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1. BEVEZETÉS
Ez a jelentés az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (a továbbiakban: a
program) 2020. évi éves munkaprogramjának végrehajtását ismerteti. A programot létre hozó
rendelet1 13. cikkének (1) bekezdése előírja az Európai Bizottság számára, hogy jelentést kell
tennie a programbizottság számára a program keretében finanszírozott valamennyi intézkedés
végrehajtásáról, valamint folyamatosan tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
Ez a jelentés megfelel az utóbbi követelménynek, és leírja, hogyan hajtották végre a programot,
valamint hogyan használták fel a költségvetést a 2020. évben.
A jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum bemutatja a program keretében
társfinanszírozott azon legfontosabb intézkedéseket, amelyek esetében az eredmények 2020-ban
váltak

elérhetővé,

emellett

táblázatokkal

részletezi

a

program

2020. évi

működési

költségvetésében szereplő összes társfinanszírozott tevékenységet és szerződést.
A 2020. évi éves munkaprogram több kiemelt területre épült, egyidejűleg több területet felölelő
kérdésként foglalkozik az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségekkel.
A Covid19-világjárvány által az éves munkaprogram végrehajtására gyakorolt hatás
A Covid19-világjárvány 2020 első negyedévében történt kitörését követően a program
egészségbiztonsági területen zajló fellépései2 átálltak „vészhelyzeti üzemmódra”, és azokat a
világjárvány elleni küzdelem irányába terelték. A legfontosabb példák erre a „Healthy Gateways”
elnevezésű együttes fellépés3, amely támogatta az uniós országok közötti koordinációt a határokon
át terjedő egészségügyi veszélyek leküzdésére irányuló kapacitásnak a belépési pontokon
(beleértve a kikötőket, a repülőtereket és a szárazföldi határátkelőket) történő javítása érdekében;
valamint a megerősített nemzetközi egészségügyi előírások és felkészültség (SHARP) elnevezésű

1

Az Európai Parlament és a Tanács 282/2014/EU rendelete (2014. március 11.) az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós
cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról és az 1350/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21.,
1. o.).
2 Ezek az egészségügyi program keretében megvalósított fellépések szinergiát teremtettek az EU által egyedi és célzott eszközök
(mint például az uniós polgári védelmi mechanizmus, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és az Európai Unió Szolidaritási
Alapja, az egészségügyi ellenintézkedésekre vonatkozó közös közbeszerzési megállapodás) és egyéb programok (például a
„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram) segítségével az azonnali reagálás érdekében mozgósított vészhelyzeti
intézkedésekkel, és kiegészítették azokat.
3
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együttes

fellépés4,

amelynek

keretében

együttműködésre

került

sor

az

Európai

Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ EVD-LabNet (Emerging Viral Diseases – Expert
Laboratory Network, újonnan megjelenő vírusbetegségek – Szakértői Laboratóriumi Hálózat)
nevű hálózatával a Covid19 pontos diagnosztikáját szolgáló minőség-ellenőrzésnek és
kapacitásépítésnek a világjárvány korai szakaszában történő biztosítása érdekében, és igazolták a
laboratóriumi hálózatok felkészültség és reagálás eszközeként történő használatának fontosságát.
Mivel az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság emberi erőforrásait, például a
tudományos

bizottságok

titkárságát

lekötötték

a

Covid19-világjárvánnyal

kapcsolatos

tevékenységek, az egyéb tevékenységeket csökkentették, így a bizottságok kevesebb véleményt
fogadtak el (hatot a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság [SCCS] és egyet
az egészségügyi, környezeti és újonnan felmerülő kockázatok tudományos bizottsága [SCHEER]).
A kijárási korlátozások miatt online került megrendezésre az EU Tanácsának német és portugál
elnöksége által szervezett két konferencia, valamint a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és
Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) által a 2020-as munkaprogram keretében
rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek bemutatására szervezett információs napok. Több
esetben a projektekre vagy együttes fellépésekre vonatkozó javaslatok benyújtásának határidejét
el kellett halasztani, mivel a tagállamok egészségügyi hatóságait el voltak foglalva a Covid19világjárvány kezelésével. Mindezen nehézségek azonban nem befolyásolták jelentősen a 2020. évi
éves munkaterv végrehajtását (a költségvetés felhasználása tekintetében sem).
Az 1. célkitűzés („Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, valamint az egészséges életmódnak
kedvező környezet előmozdítása”) keretében az EU összesen 11 097 241,78 EUR összegű
támogatást nyújtott 11 nem kormányzati szervezetnek5, egy együttes fellépéshez, egy nemzetközi
4

A SHARP elnevezésű együttes fellépés (www.sharpja.eu) támogatja az EU referencialaboratóriumai közötti koordinációt a
biológiai járványok, a kémiai szennyeződések, valamint az emberi egészséget fenyegető környezeti és ismeretlen fenyegetések
megelőzése, észlelése és az azokra való reagálás érdekében.

5 Európai Népegészségügyi Szövetség (EUPHA), Európai Közegészségügyi Szövetség, Smoke Free Partnership (Füstmentes
Partnerség), European Network for Smoking and Tobacco Prevention (Európai Dohányzás- és Dohánytermék-megelőzési Hálózat),
Elhízással kapcsolatos képzési és információs szolgálat Európában – 2. fázis, Schools for Health in Europe Foundation (Iskolák az
Egészségért Európában Alapítvány), TBEC: a tuberkulózis elleni válaszlépések erősítése a WHO európai régiójában, AIDS Action
Europe – Stronger together (Együtt erősebbek vagyunk) stratégia keret, Correlation – European Harm Reduction Network
(Korreláció – Európai Ártalomcsökkentő Hálózat), Alzheimer Europe, European Cancer Leagues (Európai Rákellenes Liga) –
Collaborating for Impact in Cancer Control (Együttműködés a rák visszaszorítása terén elért hatásért).
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szervezetnek, két másik fellépéshez és 10 szolgáltatási szerződéshez. A 11 nem kormányzati
szervezet egyedi támogatási megállapodásra nyújtott be javaslatot egy 2017-ben aláírt partnerségi
keretmegállapodás alapján. Az együttes fellépés a dohánytermékekről szóló (2014/40/EU)
irányelv6, valamint az e-cigarettára vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos végrehajtási és
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtásával kapcsolatos bevált módszerek cseréjére
irányul.
A 2. célkitűzés („Az uniós polgárok védelme a határokon átterjedő súlyos egészségügyi
veszélyekkel szemben”) keretében az EU összesen 3 933 955,42 EUR támogatást nyújtott négy
projekthez, amelyek az oltásokhoz való hozzáférés és az átoltottság javítására összpontosítanak.
A projektek egyike, az IMMUNION (Improving Immunisation cooperation in the European
Union) az átoltottság javítására összpontosít, és így a Tanács 2018-as, védőoltásokról szóló
ajánlására tett válaszlépések részét képezi, ugyanakkor hozzáadott értéket teremt az uniós és
nemzeti kezdeményezések, így különösen a védőoltásokkal foglalkozó koalíció számára.
A 3. célkitűzés („Hozzájárulás az innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi
rendszerekhez”) keretében az EU összesen 31 850 207,93 EUR összegű finanszírozást nyújtott
egy nem kormányzati szervezet (Health Action International) működésének támogatásához,
valamint az innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszereket előmozdító számos
intézkedéshez. Az egyik együttes fellépés a mentális egészség terén bevált módszerek cseréjére és
végrehajtására irányult, különösen az öngyilkosság megelőzésére és a mentálhigiénés
szolgáltatások reformjára összpontosítva. Ezenfelül elindult a „Towards the European Health Data
Space” (TEHDAS) elnevezésű együttes fellépés, amely egy európai egészségügyi adattér 7
létrehozására irányul – ez fontos előrelépést jelent az egészségügyi adatok megosztása terén.
Közvetlen támogatásban részesült a Tanács gyógyszerek és az egészségügyi ellátás minőségével
foglalkozó európai igazgatósága, hogy segítsék azt a biológiai eredetű anyagokra vonatkozó

6

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó
termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a
2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 1. o.).
7

EUR-Lex – 52022PC0197 – HU – EUR-Lex (europa.eu).

4

harmonizált

minőségi

szabványoknak

és

referenciaanyagoknak

az

EU

állatvédelmi

kezdeményezéseivel összhangban történő létrehozásában.
A 4. célkitűzés („Az uniós polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférésének elősegítése”) keretében az EU összesen 7 710 843,21 EUR társfinanszírozást
nyújtott az EU egészségügyi célkitűzéseihez hozzájáruló 3 nem kormányzati szervezet 8
támogatására, az Európai Unió Tanácsának portugál elnöksége által szervezett, a gyógyszerek és
az orvostechnikai eszközök elérhetőségéről, hozzáférhetőségéről és megfizethetőségéről szóló
elnökségi

konferencia

finanszírozására,

valamint

bizonyos

szolgáltatási

szerződések

finanszírozására.
Az összes célkitűzéshez kapcsolódó, több területet felölelő tevékenységekre (beleértve a Nemzeti
Kapcsolattartó Pontok támogatására irányuló együttes fellépést, a 2020. évi Európai Uniós
Egészségügyi Díjat, a kommunikációs tevékenységeket, az információs és kommunikációs
technológiákat [IKT], valamint az értékelő szakértőket) fordított teljes kiadás 13 595 548,80 EUR
volt.
A Bizottság és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség
(CHAFEA) gondoskodott arról, hogy a program eredményei megfelelő kommunikációs
tevékenységek révén széles nyilvánosságot kapjanak. Ezek a tevékenységek a Bizottság
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága (DG SANTE) által megjelölt fő
kommunikációs prioritásokra összpontosítottak, így például a védőoltásokra, a Covid19világjárványra, az egészséges életmód népszerűsítésére, az egészségügyi dolgozókra, az
egészségügyi technológiaértékelésre és a digitális egészségügyre. Promóciós tevékenységek
megszervezésére került sor a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok hálózatával9 együttműködésben,
többek között a 2020. évi munkaprogram keretében elérhető finanszírozási lehetőségek
népszerűsítésére webináriumok formájában két információs napot tartottak.

8

Thalia: a thalassaemia elleni fellépés, Európai Ritka Betegségek Szövetsége (EURORDIS), SAVDON: World
Marrow Donor Association (Nemzetközi Csontvelődonor Szervezet).
9
A Nemzeti Kapcsolattartó Pontokat az uniós tagállamok és a programban részt vevő más országok jelölik ki, hogy
segítsék az Európai Bizottságot a program népszerűsítésében, valamint eredményeinek és a hatásával kapcsolatos
információknak a közlésében.
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2. AZ ÉV KIEMELT TÉMÁI
A 2020. évi éves munkaprogram tág keretek között foglalkozott a program négy egyedi
célkitűzésével.
Az 1. célkitűzés („Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, valamint az egészséges életmódnak
kedvező környezet előmozdítása”) keretében elindítottak egy dohányzás-ellenőrzésre irányuló
együttes fellépést (JATC2)10 a bevált módszerek tagállamok közötti cseréjének elősegítése
érdekében, ezáltal javítva a dohánytermékekről szóló irányelv, valamint az e-cigaretta
szabályozására vonatkozó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtását. A
JATC2 egyik célja, hogy nagyobb következetességet valósítson meg az irányelv alkalmazásában,
és ezáltal biztosítsa a dohány és a kapcsolódó termékek tisztességes egységes piacát, különös
tekintettel a piacfelügyeletre és a végrehajtásra. Értékelni fogja a dohánytermékek és az újonnan
megjelenő termékek reklámozására vonatkozó, meglévő jogi keretet.
A működési támogatásban részesülő számos nem kormányzati szervezet egyike volt az
Association of European Cancer Leagues (Európai Rákellenes Ligák Szövetsége, ECL), egy
egyedülálló platform, amely a különböző regionális, nemzeti és nemzetközi szinten tevékenykedő
rákellenes ligákat fogja össze a rákmentes Európa megvalósítása érdekében. Az ECL támogatja a
rákellenes ligákat a rákszűrésről szóló tanácsi ajánlás végrehajtásában, ugyanakkor egyesíti őket a
rákbetegek kezeléshez, támogatáshoz és rehabilitációhoz való egyenlő hozzáférése érdekében.
Végezetül, az ECL támogatja, hogy a rákellenes küzdelem minőségének javítására vonatkozó
európai útmutatót jobban megalapozzák és figyelembe vegyék a nemzeti rákellenes tervekben. Az
ECL rákellenes küzdelemben való aktív részvétele nagy jelentőséggel bír, különösen az európai
gyógyszerstratégia esetében, amelyről az ECL állásfoglalást adott ki, megosztva álláspontját és
megerősítve a javasolt betegközpontú megközelítést. Ez a részvétel a rák elleni küzdelemre
irányuló európai terv végrehajtásához is kapcsolódik.
A 2. célkitűzés („Az uniós polgárok védelme a határokon átterjedő súlyos egészségügyi
veszélyekkel szemben”) keretében három, az átoltottságot ösztönző projektet finanszíroztak. A

10

A JATC2 egy hároméves, 2,5 millió EUR EK-társfinanszírozással megvalósuló együttes fellépés.
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RISE-Vac11, ImmuHubs12 és ActToVAx4NAM13 („Az újonnan érkezett migránsok fokozott
hozzáférése a védőoltásokhoz”) elnevezésű projektek célja a hátrányos helyzetű, elszigetelt és
nehezen elérhető csoportok, valamint az újonnan érkezett migránsok védőoltásokhoz való
hozzáférésének fokozása (a teljes életciklus szempontjából való megközelítést alkalmazva).
Különösen az ActToVAx4Nam az újonnan érkezett migránsokat célozza meg (az első vonalbeli,
tranzit- és célországokban), és célja a védőoltásokhoz való méltányos hozzáférés biztosítása.
A 3. célkitűzés („Hozzájárulás az innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi
rendszerekhez”) keretében a CHAFEA közös egészségügyi technológiaértékelési munka
elvégzésére vonatkozó szolgáltatási szerződést kötött14 az egészségügyi technológiaértékeléssel
kapcsolatosan zajló uniós együttműködés támogatása érdekében. Ez a szolgáltatás a meglévő
módszertani kérdésekkel foglalkozik az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos közös
munka előmozdítása érdekében, ugyanakkor támogatja az azzal kapcsolatos együttműködést az
EUnetHTA elnevezésű együttes fellépés megszűnése után is. Ezért lényeges információkat fog
szolgáltatni az egészségügyi technológiaértékelés új jogi keretének kidolgozásához. Tekintettel
arra,

hogy

az

egészségügyi

technológiaértékelésről

szóló

(EU) 2021/2282 rendelet15

2022 januárjában hatályba lépett, és 2025 januárjában alkalmazandóvá válik, ez a szolgáltatási
szerződés várhatóan aktívan támogatja majd a jelenleg az előkészítési szakaszban lévő új rendelet
végrehajtását.
A szolgáltatási szerződés különösen a következőket fogja eredményezni:


a közös relatívhatásosság-értékelések és közös tudományos konzultációk végrehajtása
során alkalmazandó egészségügyi technológiaértékelési módszertan továbbfejlesztése. A
közös munka módszertanának továbbfejlesztése és a közös relatívhatásosság-értékelések
és közös tudományos konzultációk végrehajtása során a közös megközelítés elérésének
megkönnyítése érdekében azokkal a területekkel fog foglalkozni, ahol még mindig
megoszlanak a vélemények;

Időtartam: 3 év, uniós társfinanszírozás: 951 120 EUR.
Időtartam: 3 év, uniós társfinanszírozás: 989 104 EUR.
13
Időtartam: 3 év, uniós társfinanszírozás: 994 393 EUR.
14
3 millió EUR összegben, 3 éves időtartamra.
15
EUR-Lex – 32021R2282 – HU – EUR-Lex (europa.eu).
11
12
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a gyógyszerek esetében nyolc (de legalább hat) párhuzamos közös tudományos konzultáció
megvalósítása, amely lehetővé teszi az EUnetHTA együttes fellépés egyik legsikeresebb
termékének folytatását;



lehetőség szerint a gyógyszerek esetében két (de mindenképpen legalább egy) közös
relatívhatásosság-értékelés, az orvostechnikai eszközök esetében pedig négy (de
mindenképpen legalább két) (közös) relatívhatásosság-értékelés;



a fent említett közös tevékenységek koordinálása, beleértve az érdekelt felek (a betegek,
az egészségügyi szakemberek és az ágazat) képviselőivel, a tudományos körökkel, az
érintett

uniós

és

nemzetközi

szervezetekkel,

valamint

az

egészségügyi

technológiaértékeléssel kapcsolatos kezdeményezésekkel való interakciót.
A 4. célkitűzés („Az uniós polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférésének elősegítése”) keretében elindítottak egy tanulmányt az emberi vér és
vérkomponensek minőségéről és biztonságáról szóló 2002/98/EK irányelv, az emberi szövetek és
sejtek minőségéről és biztonságáról szóló 2004/23/EK irányelv, valamint az e két irányelv
végrehajtási jogi aktusainak felülvizsgálatához szükséges hatásvizsgálat támogatására. A
szerződés időtartama kilenc hónap volt, és ez támogatta a Bizottságot egy hatásvizsgálat
elkészítésében, amely alátámasztja a vérre, szövetekre és sejtekre vonatkozó meglévő uniós
jogszabályok módosítására irányuló javaslatát.
Az egyedi célkitűzések a következők:


az alaphelyzet ismertetése, az értékelés kulcsfontosságú elemeinek összefoglalása, és a
problémameghatározás kiegészítése a határesetet jelentő technológiák/terápiák hatásaira és
egyéb szempontjaira vonatkozó bizonyítékok, valamint a Covid19-világjárvány
tanulságainak összegyűjtésével és elemzésével;



az egyes szakpolitikai lehetőségek valószínű jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti
hatásainak felmérése;



a szakpolitikai alternatívák eredményességének, hatékonyságának és következetességének
elemzése és összehasonlítása.
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3. KÖLTSÉGVETÉS-VÉGREHAJTÁS
Összesen 449 000 000 EUR állt rendelkezésre a program céljaira. Ez magában foglalja a
Bizottságnak a program végrehajtásában segédkező CHAFEA működési költségeire szánt
30 600 000 EUR-t. A CHAFEA 2005-től technikai, tudományos és adminisztratív segítséget
nyújtott a Bizottságnak a program és elődprogramjai végrehajtásához16.
A CHAFEA minden évben pályázati felhívásokat szervez, koordinálja a pályázatok értékelését,
tárgyal a támogatási megállapodásokról, továbbá aláírja és kezeli őket, valamint közli a
tevékenységek eredményeit. Emellett a legtöbb közbeszerzési eljárásért is felel.
A 2020. évi éves munkaprogramban meghatározott költségvetés 71 556 963 EUR volt. Ez a
következőképpen oszlott meg:


az EU által finanszírozott működési kiadások: 63 624 000 EUR, amely a 17 03 01.
költségvetési tételnek felel meg („Az egészségügyi innováció ösztönzése, az egészségügyi
rendszerek fenntarthatóságának növelése és az uniós polgároknak a határokon átterjedő
súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelme”);



a programban részt vevő EFTA/EGT17 és más nem uniós országok18 által finanszírozott
működési kiadások: 1 882 963 EUR;



igazgatási kiadások: 1 500 000 EUR, amely a 17 01 04 02. költségvetési tételnek felel
meg;



a CHAFEA működési kiadásai: 4 550 000 EUR, amely a 17 01 06 02. költségvetési
tételnek felel meg.

A 2004/858/EK határozatnak a „Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala” „Egészség- és Fogyasztóügyi
Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. június 20-i 2008/544/EK
bizottsági határozattal (HL L 173., 2008.7.3., 27. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a
közegészségügy területén tett közösségi fellépés igazgatására Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala néven
végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2004. december 15-i 2004/858/EK bizottsági határozat (HL L 369.,
2005.12.16., 73. o.).2014 decemberétől az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséget (EAHC) a
Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) váltotta fel a
2013/770/EU végrehajtási határozatnak a „Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség”
„Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából
történő módosításáról szóló, 2014. december 17-i 2014/927/EU bizottsági végrehajtási határozat révén (HL L 363.,
2014.12.18., 183. o.).
17
Norvégia és Izland.
18
Szerbia, Bosznia-Hercegovina, valamint Moldova.
16
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A működési kiadások teljes költségvetése 65 506 963 EUR volt. Az Egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság és a CHAFEA együttesen összesen 68 187 797,40 EUR-t
irányzott elő a 2020. évi munkaprogram keretében (az operatív kiadásokra előirányzott
költségvetés 105 %-a). Ebből az összegből a CHAFEA 40 430 042,00 EUR-t, az Egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság pedig 27 657 755,14 EUR-t irányzott elő a közbeszerzési
kötelezettségvállalások és egyéb tevékenységek egy részének fedezésére.
A megszavazott működési költségvetés és a végleges előirányzott költségvetés közötti
2 680 834,14 EUR különbség a Covid19-világjárvány miatti globális előirányzatmaradványátcsoportosítási eljárás során történt belső átcsoportosítások következménye.

3.1. Prioritások
2020-ban a teljes előirányzott működési kiadások (68 187 797,14 EUR) az alábbiak szerint oszlott
meg a program négy egyedi célkitűzése között:
1. egészségfejlesztés – 11 097 241,78 EUR (a teljes működési költségvetés 16 %-a) az

egészségfejlesztésre, a betegségmegelőzésre és az egészséges életmódnak kedvező környezet
előmozdítására, azon elv figyelembevételével, hogy az egészségügyi szempontok valamennyi
szakpolitikában érvényesüljenek;
2. egészségügyi veszélyek – 3 933 955,42 EUR (a teljes működési költségvetés 6 %-a) az

uniós polgároknak a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni
védelmére;
3. egészségügyi rendszerek – 31 850 207,93 EUR (a teljes működési költségvetés 47 %-a) az

innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszerek előmozdítására;
4. jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátás – 7 710 843,21 EUR (a teljes működési

költségvetés 11 %-a) az EU-ban élő emberek vonatkozásában a jobb és biztonságosabb
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés elősegítésére.
Ezenfelül a több területet felölelő tevékenységek (informatikai tevékenységek, kommunikáció,
az értékeléseket végző szakértők költségtérítése) és az egyéb tevékenységek (például tudományos
bizottságok, a szakértői testület és egyéb szakértői csoportok tevékenységei, az egészségügyi
politikák kidolgozását segítő tanulmányok) költsége 13 595 248,80 EUR volt (a működési
költségvetés 20 %-a).
10

Az 1. ábra a költségvetés különböző célkitűzések közötti felosztását mutatja.
1. ábra: 2020. évi működési költségvetés a program célkitűzései szerint

2020. évi működési költségvetés a harmadik
egészségügyi program célkitűzései szerint
16%

20%

6%
11%
47%
Egészségfejlesztés
Egészségügyi veszélyek

Egészségügyi rendszerek
Jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátás
Horizontális tevékenységek

A program tematikus prioritásainak 2020. évi költségvetési előirányzataival kapcsolatban a 2. ábra
azt mutatja, hogy a 3. tematikus prioritás („Hozzájárulás az innovatív, hatékony és fenntartható
egészségügyi rendszerekhez”) alá tartozó tevékenységek számára irányozták elő a költségvetés
legnagyobb hányadát, ezt követték a horizontális vagy több területet felölelő tevékenységek, az
egészségfejlesztési és védőoltási kezdeményezések.
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2. ábra: 2020. évi működési költségvetés tematikus prioritásonként (millió EUR)

2020. évi működési költségvetés tematikus prioritásonként
(millió EUR)
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A programot különféle finanszírozási eszközök révén hajtották végre. Ezek közé tartoztak a
következők:


projekttámogatások;



a nem kormányzati szervezetek támogatását szolgáló működési támogatások;



a tagállami hatóságokkal közösen finanszírozott fellépések („együttes fellépések”);



nemzetközi szervezetekkel kötött közvetlen támogatási megállapodások;



közbeszerzés;



egyéb fellépések, például a tudományos bizottságok támogatása, a Közös Kutatóközponttal
és az Eurostattal kötött adminisztratív megállapodások, továbbá a Tanács elnökségei által
szervezett konferenciákhoz nyújtott támogatások.
12

Versenyfelhívásokat alkalmaztak a finanszírozandó fellépések, például projektek és beszerzések
kiválasztására. Az együttes fellépések, a nemzetközi szervezetek számára és az EU Tanácsának
elnökségei által szervezett konferenciákhoz nyújtott támogatások (de facto vagy de jure)
monopolhelyzetük miatt közvetlen támogatási megállapodások, azaz csak egyetlen lehetséges
szolgáltató létezik.
A külső ellenőrök (együttes fellépések), az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
(DG SANTE) és a CHAFEA tisztviselői értékelik a pályázatokat e társfinanszírozott fellépések
minőségének biztosítása érdekében.
Az igazgatási előirányzatok például olyan tétekkel kapcsolatos kiadásokra vonatkoznak, mint a
tanulmányok, a szakértői találkozók, a kommunikáció, illetve az informatikai rendszerek technikai
és adminisztratív támogatása.

3.2. A működési költségvetés végrehajtása a finanszírozási mechanizmusok
szerinti bontásban

A finanszírozási mechanizmus típusa

Végrehajtás (EUR)

A mechanizmusnak a
végrehajtott összköltségvetéshez
viszonyított aránya (%)

1. Pályázati felhívások vagy meghívás
alapján nyújtott támogatások:
7 452 705,51

1.1. Projekttámogatások/HP-PJ
1.2. Működési támogatások/egyedi
támogatási megállapodások
1.3. Együttes fellépésekhez nyújtott
támogatások
1.4. Az EU soros elnökségét betöltő
tagállamok számára nyújtott
konferenciatámogatások
1.5. Közvetlen támogatási
megállapodások nemzetközi
szervezetekkel

5 852 209,00
12 408 994,17

11,30 %
8,90 %
18,90 %

162 984,92
0,24 %
5 730 000,00
8,74 %
31 606 893,60

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
2. Közbeszerzés (szolgáltatási
szerződések, díjak, horizontális)

26 708 292,21
8 273 148,40

A CHAFEA irányításával
Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Főigazgatóság irányításával

18 435 143,81

13

48 %
40 %
13 %
27 %

4. Egyéb fellépések
A CHAFEA irányításával
Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Főigazgatóság irányításával
5. A 2020. évi éves munkaprogram
végrehajtott költségvetése

10,90 %

650 000,00

0,90 %

9 222 611,33

10 %

68 187 797,14

105 %

40 530 042,00

A CHAFEA irányításával
Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Főigazgatóság irányításával
A 2020. évi éves munkaprogram teljes
elérhető költségvetése
További
jóváírások

9 872 611,33

62 %

27 657 755,14

37,47 %

100,00 %

65 506 963,00
-

2 680 834,14

5%

–

A CHAFEA irányításával
Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Főigazgatóság irányításával
Összesen az átvezetett
jóváírásokkal együtt

2 680 834,14

68 187 797,14

3.3. Kedvezményezettek
2020-ban a CHAFEA és az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság több mint 8019
különböző támogatást és szerződést írt alá kedvezményezettekkel és szolgáltatókkal: kormányzati
szervezetekkel,

tudományos

intézményekkel,

nem

kormányzati

szervezetekkel,

magánvállalatokkal és egyéni szakértőkkel20. A további kedvezményezettek között voltak
nemzetközi szervezetek és az EU szervezeti egységei. Körülbelül 286 kedvezményezett és
gazdasági szereplő részesült uniós finanszírozásban, ezen belül a két fő kategóriát egyrészről (a
beszerzések és egyéb fellépések esetében) a magánvállalkozások, másrészről (együttes fellépések
és projektek esetében) a kormányzati szervezetek jelentették.

Együttes fellépések (4), projekttámogatások (10), működési támogatások/egyedi támogatási megállapodások (15),
közvetlen támogatási megállapodások (4), díjak (3), elnökségi konferenciák (2), pályázatok (37) és egyéb fellépések
(10).
20
Ez a számadat nem tartalmazza a tudományos bizottságokban részt vevő egyéni szakértőkkel, a pályázati felhívások
értékelőivel stb. kötött szerződéseket.
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4. FŐ KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
2020-ban a CHAFEA kommunikációs tevékenységeket szervezett a program keretében elért
eredmények és sikerek láthatóságának növelése, az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Főigazgatóság konkrét kommunikációs prioritásainak előmozdítása, valamint annak érdekében,
hogy fokozza a program potenciális kedvezményezettjeinek elérésére irányuló erőfeszítéseket.
Ezekről a tevékenységekről részletes információk találhatók a CHAFEA-nak a programra
vonatkozó 2020. évi tevékenységi jelentésében21.
A 2020. március 4-én és 5-én tartott információs webináriumok voltak az év fő eseményei, több
mint 350 résztvevővel. A webináriumok kiemelték a program sikertörténeteit, valamint ismertették
a 2020. évi éves munkaprogram keretében elérhető uniós egészségügyi finanszírozási
lehetőségeket (például projektfelhívásokat, együttes fellépéseket és pályázatokat).
Továbbá a program Nemzeti Kapcsolattartó Pontjaival együttműködésben a CHAFEA több
információs napot szervezett (Olaszországban és Svédországban) több mint 100 résztvevővel, a
nemzeti szakpolitikai prioritásokhoz kapcsolódó témákban. Ezenfelül 2020. június 8-án 60-an
vettek részt az együttes fellépésekről szóló online információs napon.
A következő két esemény lehetővé tette a program végrehajtásával és eredményeivel kapcsolatos
további tájékoztatást.


2020. évi Európai Közegészségügyi Konferencia, 2020. november 20–23., két ülésből és
egy virtuális standból álló online esemény.



16. Közegészségügyi Világkongresszus (2020), 2020. november 12–17., két ülésből és egy
virtuális standból álló online esemény.

A 2020-ban zajlott online kommunikációs tevékenységek meghaladták a kitűzött célt (150 új
anyag éves szinten). Több mint 220, a közösségi médiában zajló promóciókra, a finanszírozási
lehetőségekről szóló webináriumokra, a kedvezményezetteknek szóló útmutatóra, valamint az
adatbázis letöltési funkcióinak fejlesztésére vonatkozó kereszthivatkozásokkal ellátott hír került
közreadásra a CHAFEA honlapján. Ezenfelül az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági

annual-activity-report-2020-chafea_en.pdf (europa.eu) vagy 2020. évi éves tevékenységi jelentés – Fogyasztó-,
Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség | Európai Bizottság (europa.eu).
21
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Főigazgatóság internetes oldalára és az Egészség–EU Hírlevélre mutató kereszthivatkozások
javították a Covid19-világjárvány elleni küzdelemre irányuló bizottsági intézkedésekről szóló
kommunikációt.
A CHAFEA számos elektronikus kiadványt állított össze, melyek nyilvánosan elérhetők az
internetes oldalán és az EU Bookshop könyvesboltban, és igény szerint kinyomtathatóak. Ilyenek
többek között a rákkal22, az integrált ellátással23, valamint az emberi eredetű anyagokkal24
kapcsolatos három tájékoztató füzet. Az EU mind a 23 hivatalos nyelvén elérhetők.

5. KÖVETKEZTETÉS
Miközben tevékenységeinek és erőforrásainak egy részét átcsoportosította és átirányította a
Covid19-világjárvány elleni küzdelemre, folytatódott a program keretében tett intézkedések
végrehajtása, annak érdekében, hogy fokozódjanak és még inkább megszilárduljanak a 2014 és
2020 közötti teljes végrehajtási időszakban megvalósult kulcsfontosságú eredmények. A Covid19világjárvány kitörése miatti kivételes körülmények között a program jól teljesített és azt hatékonyan
hajtották végre 2020-ban, ezáltal a részét képező politikák és fellépések révén hozzájárult az
egészségvédelem javításához az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkének megfelelően.

Rák – Az Európai Unió Kiadóhivatala (europa.eu).
Integrált ellátás – Az Európai Unió Kiadóhivatala (europa.eu).
24
Emberi eredetű anyagok – Az Európai Unió Kiadóhivatala (europa.eu).
22
23
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