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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 19 grudnia 2019 r. 

Zdrowie publiczne przedmiotem 
zainteresowania kontrolerów 
w UE 
W imieniu Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli UE (NOK) Europejski 
Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj przegląd prac kontrolerów z całej Unii 
Europejskiej na temat zdrowia publicznego. W opracowanie tego drugiego kompendium 
kontroli przygotowanego przez Komitet Kontaktowy zaangażowały się łącznie 24 najwyższe 
organy kontroli. 

Zdrowie publiczne leży głównie w kompetencjach państw członkowskich, czego wynikiem są 
duże różnice między poszczególnymi systemami ochrony zdrowia. UE wspiera starania 
podejmowane na szczeblu krajowym, koncentrując się w szczególności na uzupełnianiu lub 
koordynowaniu działań państw członkowskich. W ostatnich dziesięcioleciach krajowe systemy 
ochrony zdrowia musiały zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, takimi jak stale rosnące koszty, 
starzenie się społeczeństwa czy coraz większa mobilność zarówno pacjentów, jak i pracowników 
służby zdrowia.  

– Działania w zakresie zdrowia publicznego powinny być podejmowane w skoordynowany 
sposób przez UE i państwa członkowskie, a zagadnienie to będzie bez wątpienia zajmowało 
istotne miejsce na liście priorytetów politycznych przez wiele pokoleń – stwierdził prezes 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne. – Dlatego właśnie tak ważne 
jest upowszechnianie informacji na temat ustaleń poczynionych w toku kontroli, które zostały 
przeprowadzone w ostatnim czasie na terenie całej UE. 

W kompendium przedstawiono ogólne informacje na temat zdrowia publicznego, podstaw 
prawnych, głównych celów i odpowiadających im zadań na szczeblu państw członkowskich oraz 
na szczeblu unijnym. W publikacji ukazano także kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się w tej 
dziedzinie UE i państwa członkowskie. Zdrowie publiczne to złożony obszar kontroli. Duża liczba 
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przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli w tym zakresie pokazuje jednak, jak zasadnicze 
ma ono znaczenie dla obywateli UE. 

W kompendium opierano się na wynikach niedawnych kontroli przeprowadzonych przez 
Trybunał i najwyższe organy kontroli z 23 państw członkowskich UE: Belgii, Bułgarii, Republiki 
Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Finlandii. 
Przeprowadzone kontrole dotyczyły ważnych kwestii związanych z osiąganymi wynikami. W ich 
toku przeanalizowano różne zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, takie jak profilaktyka 
i ochrona, dostęp do świadczeń zdrowotnych i ich jakość, wykorzystanie nowych technologii i e-
zdrowie, a także stabilność finansowa publicznej służby zdrowia. 

Informacje dla redaktorów 

Kompendium kontroli jest efektem współpracy między krajowymi NOK i Trybunałem w ramach 
Komitetu Kontaktowego UE. Ma ono stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych tym 
istotnym obszarem polityki i wkrótce będzie dostępne w 23 językach UE na stronie internetowej 
Komitetu Kontaktowego UE.  

Opublikowany właśnie dokument to drugie kompendium kontroli przygotowane przez Komitet 
Kontaktowy. Pierwsze kompendium na temat bezrobocia młodzieży i integracji ludzi młodych na 
rynku pracy zostało opublikowane w czerwcu 2018 r. 

Komitet Kontaktowy jest autonomicznym i niezależnym zgromadzeniem o charakterze 
niepolitycznym, które zrzesza prezesów NOK z UE i państw członkowskich. Stanowi forum, na 
którym omawiane i rozpatrywane są kwestie związane z UE, będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. Poprzez wspieranie dialogu i współpracy między swoimi członkami Komitet 
Kontaktowy wnosi istotny wkład w skuteczną i niezależną kontrolę zewnętrzną polityki 
i programów UE. 
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