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Съобщение за пресата 
Люксембург, 19 декември 2019 г. 

Одитори от целия Европейски 
съюз проверяват областта на 
общественото здравеопазване 
Европейската сметна палата (ЕСП), от името на Контактния комитет на върховните одитни 
институции на ЕС (ВОИ), публикува днес обзор на проверките, извършени от одиторите в 
Европейския съюз в областта на общественото здравеопазване. Общо 24 ВОИ са 
допринесли за създаването на настоящия втори одитен сборник на Контактния комитет. 

Общественото здравеопазване попада основно под отговорността на държавите членки, 
което води до значителни различия между системите на здравеопазване. ЕС подкрепя 
усилията на национално равнище с по-голяма насоченост към допълването или 
координирането на действията на държавите членки. През последните няколко 
десетилетия националните здравни системи са изправени пред редица предизвикателства, 
като постоянно нарастващите разходи, застаряващото население или факта, че пациентите 
и здравните специалисти стават все по-мобилни.  

„Общественото здравеопазване изисква координирани усилия между ЕС и неговите 
държави членки и темата несъмнено ще продължи да заема важно място в 
политическия дневен ред за идните поколения“, заяви председателят на Европейската 
сметна палата Клаус-Хайнер Лене. „Ето защо е от съществено значение да се 
оповестяват по-широко резултатите от актуалните одити в ЕС.“ 

Сборникът предоставя основна информация за общественото здравеопазване, свързаното с 
него законодателство, основните цели и съответните отговорности на равнището на 
държавите членки и на ЕС. В него също така са отразени основните предизвикателства в 
тази област, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки. Общественото 
здравеопазване е област, в която провеждането на одит е сложно. Въпреки това големият 
брой одити, извършени в тази сфера през последните години, показва голямото ѝ значение 
за гражданите на ЕС. 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/bg/Pages/ccdefault.aspx
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В сборника са събрани резултати от последните одити, извършени от ЕСП и от ВОИ на 23 
държави членки на ЕС: Белгия, България, Чешка република, Дания, Германия, Естония, 
Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, 
Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Финландия. В рамките на тези 
одити са разгледани важни аспекти на изпълнението и са анализирани различни въпроси от 
сферата на общественото здравеопазване, като например профилактиката и защитата, 
достъпа до здравни услуги и тяхното качество, използването на нови технологии и 
електронните здравни досиета, както и фискалната устойчивост на услугите в тази област. 

Бележка към редакторите: 

Настоящият одитен сборник е резултат от сътрудничеството между ВОИ на ЕС и на неговите 
държави членки в рамките на Контактния комитет на ЕС. Той е предназначен да бъде 
източник на информация за всеки читател с интереси в тази важна област на политика и ще 
бъде на разположение скоро на 23 езика на ЕС на уебстраницата на Контактния комитет на 
ЕС.  

Това е второто издание на одитния сборник на Контактния комитет. Първото издание, 
което разглежда въпросите на младежката безработица и интеграцията на младите хора на 
пазара на труда, е публикувано през юни 2018 г. 

Контактният комитет е автономен, независим и неполитически орган, съставен от 
ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС и на неговите държави 
членки. Комитетът предоставя форум за обсъждане и действие по въпроси от общ интерес, 
свързани с ЕС. Като укрепва диалога и сътрудничеството между своите членове, 
Контактният комитет допринася за извършването на ефективен и независим външен одит 
на политиките и програмите на ЕС. 
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