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1. INTRODUZZJONI
Dan ir-rapport ikopri l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali għall-2020 (l-AWP tal2020) tat-tielet Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa (“il-Programm”). LArtikolu 13(1) tar-Regolament li stabbilixxa l-programm1 jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea
tirrapporta lill-Kumitat tal-Programm dwar l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet kollha ffinanzjati
permezz tal-Programm, u li żżomm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informati. Dan ir-rapport
jissodisfa dan l-aħħar rekwiżit u jiddeskrivi kif il-Programm ġie implimentat u kif il-baġit intuża
fl-2020.
Id-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja dan ir-rapport jippreżenta lazzjonijiet ewlenin kofinanzjati taħt il-Programm, li r-riżultati tiegħu saru disponibbli fl-2020,
flimkien ma’ tabelli li jispjegaw fid-dettall l-attivitajiet u l-kuntratti kofinanzjati kollha fil-baġit
operattiv tal-2020 tal-Programm.
L-AWP tal-2020 inbena madwar għadd ta’ oqsma ta’ prijorità, iżda jindirizza wkoll l-inugwaljanzi
fis-saħħa bħala kwistjoni trażversali.
L-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma
annwali
Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 fl-ewwel trimestru tal-2020, l-azzjonijiet ta’ tmexxija talProgramm2 fil-qasam tas-sigurtà tas-saħħa ġew attivati f’“modalità ta’ emerġenza” u mmexxija
biex tiġi miġġielda l-pandemija. Eżempji ewlenin huma l-azzjoni konġunta “Healthy gateways”3,
li appoġġat il-koordinazzjoni fost il-pajjiżi tal-UE biex tittejjeb il-kapaċità għall-ġlieda kontra ttheddid transfruntier għas-saħħa f’punti ta’ dħul, inklużi l-portijiet, l-ajruporti u l-punti ta’ qsim
fuq l-art; u l-azzjoni konġunta dwar ir-Regolamenti u t-tħejjija Internazzjonali dwar is-Saħħa

1 Ir-Regolament (UE) Nru 282/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2014 dwar it-twaqqif tat-tielet Programm

għal azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE (ĠU L 86, 21.3.2014, p. 1).
2 Dawn l-azzjonijiet imwettqa mill-programm tas-saħħa ħolqu sinerġija u kkomplimentaw il-miżuri ta’ emerġenza għar-rispons
immedjat immobilizzati mill-UE, skont strumenti speċifiċi u ddedikati (bħall-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, lIstrument għall-Appoġġ ta’ Emerġenza u l-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE, l-Akkwist Konġunt għall-Kontromiżuri Mediċi) u
programmi oħra (eż. Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni).
3

www.healthygateways.eu
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Msaħħa (SHARP4), li rat il-kollaborazzjoni mal-EVD-LabNet (in-Network tal-Laboratorju ta’
Esperti dwar il-Mard Virali Emerġenti) taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll talMard biex jiġu żgurati l-kontroll tal-kwalità u l-bini tal-kapaċitajiet għal dijanjostika preċiża għallCOVID-19 f’fażi bikrija tal-pandemija, u wrew l-importanza li jintużaw in-networks tallaboratorju bħala għodda ta’ tħejjija u ta’ rispons.
Minħabba l-orjentazzjoni tar-riżorsi umani fid-DĠ SANTE għall-attivitajiet tal-pandemija talCOVID-19, tnaqqsu attivitajiet oħrajn, bħas-segretarjat tal-Kumitati Xjentifiċi, u b’hekk irriżultaw
f’inqas Opinjonijiet adottati mill-Kumitati, sitta adottati mill-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza
tal-Konsumatur (SCCS) u wieħed mill-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Sanitarji, Ambjentali u
Emerġenti (SCHEER).
Minħabba r-restrizzjonijiet fuq il-moviment, iż-żewġ konferenzi organizzati mill-Presidenza
Ġermaniża u Portugiża tal-Kunsill tal-UE saru online, kif ukoll il-jiem ta’ Informazzjoni
organizzati mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (iċChafea) għall-preżentazzjoni tal-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt il-programm ta’ ħidma tal2020. Diversi skedi ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ proposti għal proġetti jew għal azzjonijiet
konġunti kellhom jiġu posposti minħabba l-fatt li l-awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri kienu
impenjati fl-indirizzar tal-pandemija tal-COVID-19. Madankollu, minkejja dawn id-diffikultajiet
kollha, l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ħidma annwali tal-2020 ma ġietx affettwata b’mod
sinifikanti, anke f’termini ta’ konsum tal-baġit.
Taħt l-Objettiv 1 “Il-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni tal-mard, u t-trawwim ta’ ambjenti li
jappoġġaw stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa”, l-UE pprovdiet finanzjament totali ta’
EUR 11 097 241,78 għal 11-il organizzazzjoni mhux governattiva (NGOs)5, azzjoni konġunta
waħda, organizzazzjoni internazzjonali waħda, żewġ azzjonijiet oħra u 10 kuntratti ta’ servizz. Il-

4

L-Azzjoni Konġunta SHARP (www.sharpja.eu) tappoġġa l-koordinazzjoni fost il-laboratorji ta’ referenza tal-UE għallprevenzjoni, l-identifikazzjoni u r-rispons għal tifqigħat bijoloġiċi, il-kontaminazzjoni kimika u t-theddid ambjentali u mhux
magħruf għas-saħħa tal-bniedem

5 L-Assoċjazzjoni Ewropea tas-Saħħa Pubblika (EUPHA), l-Alleanza Ewropea għas-Saħħa Pubblika, is-Smoke Free Partnership,
in-Network Ewropew għall-Prevenzjoni tat-Tipjip u tal-Konsum tat-Tabakk, Servizzi ta’ Taħriġ u ta’ Informazzjoni dwar l-Obeżità
fl-Ewropa - il-fażi 2, Schools for health in Europe Foundation, TBEC: it-tisħiħ tar-rispons tat-TB fir-reġjun tal-Ewropa tad-WHO,
l-AIDS Action Europe - Stronger together, Correlation - European Harm Reduction Network, Alzheimer Europe, il-Legi Ewropej
tal-Kanċer - Kollaborazzjoni għall-impatt fil-kontroll tal-kanċer.
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11-il NGO ppreżentaw proposti għal ftehim ta’ għotja speċifika (SGA) skont ftehim qafas ta’
sħubija ffirmat fl-2017. L-azzjoni konġunta hija għall-iskambju tal-aħjar prattiki flimplimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk (2014/40/UE)6 u għall-atti ta’
implimentazzjoni u delegati relatati mal-leġiżlazzjoni tas-sigaretti elettroniċi.
Skont l-Objettiv 2 “Il-protezzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni minn theddid serju għas-saħħa ta’ natura
transfruntiera”, l-UE pprovdiet finanzjament totali ta’ EUR 3 933 955,42 għal erba’ proġetti li
jiffokaw fuq it-titjib tal-aċċess għat-tilqim u t-teħid tagħhom. Wieħed mill-proġetti huwa
IMMUNION (It-titjib tal-kooperazzjoni fit-tilqim fl-Unjoni Ewropea - Improving IMMunisation
cooperation in the European UNION) li jiffoka fuq iż-żieda fit-teħid tat-tilqim u għalhekk huwa
parti mir-rispons għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-2018 dwar it-tilqim, filwaqt li jżid ukoll
il-valur għall-inizjattivi tal-UE u dawk nazzjonali, b’mod partikolari l-Koalizzjoni għat-Tilqim.
Skont l-Objettiv 3 “Il-kontribut għal sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u sostenibbli”, l-UE
pprovdiet finanzjament totali ta’ EUR 31 850 207,93 biex tappoġġa l-operat ta’ NGO partikolari
(Health Action International) u għal diversi azzjonijiet li jrawmu sistemi tas-saħħa innovattivi,
effiċjenti u sostenibbli. Azzjoni konġunta kienet tikkonċerna l-iskambju u l-implimentazzjoni talaħjar prattiki fil-qasam tas-saħħa mentali, b’enfasi partikolari fuq il-prevenzjoni tas-suwiċidju u rriforma tas-servizzi tas-saħħa mentali. Barra minn hekk, tnediet azzjoni konġunta “Lejn l-Ispazju
Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa” (TEHDAS) biex tgħin jiġi stabbilit Spazju Ewropew tad-Data
dwar is-Saħħa7 – avvanz importanti fil-kondiviżjoni tad-data dwar is-saħħa. Ingħatat għotja diretta
lid-Direttorat Ewropew għall-Kwalità tal-Mediċini u l-Kura tas-Saħħa biex dan ikun jista’
jistabbilixxi standards armonizzati ta’ kwalità u materjali ta’ referenza għas-sustanzi ta’ oriġini
bijoloġika f’konformità mal-inizjattivi tal-UE dwar il-protezzjoni tal-annimali.
Skont l-Objettiv 4 “L-iffaċilitar tal-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sigura għaċ-ċittadini
tal-Unjoni”, l-UE pprovdiet kofinanzjament totali ta’ EUR 7 710 843,21 biex jiġu appoġġati tliet
NGOs8 li jikkontribwixxu għall-objettivi tas-saħħa tal-UE, biex tiġi ffinanzjata l-konferenza tal-

Id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, irregolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u
prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 1).
6

7
8

EUR-Lex - 52022PC0197 - MT - EUR-Lex (europa.eu)
Thalia: action against thalassemia, EURORDIS, SAVDON: World Marrow Donors Association.
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presidenza dwar “Id-Disponibbiltà, l-Aċċessibbiltà u l-Affordabbiltà tal-Mediċini u l-Apparat
mediku”, organizzata taħt il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, u biex jiġu
ffinanzjati l-kuntratti ta’ servizz.
In-nefqa totali għal attivitajiet trażversali relatati mal-objettivi kollha, inkluż l-azzjoni konġunta
biex jiġu appoġġati l-Punti Fokali tal-Programm Nazzjonali, il-Premju tas-Saħħa tal-UE għall2020, l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni, it-teknoloġija tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni (ICT)
u l-evalwaturi esperti kienet ta’ EUR 13 595 548,80.
Il-Kummissjoni u l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (iċChafea) żguraw li r-riżultati tal-programm ġew ippubblikati b’mod wiesa’ permezz ta’ attivitajiet
ta’ komunikazzjoni u tixrid xierqa. Dawk l-attivitajiet iffokaw fuq il-prijoritajiet ta’
komunikazzjoni ewlenin indikati mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għas-Saħħa u
s-Sikurezza Alimentari (DĠ SANTE) - pereżempju, it-tilqim, il-COVID-19, il-promozzjoni ta’
stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa, il-forza tax-xogħol tas-saħħa, il-valutazzjoni tat-teknoloġija tassaħħa u s-saħħa diġitali. L-attivitajiet promozzjonali ġew organizzati f’kooperazzjoni mannetwork tal-Punti Fokali Nazzjonali (NFPs)9, inklużi jumejn ta’ informazzjoni fil-format ta’
webinars biex jiġu promossi l-opportunitajiet ta’ finanzjament disponibbli skont l-AWP tal-2020.

2. PUNTI EWLENIN TAS-SENA
L-AWP tal-2020 indirizza b’mod wiesa’ l-erba’ objettivi speċifiċi tal-Programm tas-saħħa.
Taħt l-Objettiv 1 “Il-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni tal-mard u t-trawwim ta’ ambjenti li
jappoġġaw stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa”, tnediet Azzjoni Konġunta dwar il-Kontroll tat-Tabakk
(JATC2)10 biex tiffaċilita l-iskambju ta’ prattiki tajbin bejn l-Istati Membri, u b’hekk tittejjeb limplimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk u tal-atti ta’ implimentazzjoni u
delegati relatati mar-regolamentazzjoni tas-sigaretti elettroniċi. Wieħed mill-għanijiet tal-JATC2
huwa li tiġi żgurata konsistenza akbar fl-applikazzjoni tad-Direttiva u b’hekk jiġi żgurat suq uniku
ġust għat-tabakk u għall-prodotti relatati, b’enfasi partikolari fuq is-sorveljanza u l-infurzar tas-

L-NFPs jinħatru mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi oħrajn li jipparteċipaw fil-programm biex jgħinu lill-KE
tippromwovi l-programm u tikkomunika r-riżultati u l-informazzjoni tagħha dwar l-impatt tiegħu.
10
JAOTC2 hija azzjoni konġunta ta’ tliet snin bil-kofinanzjament tal-KE ta’ MEUR 2,5
9
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suq. Hija se tivvaluta l-qafas legali eżistenti għar-reklamar tat-tabakk u r-reklamar ta’ prodotti
emerġenti.
Fost id-diversi NGOs li rċevew għotja operattiva, kien hemm l-Assoċjazzjoni tal-Legi Ewropej
għall-Kanċer (ECL), pjattaforma unika li tlaqqa’ flimkien diversi legi għall-kanċer li huma attivi
fil-livell reġjonali, nazzjonali u internazzjonali biex tinkiseb Ewropa ħielsa mill-kanċer. L-ECL
tappoġġa l-legi għall-kanċer fl-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar lIskrinjar tal-Kanċer, filwaqt li wkoll

tgħaqqadhom biex jippromwovu aċċess ugwali għat-

trattament, l-appoġġ, u r-riabilitazzjoni għall-pazjenti tal-kanċer. Fl-aħħar nett, l-ECL
tirrakkomanda li l-Gwida Ewropea għat-titjib tal-kwalità fil-kontroll tal-kanċer tiġi stabbilita u
kkunsidrata aħjar fil-pjanijiet nazzjonali dwar il-kanċer. L-involviment attiv tal-ECL fil-ġlieda
kontra l-kanċer kien ta’ sinifikat kbir, b’mod partikolari fil-każ tal-Istrateġija Farmaċewtika talUE, li dwarha l-ECL ħarġet dokument ta’ pożizzjoni, li jikkondividi l-fehmiet tagħha u jsaħħaħ lapproċċ propost iċċentrat fuq il-pazjent. Dan l-involviment huwa marbut ukoll malimplimentazzjoni tal-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer.
Taħt l-Objettiv 2 “Il-protezzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni minn theddid serju għas-saħħa ta’ natura
transfruntiera”, ġew iffinanzjati tliet proġetti biex tingħata spinta lit-teħid tat-tilqim. Il-proġetti
RISE-Vac11, ImmuHubs12 u ActToVAx4NAM13 “Żieda fl-Aċċess Għat-Tilqim għall-Migranti
Ġodda” għandhom l-għan li jżidu l-aċċess għat-tilqim għal gruppi żvantaġġati, iżolati u li huma
diffiċli biex jintlaħqu u għal migranti ġodda (billi jittieħed approċċ ta’ tul il-ħajja kollha). B’mod
partikolari, l-ActToVAx4Nam għandu fil-mira tiegħu esklussivament migranti ġodda – fil-pajjiżi
tal-ewwel linja, ta’ tranżitu u ta’ destinazzjoni – u għandu l-għan li jiżgura aċċess ġust għat-tilqim.
Taħt l-Objettiv 3 “Il-kontribut għal sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u sostenibbli”, iċChafea nediet kuntratt ta’ servizz14 għall-forniment ta’ ħidma konġunta ta’ valutazzjoni tatteknoloġija tas-saħħa (HTA) biex tappoġġa l-kooperazzjoni kontinwa tal-UE dwar l-HTA. Dan isservizz se jindirizza kwistjonijiet metodoloġiċi eżistenti sabiex jippromwovi l-ħidma konġunta
dwar l-HTA, filwaqt li jappoġġa wkoll il-kooperazzjoni tal-UE dwar l-HTA lil hinn mit-tmiem tal11

durata: tliet snin, kofinanzjament tal-UE: EUR 951 120.
durata ta’ tliet snin, kofinanzjament tal-UE:EUR 989 104
13
Durata: tliet snin, kofinanzjament tal-UE: EUR 994 393
14
għal ammont ta’ MEUR 3, u durata ta’ tliet snin
12
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azzjoni konġunta tal-EUnetHTA. Għalhekk huwa se jipprovdi kontribut rilevanti għall-iżvilupp
ta’ qafas legali ġdid dwar l-HTA. Minħabba li r-Regolament (UE) 2021/228215 dwar l-HTA daħal
fis-seħħ f’Jannar 2022 u se jsir applikabbli f’Jannar 2025, dan il-kuntratt ta’ servizz huwa mistenni
li jappoġġa b’mod attiv l-implimentazzjoni tar-Regolament il-ġdid li bħalissa jinsab fil-fażi
preparatorja tiegħu.
B’mod partikolari, il-kuntratt ta’ servizz se jwassal għal:


żvilupp ulterjuri tal-metodoloġija tal-HTA li għandha tiġi applikata meta jitwettqu
valutazzjonijiet kliniċi konġunti (JCAs) u konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti (JSCs). Se
jindirizza dawk l-oqsma fejn l-opinjonijiet għadhom diverġenti bil-ħsieb li tiġi żviluppata
ulterjorment il-metodoloġija għal ħidma konġunta u li jsir aktar faċli li jintlaħaq approċċ
komuni meta jitwettqu l-JCAs u l-JSCs;



it-tlestija ta’ tmien JSCs paralleli għall-prodotti mediċinali jew minimu ta’ sitt JSCs, li
jippermettu li wieħed mill-aktar prodotti ta’ suċċess tal-azzjoni konġunta tal-EUnetHTA
jkompli;



it-tlestija ta’ żewġ JCAs għall-prodotti mediċinali u erba’ JCA/CAs għall-apparati mediċi
jekk possibbli, iżda fi kwalunkwe każ mill-inqas JCA wieħed għall-prodotti mediċinali u
żewġ JCA/CAs għall-apparati mediċi;



il-koordinazzjoni tal-attivitajiet konġunti msemmija hawn fuq, inkluża l-interazzjoni marrappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati (pazjenti, professjonisti tas-saħħa, industrija), lakkademiċi, l-organizzazzjonijiet rilevanti tal-UE u internazzjonali u l-inizjattivi tal-HTA.

Taħt l-Objettiv 4 “L-iffaċilitar tal-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sigura għaċ-ċittadini talUnjoni”, tnieda studju biex jappoġġa l-valutazzjoni tal-impatt għar-rieżamijiet tad-Direttiva
2002/98/KE dwar is-sikurezza u l-kwalità tad-demm tal-bniedem u tal-komponenti tad-demm, u
tad-Direttiva 2004/23/KE dwar is-sikurezza u l-kwalità tat-tessuti u ċ-ċelloli tal-bniedem, kif ukoll
ta’ dawn iż-żewġ atti ta’ implimentazzjoni ta’ dawn id-direttivi. Id-durata tal-kuntratt kienet ta’
disa’ xhur u għen lill-Kummissjoni tħejji valutazzjoni tal-impatt biex tappoġġa l-proposta tagħha
għall-emendar tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar id-demm, it-tessuti u ċ-ċelloli.

15
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L-objettivi speċifiċi huma li:


tingħata deskrizzjoni tas-sitwazzjoni bażi, jinġabru fil-qosor l-elementi ewlenin talevalwazzjoni, u tiġi kkomplementata d-definizzjoni tal-problema billi tinġabar u tiġi
analizzata evidenza dwar l-impatt u aspetti oħra tat-teknoloġiji/tat-terapiji dubjużi flimkien
mat-tagħlimiet meħuda mill-pandemija tal-COVID-19;



jitkejlu l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali sinifikanti probabbli ta’ kull waħda millgħażliet ta’ politika;



jiġu analizzati u jitqabblu l-effettività, l-effiċjenza u l-konsistenza tal-għażliet ta’ politika.

3. IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT
Il-baġit globali għall-Programm kien ta’ EUR 449 000 000. Dan kien jinkludi EUR 30 600 000
għall-kostijiet operattivi taċ-Chafea li għenu lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-Programm.
Iċ-Chafea pprovdiet lill-Kummissjoni b’assistenza teknika, xjentifika u amministrattiva flimplimentazzjoni tal-Programm u l-programmi preċedenti tiegħu mill-200516.
Iċ-Chafea torganizza sejħiet annwali

għal

proposti, tikkoordina

l-evalwazzjoni tas-

sottomissjonijiet, tinnegozja, tiffirma u timmaniġġja l-ftehimiet ta’ għotja, u tikkomunika rriżultati tal-azzjonijiet. Hija responsabbli wkoll għall-maġġoranza tal-proċeduri tal-akkwist.
Il-baġit stabbilit fl-AWP tal-2020 kien ta’ EUR 71 556 963. Dan jista’ jiġi analizzat kif ġej:


nefqa operazzjonali ffinanzjata mill-UE: EUR 63 624 000 – li tikkorrispondi għal-linja
baġitarja 17 03 01 “Titħeġġeġ l-innovazzjoni fis-saħħa, tiżdied is-sostenibbiltà tas-sistemi

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/858/KE tal-15 ta’ Diċembru 2004 li twaqqaf aġenzija eżekuttiva bl-isem
Aġenzija Eżekuttiva għall-Programm dwar is-Saħħa Pubblika għat-tmexxija tal-azzjoni Komunitarja fil-qasam tassaħħa pubblika — b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 58/2003 tal-Kunsill (ĠU L 369, 16.12.2005, p. 73)
emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/544/KE tal-20 ta’ Ġunju 2008 li temenda d-Deċiżjoni Nru
2004/858/KE sabiex tittrasforma “L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Programm tas-Saħħa Pubblika” f’“L-Aġenzija
Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi” (ĠU L 173, 3.7.2008, p. 27). Minn Diċembru 2014, l-Aġenzija Eżekuttiva
għas-Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC) ġiet sostitwita bl-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, lAgrikoltura u l-Ikel (iċ-Chafea) bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/927/UE tas-17 ta’
Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/770/UE sabiex “L-Aġenzija Eżekuttiva talKonsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel” tiġi ttrasformata f’“L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura
u l-Ikel” (ĠU L 363, 18.12.2014, p. 183).
16
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tas-saħħa, u jiġu protetti ċ-ċittadini tal-Unjoni minn theddid serju għas-saħħa ta’ natura
transfruntiera”;


nefqa operazzjonali ffinanzjata mill-EFTA/ŻEE17 u minn pajjiżi oħra mhux tal-UE18 li
jipparteċipaw fil-programm: EUR 1 882 963;



nefqa amministrattiva: EUR 1 500 000, li jikkorrispondu għal-linja baġitarja 17 01 04 02;



kostijiet operattivi taċ-Chafea: EUR 4 550 000 - li jikkorrispondu għal-linja baġitarja
17 01 06 02.

Il-baġit totali għan-nefqa operazzjonali kien ta’ EUR 65 506 963. Id-DĠ SANTE u ċ-Chafea
bejniethom impenjaw total ta’ EUR 68 187 797,40 skont l-AWP tal-2020 (105 % tal-baġit tannefqa operazzjonali). Iċ-Chafea impenjat EUR 40 430 042,00, filwaqt li d-DĠ SANTE impenja
EUR 27 657 755,14 – li jkopru parti mill-impenji ta’akkwist u azzjonijiet oħrajn.
Id-differenza ta’ EUR 2 680 834,14 bejn il-baġit operattiv ivvotat u l-baġit impenjat finali hija
dovuta għal trasferimenti interni li seħħew matul l-eżerċizzju ta’ trasferiment globali li jirriżultaw
mill-pandemija tal-COVID-19.

3.1 Prijoritajiet
Fl-2020, l-impenn tan-nefqa operazzjonali totali ta’ EUR 68 187 797,14 ġie assenjat għall-erba’
objettivi speċifiċi tal-Programm li ġejjin:
1. il-promozzjoni tas-saħħa – EUR 11 097 241,78 (16 % tal-baġit operattiv totali) għall-

promozzjoni tas-saħħa, għall-prevenzjoni tal-mard u għat-trawwim ta’ ambjenti għal stili ta’
ħajja tajbin għas-saħħa, b’kunsiderazzjoni għall-prinċipju “saħħa fil-politiki kollha”;
2. it-theddid għas-saħħa – EUR 3 933 955,42 (6 % tal-baġit operattiv) għall-protezzjoni taċ-

ċittadini tal-UE minn theddid transfruntier serju għas-saħħa;
3. is-sistemi tas-saħħa – EUR 31 850 207,93 (47 % tal-baġit operattiv totali) għall-promozzjoni

ta’ sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u sostenibbli;
4. kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura – EUR 7 710 843,21 (11 % tal-baġit operattiv totali)

biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE.

17
18

In-Norveġja u l-Iżlanda.
Is-Serbja, il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Moldova.
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Barra minn hekk, attivitajiet trażversali (attivitajiet tal-IT, komunikazzjoni, rimborż ta’
evalwaturi esperti) u attivitajiet oħra (eż. il-Kumitati Xjentifiċi, il-Bord ta’ Esperti u attivitajiet
oħra ta’ gruppi ta’ esperti, studji biex jgħinu fl-iżvilupp tal-politiki tas-saħħa), ammontaw għal
EUR 13 595 248,80 (20 % tal-baġit operattiv).
It-Tabella 1 ta’ hawn taħt turi l-allokazzjoni tal-baġit fost l-objettivi differenti.
Tabella 1: Il-baġit operattiv tal-2020 għal kull objettiv tal-Programm

Baġit Operattiv 2020 għal kull objettiv tat-tielet
programm tas-saħħa
16%

20%

6%
11%

47%
Promozzjoni tas-saħħa

Theddid għas-Saħħa

Sistemi tas-saħħa

Kura tas-saħħa aħjar u aktar sigura

Attivitajiet Orizzontali

Fir-rigward tal-allokazzjoni tal-baġit tal-2020 għal kull waħda mill-prijoritajiet tematiċi talProgramm, it-Tabella 2 ta’ hawn taħt turi li l-attivitajiet skont il-prijorità tematika 3 – il-kontribut
għal sistemi tas-saħħa innovattivi, effiċjenti u sostenibbli – ġew allokati l-akbar sehem tal-baġit,
segwit minn attivitajiet orizzontali jew trażversali, inizjattivi għall-promozzjoni tas-saħħa u ttilqim.
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Tabella 2: Il-baġit operattiv għall-2020 għal kull prijorità tematika (f’miljuni ta’ EUR)

Baġit operattiv 2020 għal kull prijorità tematika (f'miljuni ta'
EUR)
14
12
10
8
6
4
2
0

Il-programm ġie implimentat permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ strumenti ta’ finanzjament. Dawn kienu
jinkludu:


għotjiet għall-proġetti,



għotjiet operattivi b’appoġġ għall-NGOs,



azzjonijiet kofinanzjati mal-awtoritajiet tal-Istati Membri (azzjonijiet konġunti),



ftehimiet ta’ għotja diretta ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali,



akkwist pubbliku,



azzjonijiet oħra, bħall-appoġġ lill-kumitati xjentifiċi, ftehimiet amministrattivi maċ-Ċentru
Konġunt tar-Riċerka u l-Eurostat, u għotjiet għall-konferenzi organizzati mill-presidenzi
tal-Kunsill.

Intużaw sejħiet kompetittivi biex jintgħażlu azzjonijiet għall-finanzjament, pereżempju għal
proġetti u akkwisti. Azzjonijiet konġunti, għotjiet lil organizzazzjonijiet internazzjonali u
11

konferenzi organizzati mill-presidenzi tal-Kunsill tal-UE huma ftehimiet ta’ għotja diretta
minħabba li hemm sitwazzjoni ta’ monopolju (de jure jew de facto), li jfisser li hemm fornitur
wieħed biss ta’ servizz possibbli.
Rieżaminaturi esterni (azzjonijiet konġunti), uffiċjali tad-DĠ SANTE u taċ-Chafea jevalwaw ilproposti biex jiżguraw il-kwalità ta’ dawn l-azzjonijiet kofinanzjati.
Il-baġit amministrattiv huwa relatat man-nefqa fuq punti bħal studji, laqgħat tal-esperti,
komunikazzjoni, u għajnuna teknika u amministrattiva għas-sistemi tal-IT.

3.2 Eżekuzzjoni tal-baġit operattiv permezz ta’ mekkaniżmu ta’ finanzjament

Tip ta’ Mekkaniżmu ta’
Finanzjament

Implimentazzjoni (EUR)

Sehem tal-mekkaniżmu fil-baġit
totali implimentat (%)

1. Għotjiet taħt sejħa għal proposti
jew bi stedina:
1.1 Għotjiet għall-Proġetti / HP-PJ

7 452 705,51

11,30 %

1.2 Għotjiet operattivi / SGAs

5 852 209,00

8,90 %

12 408 994,17

18,90 %

1.3 Għotjiet ta’ azzjoni konġunta
1,4. Għotjiet għall-konferenzi lill-Istati
Membri li jkollhom il-Presidenza tal-UE
1.5 Ftehimiet dwar għotja diretta ma’
organizzazzjonijiet internazzjonali

162 984,92
5 730 000,00
31 606 893,60

GĦOTJIET TOTALI
2. Akkwist (kuntratti ta’ servizz,
premjijiet, orizzontali)

26 708 292,21

0,24 %
8,74 %
48 %
40 %

Immaniġġjati miċ-Chafea

8 273 148,40

13 %

Immaniġġjati mid-DĠ SANTE

18 435 143,81

27 %

9 872 611,33

10,90 %

Immaniġġjati miċ-Chafea

650 000,00

0,90 %

Immaniġġjati mid-DĠ SANTE
5. Il-baġit implimentat skont l-AWP
tal-2020

9 222 611,33

10 %

4. Azzjonijiet Oħra

68 187 797,14

105 %

Immaniġġjati miċ-Chafea

40 530 042,00

62 %

Immaniġġjati mid-DĠ SANTE

27 657 755,14

37,47 %
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Baġit totali disponibbli skont l-AWP
tal-2020
Krediti
Addizzjonali

100,00 %

65 506 963,00
-

2 680 834,14

Miċ-Chafea

-

Mid-DĠ Sante

2 680 834,14

5%

68 187 797,14

Total bi krediti ttrasferiti

3.3 Benefiċjarji
Fl-2020, iċ-Chafea u d-DĠ SANTE iffirmaw aktar minn 8019 għotja u kuntratt ma’ benefiċjarji u
fornituri ta’ servizzi: organizzazzjonijiet governattivi, istituzzjonijiet akkademiċi, NGOs,
kumpaniji privati, u esperti individwali20. Benefiċjarji oħra kienu jinkludu organizzazzjonijiet
internazzjonali u dipartimenti tal-UE. Madwar 286 benefiċjarju u kuntrattur irċevew finanzjament
tal-UE, u ż-żewġ kategoriji ewlenin kienu kumpaniji privati (għall-akkwist u għal azzjonijiet
oħrajn) u organizzazzjonijiet governattivi (għal azzjonijiet konġunti u għal proġetti).

4. ATTIVITAJIET EWLENIN TA’ KOMUNIKAZZJONI
Fl-2020, iċ-Chafea organizzat attivitajiet ta’ komunikazzjoni biex iżżid il-viżibbiltà tar-riżultati u
s-suċċessi miksuba taħt il-Programm, biex tippromwovi l-prijoritajiet ta’ komunikazzjoni speċifiċi
tad-DĠ SANTE u biex tagħti spinta lill-isforzi biex jintlaħqu benefiċjarji potenzjali tal-Programm.
Informazzjoni estensiva dwar dawn l-attivitajiet tista’ tinstab fir-rapport dwar l-attività tal-2020
taċ-Chafea għall-programm21.
Il-webinars ta’ informazzjoni li saru fl-4 u fil-5 ta’ Marzu 2020 kienu l-avvenimenti ewlenin tassena, b’aktar minn 350 parteċipant. Il-webinars enfasizzaw l-istejjer ta’ suċċess tal-programm u
ppreżentaw opportunitajiet ta’ finanzjament għas-saħħa tal-UE–skont l-AWP tal-2020
(pereżempju, sejħiet għal proġetti, azzjonijiet konġunti u sejħiet għall-offerti).

Azzjonijiet konġunti (4), għotjiet għall-proġetti (10), għotjiet operattivi /ftehimiet ta’ għotja speċifika (SGA) (15),
ftehim ta’ għotja diretta (4), premjijiet (3), konferenzi tal-presidenza (2), sejħiet għall-offerti (37), azzjonijiet oħrajn
(10).
20
Din iċ-ċifra ma tinkludix il-kuntratti ma’ esperti individwali li jipparteċipaw f’kumitati xjentifiċi, evalwaturi ta’
sejħiet għal proposti, eċċ.
21
annual-activity-report-2020-chafea_en.pdf (europa.eu) jew Annual activity report 2020 - Consumers, Health,
Agriculture and Food Executive Agency | Il-Kummissjoni Ewropea (europa.eu)
19

13

Barra minn hekk, f’kooperazzjoni mal-NFPs tal-programm, iċ-Chafea organizzat jumejn ta’
informazzjoni fl-Italja u fl-Iżvezja b’aktar minn 100 parteċipant dwar suġġetti marbuta malprijoritajiet ta’ politika nazzjonali. Barra minn hekk, 60 persuna pparteċipaw f’jum ta’ laqgħa ta’
informazzjoni online dwar azzjonijiet konġunti fit-8 ta’ Ġunju 2020.
Iż-żewġ avvenimenti li segwew ippermettew li ssir aktar komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni
u r-riżultati tal-Programm.


Il-Konferenza Ewropea tal-2020 dwar is-Saħħa Pubblika, mill-20 sat-23 ta’ Novembru
2020, avveniment online b’żewġ sessjonijiet u stand virtwali.



Is-16-il Kungress Dinji tal-2020 dwar is-Saħħa Pubblika, mit-12sas-17 ta’ Ottubru 2020,
avveniment online b’żewġ sessjonijiet u stand virtwali.

L-attivitajiet ta’ komunikazzjoni online fl-2020 qabżu l-mira stabbilita (150 aħbar fis-sena). Aktar
minn 220 aħbar fuq is-sit web taċ-Chafea kellhom links għall-promozzjoni fuq il-media soċjali,
għal webinars dwar opportunitajiet ta’ finanzjament, għal gwida ta’ komunikazzjoni għallbenefiċjarji, u għal aġġornament tal-karatteristiċi ta’ dawnlowdjar tal-bażi tad-data. Barra minn
hekk, il-links għas-sit web tad-DĠ SANTE u għall-Bullettin dwar is-Saħħa tal-UE tejbu lkomunikazzjoni tal-miżuri tal-Kummissjoni biex tiġi miġġielda l-pandemija tal-COVID-19.
Iċ-Chafea pproduċiet għadd ta’ pubblikazzjonijiet elettroniċi, disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit
web tagħha u fuq is-sit web tal-ħanut tal-kotba tal-UE, li jistgħu jiġu stampati fuq talba. Dawn
jinkludu tliet dokumenti ta’ informazzjoni dwar il-kanċer22, il-kura integrata23 u s-sustanzi ta’
oriġini umana (SoHO)24. Dawn huma disponibbli fit-23 lingwa uffiċjali kollha tal-UE.

5. KONKLUŻJONI
Filwaqt li orjenta mill-ġdid u mexxa proporzjon mill-attivitajiet u r-riżorsi tiegħu lejn il-ġlieda
kontra l-pandemija tal-COVID-19, il-programm kompla l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tiegħu
taħt il-programm bil-għan li jtejjeb u jkompli jikkonsolida l-kisbiet ewlenin matul il-perjodu kollu

Kanċer - l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE (europa.eu)
Kura integrata - l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE (europa.eu)
24
Sustanzi ta’ oriġini umana (SoHO) - l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE (europa.eu)
22
23
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ta’ implimentazzjoni 2014-2020. F’ċirkostanzi eċċezzjonali minħabba t-tifqigħa tal-COVID-19, ilprogramm twettaq tajjeb u ġie implimentat b’mod effettiv fl-2020, u b’hekk ikkontribwixxa għal
protezzjoni aħjar tas-saħħa permezz tal-politiki u tal-attivitajiet tiegħu, f’konformità mal-Artikolu 168 tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
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