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Одиторите на ЕС проверяват трансграничното здравно 
обслужване 
Европейската сметна палата провежда одит на механизмите за трансгранично здравно 
обслужване в ЕС. Одиторите ще проверят извършвания от Европейската комисия мониторинг, 
както и подкрепата ѝ за ефективното прилагане на законодателството на ЕС в областта на достъпа 
до трансгранично здравно обслужване. ЕСП ще провери също така постигнатите до момента 
резултати, ефективността на рамката за финансиране и на финансираните действия. Одитът ще 
обхване и сектора на електронното здравеопазване, където информационните технологии се 
използват за подобряване на здравето на гражданите и на предоставяните здравни услуги. 
Сметната палата публикува днес информационно-аналитичен документ относно трансграничното 
здравно обслужване като източник на информация за интересуващите се от темата.  

Важна цел на политиката на ЕС в областта на здравеопазването е на пациентите да се гарантира 
право на достъп до безопасни и висококачествени здравни услуги, в т.ч. в други държави членки на 
ЕС, както и право на възстановяване на разходи за предоставеното здравно обслужване. Това е 
и един от принципите на вътрешния пазар.  

„Въпреки че по-голямата част от пациентите в ЕС ползват здравното обслужване на 
собствената си страна, в някои случай е възможно най-достъпната или най-подходящата 
здравна услуга да бъде в друга държава членка“, посочи Януш Войчеховски, членът на 
Европейската сметна палата, отговарящ за този одит. „Това повдига сложни въпроси за 
пациентите, здравните системи и специалистите в здравната сфера.“  

Здравните системи в Европа са под натиск поради застаряващото население и нарастващите 
бюджетни ограничения през изминалото десетилетие. През 2016 г. лицата на 65 години или над тази 
възраст в ЕС са били 19,2 %, т.е. с 2,4 % повече от преди 10 години. Предвид демографските 
изменения тенденцията е този процент да се увеличава през идните години и вероятно да 
задълбочи неравенствата по отношение на здравето на територията на ЕС.  

Одитът ще включи посещения в Дания, Швеция, Нидерландия, Италия и Литва. Очаква се докладът 
да бъде публикуван през първата половина на 2019 г. 

Бележки към редакторите 

Финансирането от ЕС за трансгранично здравно обслужване се извършва най-вече по линия на 
втората (2008—2013 г.) и третата здравна програма (2014—2020 г.), а средните годишни разходи 
в здравната сфера са в размер на 64 млн. евро. Здравната програма подпомага „действия, изисквани 
съгласно законодателството на Съюза или допринасящи за постигане на неговите цели, в областта на 
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[…] трансграничното здравно обслужване“. Съфинансираните видове действия включват проекти за 
сътрудничество на ниво ЕС, съвместни действия, предприети от здравните органи на държавите 
членки, действия във връзка с функционирането на НПО и сътрудничество с международни 
организации. 

Предходният доклад на Европейската сметна палата в тази област — Специален доклад № 28/2016: 
„Справяне със сериозни трансгранични заплахи за здравето в ЕС — предприети са важни стъпки, но 
са необходими още действия“, е публикуван през декември 2016 г. 

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от 
Европейската сметна палата информационен документ. Пълният текст на документа е публикуван на 
www.eca.europa.eu. 
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