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Il-Lussemburgu, it-18 ta’ Jannar 2021

Ir-rispons inizjali tal-UE għall-COVID-19: jittieħdu tagħlimiet
biex isir titjib fil-kooperazzjoni Ewropea fil-livell tas-saħħa
pubblika
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) irrieżaminat ir-rispons inizjali tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19 u
tiġbed l-attenzjoni għal ċerti sfidi li qed tiffaċċja l-UE fl-appoġġ tagħha għall-azzjonijiet tal-Istati
Membri fil-livell tas-saħħa pubblika. Dawn jinkludu l-istabbiliment ta’ qafas xieraq għal theddid
transfruntier għas-saħħa, l-iffaċilitar tal-forniment ta’ provvisti xierqa fi kriżi u l-appoġġ għalliżvilupp ta’ vaċċini.
Il-kompetenzi tal-UE fil-livell tas-saħħa pubblika huma limitati. Hija tappoġġa prinċipalment ilkoordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati Membri (permezz tal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa),
tiffaċilita l-akkwist ta’ apparat mediku (billi toħloq kuntratti qafas tal-akkwist konġunt), u tiġbor
informazzjoni/tivvaluta r-riskji (permezz taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
- ECDC). Mill-bidu tal-pandemija tal-COVID-19 ’il hawn, l-UE ħadet azzjonijiet ulterjuri biex tindirizza
kwistjonijiet urġenti, billi ffaċilitat il-provvista ta’ apparat mediku u l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni
bejn l-Istati Membri, kif ukoll billi ppromoviet ir-riċerka dwar l-ittestjar, it-trattamenti u l-vaċċini.
Sat-30 ta’ Ġunju 2020, l-UE allokat 3 % tal-baġit annwali tagħha biex tappoġġa l-miżuri relatati massaħħa pubblika.
“Kienet sfida għall-UE li tissupplimenta malajr il-miżuri li ttieħdu fi ħdan il-mandat formali tagħha u
li tappoġġa r-rispons fil-livell tas-saħħa pubblika għall-kriżi tal-COVID-19,”qalet Joëlle Elvinger, ilMembru tal-QEA responsabbli għar-rapport analitiku. “Huwa kmieni wisq biex jiġu awditjati lazzjonijiet li għaddejjin jew jiġi vvalutat l-impatt tal-inizjattivi tal-UE fil-livell tas-saħħa pubblika
relatati mal-COVID-19, iżda dawn l-esperjenzi jistgħu jipprovdu tagħlimiet għal kwalunkwe riforma
futura tal-kompetenzi tal-UE f’dan il-qasam.”
F’rapport tal-awditjar tal-2016, l-awdituri kienu diġà ġibdu l-attenzjoni għal dgħufijiet fl-użu tal-qafas
legali tal-UE tal-2013 għall-indirizzar ta’ theddid transfruntier serju għas-saħħa. Xi wħud millkwistjonijiet, bħall-ippjanar ta’ tħejjija rriżultaw persistenti.
Kienet sfida għall-ECDC biex jimmaniġġja l-puntwalità, il-kwalità u l-kompletezza tal-informazzjoni
riċevuta mill-Istati Membri, u l-istrateġiji differenti ta’ sorveljanza u ta’ ttestjar użati mill-Istati
Membri jagħmlu t-tqabbil u l-valutazzjonijiet diffiċli. L-ECDC wissa li għad irid isir xogħol
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport analitiku maħruġ mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Ir-rapport analitiku sħiħ huwa disponibbli fuq eca.europa.eu.
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konsiderevoli biex tiġi stabbilita u msaħħa sorveljanza robusta tal-COVID-19 ibbażata fuq ilpopolazzjoni.
Test ewlieni għall-Istati Membri fl-indirizzar tal-pandemija kien l-iżgurar tal-provvista ta’ apparat
mediku suffiċjenti. Il-Kummissjoni Ewropea ħadet firxa ta’ miżuri biex tgħin lill-Istati Membri jegħlbu
din l-isfida. Dawn il-miżuri kienu jinkludu l-introduzzjoni ta’ skema ta’ awtorizzazzjoni talesportazzjoni, il-bidu ta’ kumulazzjoni ta’ riżerva strateġika ffinanzjata mill-UE ta’ apparat mediku u
tagħmir protettiv personali u l-istabbiliment ta’ għodda online ta’ “pariġġar” għal xiri ta’ apparat
mediku. Il-Kummissjoni nediet ukoll kuntratti qafas tal-akkwist konġunt għal apparat mediku.
Madankollu, l-Istati Membri akkwistaw il-maġġoranza vasta tal-provvisti mediċi tagħhom permezz
ta’ proċeduri nazzjonali ta’ akkwist.
Il-baġit tal-UE appoġġa firxa ta’ azzjonijiet inklużi r-riċerka dwar il-COVID-19 u l-ftehimiet ta’ xiri bilquddiem tal-vaċċini. Sa nofs l-2020, l-UE allokat speċifikament EUR 4.5 biljun għall-miżuri relatati
mas-saħħa pubblika u espandiet il-firxa ta’ nfiq eliġibbli għall-finanzjament taħt il-qasam tal-koeżjoni
biex tkopri l-infiq fuq is-saħħa pubblika relatat mal-COVID-19. Fit-30 ta’ Ġunju 2020, l-użu ta’ dawn
il-fondi kien fi stadju bikri.
Sa Ġunju 2020 ġew allokati EUR 547 miljun mill-baġit tal-UE għar-riċerka fuq l-iżvilupp tat-testijiet,
it-trattamenti u l-vaċċini kontra l-COVID-19. Fl-ewwel nofs tal-2020, il-Kummissjoni allokat ukoll
EUR 1.5 biljun għall-finanzjament ta’ ftehimiet ta’ xiri bil-quddiem ma’ firxa ta’ żviluppaturi talvaċċini kontra l-COVID-19. Biex jiġi mmitigat ir-riskju inerenti marbut mal-iżvilupp tal-vaċċin, listrateġija tal-Kummissjoni iffukat fuq l-investiment f’firxa ta’ teknoloġiji u kumpaniji tal-vaċċini. Listrateġija kienet tinkludi finanzjament għar-riċerka dwar l-eżitazzjoni għat-tilqim kif ukoll il-ġlieda
kontra d-diżinformazzjoni, li jistgħu jagħmlu ħsara f’dak li jirrigwarda s-suċċess ta’ kampanji għallimmunizzazzjoni tal-massa.

Informazzjoni ġenerali
Is-saħħa pubblika taqa’ primarjament taħt il-kompetenza nazzjonali. Il-pandemija tal-COVID-19
ittestjat is-setgħat relattivament limitati assenjati lill-Unjoni permezz tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-UE u l-qafas legali tal-2013 għal theddid transfruntier serju għas-saħħa (idDeċiżjoni 1082/2013). Dan ir-rapport analitiku ma għandux l-intenzjoni li jikkonkludi dwar l-eżiti u limpatt tal-azzjonijiet li ttieħdu sa Ġunju 2020 speċjalment billi fiż-żmien li nkiteb dawn kienu
għadhom qed jevolvu.
Reċentement il-QEA ppubblikat rapport analitiku dwar ir-rispons ekonomiku tal-UE għall-kriżi talCOVID-19; il-programm ta’ ħidma 2021 tal-QEA jinkludi awditu dwar l-azzjonijiet relatati mas-saħħa
u l-akkwist tal-vaċċini.
Ir-Rapport Analitiku Nru 1/2019 “Il-kontribut inizjali li l-UE tat għar-rispons fil-livell tas-saħħa
pubblika għall-COVID-19” huwa disponibbli fuq eca.europa.eu.
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