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Az uniós számvevők megvizsgálják a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátást 
Az Európai Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra irányuló 
uniós intézkedésekkel kapcsolatban. A számvevők megvizsgálják, hogy az Európai Bizottság mennyiben 
támogatja és követi nyomon a határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre irányuló 
uniós jogszabályok végrehajtását, továbbá értékelik a betegek szempontjából eddig elért eredményeket, 
illetve az uniós finanszírozási keret és a támogatásban részesült fellépések eredményességét. Az 
ellenőrzés az e-egészségügyi ágazatra is kiterjed, amely informatikai megoldásokkal javítja az 
egészségügyi ellátórendszer eredményességét és az uniós polgárok egészségi állapotát. A számvevők a 
mai napon háttér-tájékoztatót tettek közzé a határokon átnyúló uniós egészségügyi rendszerről a téma 
iránt érdeklődők számára. 

Az uniós egészségügy-politika fontos célja, hogy biztonságos és színvonalas egészségügyi ellátáshoz 
biztosítson hozzáférést a betegeknek (az Unión belüli országhatárokon átnyúlóan is), és garantálja a 
kapcsolódó költségeik megtérítését. Ez egyben a belső piac egyik elve is. 

„Bár az Unióban a betegek többsége saját országában veszi igénybe az egészségügyi ellátást, bizonyos 
helyzetekben csak más tagállamban érhető el a legmegfelelőbb kezelés – nyilatkozta 
Janusz Wojciechowski, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Ez mind a betegek, mind pedig az 
ellátórendszerek és az egészségügyi szakemberek szempontjából összetett kérdéseket vet fel.”  

Az utóbbi évtizedben az európai egészségügyi ellátórendszerekre nagy nyomás nehezedik a lakosság 
elöregedése és az egyre szorosabb költségvetési korlátok miatt. 2016-ban az Unió lakosságának 19,2%-a 
volt 65 év felett, ami 2,4%-os növekedést jelent a tíz évvel korábbi adatokhoz képest. A demográfiai 
trendek alapján ez az arány még tovább nőhet az elkövetkező időszakban, és nem kizárt, hogy tovább 
súlyosbítja az uniós tagállamok közötti egyenlőtlenségeket az egészségügy terén. 

Az ellenőrzés során Dániában, Svédországban, Hollandiában, Olaszországban és Litvániában teszünk 
látogatást. A jelentés várhatóan 2019 első felében fog megjelenni. 

A szerkesztők figyelmébe 

A határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz nyújtott uniós finanszírozás forrása elsősorban a második 
(2008–2013) és a harmadik (2014–2020) egészségügyi program, amely keretében átlagban évi 64 millió 
eurót költenek egészségüggyel kapcsolatos célokra. Az egészségügyi program „a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás területén hatályos uniós jogszabályok végrehajtása által megkövetelt vagy ahhoz 
hozzájáruló intézkedéseket” támogat. A társfinanszírozott fellépések között vannak uniós szintű 
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együttműködési projektek, a tagállami hatóságok együttes fellépései, civil szervezetek működéséhez 
kapcsolódó fellépések, illetve a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés is. 

Az Európai Számvevőszék korábban már közzétett egy jelentést ebben a témában: „A határokon átterjedő 
súlyos egészségügyi veszélyek kezelése az Unióban: fontos kérdésekben előrelépés történt, de még sok a 
tennivaló” című, 28/2016. sz. különjelentés 2016 decemberében jelent meg. 

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett háttér-
tájékoztatóról. A teljes szöveg itt tölthető le: www.eca.europa.eu. 
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