se confruntă
UE și statele membre în acest domeniu. Sănătatea publică este un domeniu complex din
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perspectiva auditului. În ultimii ani au avut loc totuși numeroase audituri în acest sector, ceea ce
reflectă importanța sa considerabilă pentru cetățenii UE.
Compendiul se bazează pe rezultate recente ale auditurilor desfășurate de Curte și de instituțiile
supreme de audit din 23 de state membre ale UE: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania,
Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta,
Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Finlanda. Aceste audituri au abordat
aspecte importante de performanță și au examinat diferite probleme din domeniul sănătății
publice, cum ar fi prevenirea și protecția, accesul la servicii de sănătate și calitatea acestora,
utilizarea noilor tehnologii și e-sănătatea, precum și sustenabilitatea fiscală a serviciilor de
sănătate publică.
Note către editori
Acest compendiu de audit este rezultatul cooperării între instituțiile supreme de audit din UE și
din statele membre ale acesteia, în cadrul Comitetului de contact al instituțiilor supreme de audit
din UE. Documentul este menit să servească drept sursă de informații pentru persoanele
interesate de acest important domeniu de politică și va fi disponibil în scurt timp în 23 de limbi
ale UE pe site-ul web al Comitetului de contact.
Acesta este cel de al doilea compendiu de audit elaborat de Comitetul de contact. Primul
compendiu, referitor la șomajul în rândul tinerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii, a fost
publicat în iunie 2018.
Comitetul de contact este un grup autonom, independent și apolitic în cadrul căruia se reunesc
președinții instituțiilor supreme de audit din UE și din statele membre ale acesteia. Comitetul de
contact reprezintă un forum în care sunt discutate și abordate chestiuni de interes comun
referitoare la UE. Prin consolidarea dialogului și a cooperării între membrii săi, Comitetul de
contact contribuie la un audit extern independent și eficace al politicilor și al programelor UE.
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