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IS-SAĦĦA PUBBLIKA

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) żied l-importanza tal-
politika tas-saħħa billi jistipula li "l-livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa fiżika u mentali
għandu jkun assigurat fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-attivitajiet
kollha tal-Unjoni" (l-Artikolu 168(1) tat-TFUE). Ir-responsabbiltà primarja għall-
protezzjoni tas-saħħa u, b'mod partikolari, għas-sistemi tal-kura tas-saħħa tibqa'
f'idejn l-Istati Membri. Madanakollu, l-UE għandha rwol importanti fit-titjib tas-saħħa
pubbliku, fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-mard, fil-mitigazzjoni tal-għejun tal-periklu
għal saħħet il-bniedem u fl-armonizzazzjoni tal-istrateġiji tas-saħħa bejn l-Istati
Membri.
Il-politika tas-saħħa pubblika dan l-aħħar ħadet rwol ċentrali fit-tfassil tal-politika
Ewropea, hekk kif il-Parlament Ewropew għamel il-kanċer wieħed mis-suġġetti
prinċipali tiegħu mal-bidu tad-9 leġiżlatura, iżda wkoll l-emerġenza tal-pandemija
tal-COVID-19, u l-ħidma tal-Kummissjoni favur Unjoni Ewropea tas-Saħħa aktar
qawwija.

BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 168 (il-protezzjoni tas-saħħa pubblika), l-Artikolu 114 (is-suq uniku) u l-
Artikolu 153 (il-politika soċjali) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

OBJETTIVI

Il-politika tas-saħħa pubblika tal-UE għandha l-għan li:
— Tipproteġi u ttejjeb is-saħħa taċ-ċittadini tal-UE;

— Tappoġġja l-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tas-sistemi u l-infrastruttura tas-
saħħa;

— Ittejjeb ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa tal-Ewropa;

— Tgħammar lill-pajjiżi tal-UE biex jipprevjenu u jindirizzaw aħjar pandemiji futuri.

KISBIET

Il-politika tal-UE dwar is-saħħa oriġinat minn dispożizzjonijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà,
u iktar tard żviluppat b'riżultat tal-moviment liberu ta' persuni u merkanzija fis-suq intern,
li kien jeħtieġ koordinazzjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika. Diversi fatturi, inkluża l-
kriżi tal-enċefalopatija sponġiformi bovina (il-"marda ta' ġenn il-baqar") lejn tmiem is-
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seklu għoxrin, wasslu sabiex is-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi jingħataw prijorità
għolja fl-aġenda politika. It-twaqqif ta' aġenziji speċjalizzati bħall-Aġenzija Ewropea
għall-Mediċini (EMA) fl-1993 u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-
Mard (ECDC) fl-2004 juru l-impenn dejjem akbar tal-UE għall-politika tas-saħħa. Is-
saħħa pubblika bbenefikat ukoll minn azzjonijiet f'oqsma ta' politika bħall-ambjent u
l-ikel, fost ħafna oħrajn. L-istabbiliment tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
(ECHA) fl-2006 taħt il-qafas REACH għall-evalwazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' sustanzi
kimiċi, u l-ħolqien tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fl-2002 kienu wkoll
indikaturi tal-isforzi akbar mmirati lejn it-titjib tas-saħħa taċ-ċittadini tal-UE. It-tifqigħa
tal-pandemija tal-COVID-19 fl-2020 wasslet biex l-UE ġġedded l-enfasi tagħha fuq l-
indirizzar tal-kriżijiet tas-saħħa transfruntiera billi taħdem favur Unjoni Ewropea tas-
Saħħa aktar b'saħħitha.
A. Azzjonijiet tal-passat u l-kuntest
Minkejja n-nuqqas ta' bażi ġuridika ċara, il-politika dwar is-saħħa pubblika żviluppat
f'diversi oqsma ferm qabel ma ġie adottat it-TFUE. Il-leġiżlazzjoni dwar il-mediċini
kienet diġà introdotta fl-1965 biex tiżgura standards għoljin ta' riċerka u manifattura
tal-mediċini, biex tiżgura l-armonizzazzjoni tal-proċeduri nazzjonali tal-għoti ta' liċenzji
għall-prodotti mediċinali, u biex tintroduċi regoli dwar ir-reklamar, it-tikkettar u d-
distribuzzjoni. Il-programmi ta' riċerka medika u tas-saħħa pubblika jmorru lura
għall-1978, u jkopru suġġetti bħal tixjiħ, problemi ta' saħħa relatati mal-ambjent u mal-
istil ta' ħajja, riskji ta' radjazzjoni, u analiżi tal-ġenomi tal-bniedem, b'enfasi speċjali
fuq mard serju. L-Istati Membri qablu wkoll li joffru assistenza reċiproka fil-każ ta'
diżastri jew ta' mard estremament serju: il-"marda ta' ġenn il-baqar" toffri eżempju
prominenti ta' tali kooperazzjoni u assistenza. Bil-vizzju tad-droga, il-kanċer u l-AIDS/
HIV (fost oħrajn) li tfaċċaw bħala kwistjonijiet ewlenin marbutin mas-saħħa, flimkien
maż-żieda kostanti fil-moviment liberu ta' pazjenti u professjonisti tas-saħħa fl-UE, is-
saħħa pubblika għandha pożizzjoni dejjem aktar prominenti fl-aġenda tal-UE.
It-Trattat ta' Maastricht tal-1992, li ħoloq l-Unjoni Ewropea, introduċa s-saħħa pubblika
fit-trattat fundatur. Il-kamp ta' applikazzjoni kien pjuttost limitat, iżda rnexxielu joħloq
bażi ġuridika ċara għall-adozzjoni ta' miżuri ta' politika tas-saħħa. It-Trattat ta'
Amsterdam tal-1997 saħħaħ aktar id-dispożizzjonijiet, u filwaqt li l-kompetenza primarja
għal kwistjonijiet tas-saħħa baqgħet f'idejn l-Istati Membri, ir-rwol tal-UE sar aktar
prominenti. L-UE issa setgħet tadotta miżuri li jkollhom l-għan li jiżguraw (aktar milli
sempliċement "jikkontribwixxu għal", bħal qabel) livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem, u l-Istati Membri setgħu jikkooperaw b'rabta ma' kwalunkwe kawża ta' periklu
għas-saħħa tal-bniedem.
Fl-1993, il-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni dwar il-qafas għal azzjoni fil-qasam
tas-saħħa pubblika, li identifikat tmien oqsma għal azzjoni, inkluż il-promozzjoni tas-
saħħa, il-kanċer, id-drogi u l-mard rari. Dan kien il-prekursur tal-programmi pluriennali
tas-saħħa pubblika li ġew wara. L-evalwazzjoni ta' dak l-ewwel programm ikkonkludiet li
fil-futur kien meħtieġ approċċ aktar orizzontali u interdixxiplinari sabiex l-azzjoni tal-UE
tkun tista' tipproduċi aktar valur miżjud. Dan l-approċċ tqies għat-tfassil tal-programmi
sussegwenti, bħall-ewwel Programm dwar is-Saħħa Pubblika tal-UE (2003-2008),
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il-Programm tas-Saħħa (2009-2013), it-Tielet Programm tas-Saħħa (2014-2020) u
l-programm l-UE għas-saħħa attwali (2021-2027).
B. Żviluppi reċenti
F'dawn l-aħħar snin, l-istituzzjonijiet tal-UE ffokaw fuq tliet dimensjonijiet ewlenin li
għandhom implikazzjonijiet diretti fuq il-politiki tas-saħħa pubblika:
1. Il-konsolidazzjoni tal-qafas istituzzjonali
Ir-rwol tal-Parlament bħala leġiżlatur (permezz ta' kodeċiżjoni mal-Kunsill) issaħħaħ fir-
rigward ta' kwistjonijiet relatati mas-saħħa, l-ambjent, is-sigurtà fl-ikel u l-protezzjoni
tal-konsumaturi. Il-mod li bih il-Kummissjoni tvara inizjattivi leġiżlattivi ġie mirqum bi
proċeduri ta' konsultazzjoni standardizzati bejn is-servizzi, regoli ġodda tal-komitoloġija
u djalogu mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u mal-esperti. Fl-aħħar nett, ir-rwol li
kellhom l-aġenziji rilevanti (EMA, ECDC, ECHA u EFSA) issaħħaħ u l-implimentazzjoni
tal-programmi tas-saħħa tal-UE ġiet fdata lill-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-
Konsumaturi (EAHC) sa mill-2005.
2. Il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kapaċità għal reazzjoni rapida
Il-pandemija tal-COVID-19 għal darb'oħra aċċentwat il-bżonn li l-UE jkollha kapaċità
ta' reazzjoni rapida sabiex tkun tista' tirreaġixxi għal theddid ewlieni tas-saħħa b'mod
ikkoordinat fi żmien fejn it-trasport globali mgħaġġel qiegħed jiffaċilita iktar it-tixrid
tal-mard. F'dan ir-rigward, f'Settembru 2021 il-Kummissjoni stabbiliet awtorità ġdida
ddedikata, l-Awtorità tal-UE għat-Tħejjija u għar-Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-
Saħħa (HERA).
3. Il-bżonn ta' koordinazzjoni mtejba fil-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-
mard
L-għan huwa li jiġu trattati l-kawżi sottostanti ewlenin ta' mard relatat ma' stili ta'
ħajja personali u ma' fatturi ekonomiċi u ambjentali (tniġġis minn pestiċidi, metalli tqal,
sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali). Dan jinkludi, fost oħrajn, koordinazzjoni mill-
qrib ma' oqsma ta' politika oħrajn tal-UE bħall-ambjent, it-trasport, l-agrikoltura u l-
iżvilupp ekonomiku. Barra minn hekk, dan ifisser konsultazzjoni mill-qrib mal-partijiet
interessati kollha u teħid ta' deċiżjonijiet li jkun aktar miftuħ u trasparenti. F'dan ir-
rigward, il-Parlament Ewropew poġġa l-ħtieġa ta' approċċ Ewropew aktar ikkoordinat
għall-ġlieda kontra l-kanċer fuq quddiem fl-aġenda politika fid-disa' perjodu leġiżlattiv
attwali tiegħu, bl-istabbiliment ta' Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, li
ppreżenta r-rapport finali tiegħu fi Frar 2022.
C. Kwistjonijiet attwali u sfidi futuri[1]

1. Is-saħħa fl-oqsma kollha ta' politika
Is-sinerġiji f'diversi oqsma ta' politika jippermettu li l-kwistjonijiet tas-saħħa jiġu
indirizzati fil-kuntest usa' tagħhom. L-Istrateġija Mill-Għalqa sal-Platt se tikkontribwixxi
għall-produzzjoni ta' ikel li ma jkunx biss sostenibbli, imma wkoll itjeb għas-saħħa;
il-Pjan ta' Azzjoni ta' Tniġġis Żero se joħloq post ta' għajxien aktar nadif u itjeb għas-
saħħa; il-Programm l-UE għas-Saħħa (2021-2027), flimkien ma' fondi u programmi

[1]Ara l-istudju mitlub mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel dwar il-Politiki tas-saħħa pubblika tal-
UE għal aktar dettalji: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638426/IPOL_STU(2019)638426_EN.pdf
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oħra, ser jgħin biex jiġu indirizzati kwistjonijiet tas-saħħa minn perspettivi differenti.
Il-mitigazzjoni tal-impatt tat-tibdil fil-klima tinkludi wkoll l-indirizzar tal-problemi tas-
saħħa li jirriżultaw, jew jiġu aggravati, mit-tibdil fil-klima, bħaż-żieda fin-numru ta' mwiet
minħabba mewġiet ta' sħana u diżastri naturali, u t-tibdil fix-xejriet ta' infezzjoni għal
mard li jinġarr mill-ilma u mard trażmess mill-insetti, il-bebbux jew annimali oħra ta'
demmhom kiesaħ.
L-approċċ tas-Saħħa fil-Politiki Kollha (HIAP), ikkodifikat fit-TFUE u fil-Karta
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta), jirreaġixxi għan-natura
transsettorjali tal-kwistjonijiet tas-saħħa pubblika u għandu l-għan li jintegra l-aspetti
tas-saħħa fil-politiki rilevanti kollha (l-Artikoli 9 u 168(1) tat-TFUE; l-Artikolu 35 tal-
Karta).
2. Il-prevenzjoni tal-mard u l-promozzjoni tas-saħħa
Il-kanċer huwa t-tieni kawża ewlenija ta' mewt fl-UE. Il-konsegwenzi tiegħu jinħassu
mhux biss fil-livell individwali u tal-familja, iżda wkoll fil-livelli tas-sistemi tal-kura
tas-saħħa, tal-baġits u tal-produttività ekonomika nazzjonali. Il-Parlament, għalhekk,
waqqaf Kumitat Speċjali ddedikat għall-Ġlieda kontra l-Kanċer (BECA) (2020–2022), u
l-Kummissjoni ppreżentat il-pjan Ewropew tagħha għall-ġlieda kontra l-kanċer fl-2021,
li jkopri l-prevenzjoni, id-dijanjożi bikrija, it-trattament u s-segwitu.
Il-kanċer ġie indirizzat fil-livell Ewropew permezz ta' għadd ta' inizjattivi. Pereżempju,
hemm rakkomandazzjonijiet fis-seħħ fil-livell tal-UE dwar il-programmi ta' skrinjar
nazzjonali għall-kanċer tas-sider, dak ċervikali u dak kolorettali, imma s-
sensibilizzazzjoni tal-popolazzjoni fil-mira, l-attendenza għall-eżamijiet ta' skrinjar, u s-
segwitu għal riżultati inċerti jew pożittivi jvarjaw ħafna bejn Stat Membru u ieħor.
L-Azzjoni Konġunta tal-UE dwar is-Saħħa u l-Benesseri Mentali saret mill-2013
sal-2018, u ħolqot il-Qafas Ewropew għal Azzjoni dwar is-Saħħa u l-Benesseri Mentali.
Minħabba l-fatt li s-suwiċidju huwa t-tieni l-akbar kawża ta' mewt fil-grupp tal-età bejn
il-15 u d-29 sena, il-prevenzjoni, is-sensibilizzazzjoni, in-nuqqas ta' stigmatizzazzjoni u
l-aċċess għall-għajnuna f'dak li jirrigwarda d-depressjoni, il-ħsara minn persuna fuqha
nnifisha u s-suwiċidju jibqgħu ta' importanza ewlenija. Is-saħħa mentali fl-iskejjel u fuq
il-post tax-xogħol teħtieġ ukoll attenzjoni speċjali. Għalkemm it-tul ta' ħajja tal-azzjoni
konġunta kien limitat, is-saħħa mentali rċeviet aktar attenzjoni fil-kuntest tal-pandemija
tal-COVID-19.
Fir-rigward ta' mard li jittieħed, hemm leġiżlazzjoni fis-seħħ (id-Deċiżjoni 1082/2013/UE)
li tipprovdi qafas biex jiġi indirizzat it-theddid transfruntier għas-saħħa: l-ECDC daħħal
fis-seħħ Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni, u l-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa
jikkoordina r-reazzjoni għal tifqigħat u epidemiji. Il-kooperazzjoni mal-Organizzazzjoni
Dinjija tas-Saħħa tan-NU (WHO) hija kruċjali f'dawk il-każijiet, kif deher fit-tifqigħa
reċenti tal-pandemija tal-COVID-19 kmieni fl-2020; Bosta miżuri ad hoc ġew adottati
taħt proċeduri ta' urġenza u jistgħu jiġu segwiti fuq paġna web tal-EUR-Lex iddedikata,
kif ukoll fuq il-paġna web dwar ir-rispons għall-coronavirus tal-Kummissjoni. L-inizjattivi
regolatorji ewlenin jinkludu:
— Ir-Regolament (UE) 2020/1043 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tal-15 ta' Lulju 2020 dwar it-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati
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maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus (COVID-19) u l-
provvista ta' dawn il-prodotti;

— Il-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni "Strateġija tal-UE għall-vaċċini kontra l-
COVID-19" u "Tħejjija għall-istrateġiji tat-tilqim kontra l-COVID-19 u l-varar tal-
vaċċin";

— Il-Kunsill adotta rakkomandazzjoni tat-13 ta' Ottubru 2020 li tistabbilixxi kriterji
komuni u qafas komuni għal miżuri tal-ivvjaġġar b'rispons għall-pandemija tal-
COVID-19. Ir-rakkomandazzjoni għandha l-għan li tgħin lill-Istati Membri jieħdu
deċiżjonijiet ibbażati fuq is-sitwazzjoni epidemjoloġika f'kull reġjun;

— Matul l-2020, il-Kummissjoni kompliet tieħu azzjoni addizzjonali biex tgħin fil-
bini ta' reżiljenza akbar f'diversi oqsma fl-Istati Membri kollha. Il-miżuri jinkludu
l-konnessjoni tal-apps ta' kuntatt nazzjonali, it-twessigħ tal-eżenzjonijiet tal-
ivvjaġġar, ittestjar aktar estensiv u l-iżgurar tal-provvisti għat-tilqim. Il-pakkett ta'
rispons għall-COVID-19 jinkludi:

— Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar miżuri addizzjonali ta' rispons għall-
COVID-19;

— Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istrateġiji tal-ittestjar għall-
COVID-19;

— Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-użu tat-testijiet rapidi tal-
antiġeni;

— Bħala parti mill-ispinta lejn "Il-bini ta' Unjoni Ewropea tas-Saħħa:tħejjija u
reżiljenza", f'Ottubru 2022, il-Kunsill adotta regolament dwar theddid transkonfinali
serju għas-saħħa, li estenda l-mandat tal-ECDC u pprovda setgħat addizzjonali
lill-HERA. Il-mandat tal-EMA kien diġà ġie estiż sal-1 ta' Marzu 2022.

L-użu ta' drogi, alkoħol u tabakk huma kwistjonijiet ta' stil ta' ħajja b'impatt serju fuq
is-saħħa tal-bniedem, u l-ġlieda kontrihom hija ta' tħassib kbir għall-politika tas-saħħa
pubblika. Id-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk (id-Direttiva 2014/40/UE; applikabbli
mill-2016) u d-Direttiva dwar it-Taxxi fuq it-Tabakk (id-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE)
kienu stadji importanti f'din il-ġlieda.
F'Diċembru 2020, il-Kunsill approva strateġija ġdida, l-Istrateġija tal-UE dwar id-
Drogi 2021-2025. Id-dokument jistabbilixxi qafas politiku ġenerali u jistipula prijoritajiet
strateġiċi għall-politika tal-UE dwar id-drogi illeċiti taħt tliet oqsma ewlenin: tnaqqis fil-
provvista tad-drogi, tnaqqis fid-domanda għad-drogi u indirizzar tal-ħsara relatata mad-
droga. L-isforzi biex tiġi riveduta l-Istrateġija tal-UE dwar l-Alkoħol tal-2006 jidhru li
bħalissa jinsabu wieqfa.
Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 2014-2020 dwar l-Obeżità fit-Tfal kien pass importanti għas-
semplifikazzjoni tad-diversi miżuri li jindirizzaw l-obeżità. Għalkemm l-evalwazzjoni ta'
nofs it-terminu wriet potenzjal ulterjuri biex tissaħħaħ l-iskema, u l-Kunsill sab li din ma
kinitx effettiva biżżejjed, hija għadha ma ġietx aġġornata
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3. Bidliet soċjetali, tranżizzjoni demografika
Ix-xejriet demografiċi reċenti qajmu aktar kwistjonijiet li jridu jingħataw attenzjoni
fil-politika tas-saħħa. It-tixjiħ tal-popolazzjoni tal-UE, id-domanda għal kwalità tal-
ħajja fix-xjuħija, u s-sostenibbiltà tas-sistemi tal-kura tas-saħħa kollha jeħtieġu
reazzjoni. Fl-2020, id-WHO nediet id-Deċennju ta' Tixjiħ b'Saħħtu u, f'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni ppubblikat green paper dwar it-tixjiħ f'Jannar 2021.
Il-kriżijiet migratorji reċenti u l-wasla ta' numru kbir ta' migranti mhux mill-UE
wasslu għall-adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni dwar l-Integrazzjoni ta' Ċittadini ta'
Pajjiżi Terzi fl-2016. Il-Pjan ta' Azzjoni jindirizza, inter alia, żvantaġġi relatati mas-
saħħa esperjenzati mill-migranti, inkluż l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa. Fl-2020,
il-Kummissjoni ressqet l-Aġenda Ewropea għall-Migrazzjoni u l-Patt Ġdid dwar il-
Migrazzjoni u l-Ażil, li għandhom l-għan li jarmonizzaw aktar il-politiki Ewropej f'dan il-
qasam.
Fl-2015, il-Parlament Ewropew appella għal azzjoni biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fit-
tfulija f'oqsma bħas-saħħa, u għall-introduzzjoni ta' Garanzija għat-Tfal fil-kuntest
ta' pjan tal-UE għall-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal. F'Ġunju 2021, il-proposta tal-
Kummissjoni għall-istabbiliment ta' Garanzija Ewropea għat-Tfal ġiet adottata mill-
Kunsill. Bħala l-pass li jmiss, l-Istati Membri qed jiżviluppaw pjanijiet nazzjonali li
jiddefinixxu kif se jimplimentaw il-Garanzija Ewropea għat-Tfal sal-2030.
4. Mediċini (2.2.5)
Ir-Regolament il-ġdid dwar il-provi kliniċi tal-2014 se jsir applikabbli kmieni fl-2022. Fil-
qasam tal-apparati mediċi u l-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, żewġ regolamenti
ġodda daħlu fis-seħħ fl-2021 u l-2022.
L-aċċess għal mediċini affordabbli u l-indirizzar ta' nuqqasijiet ta' mediċini se jidhru fuq l-
aġenda politika fis-snin li ġejjin, b'mod partikolari fid-dawl tal-Brexit. L-evalwazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-mediċini għat-tfal u l-mard rari, u d-direttivi dwar id-demm, it-tessuti
u ċ-ċelloli se jwittu t-triq għal bidliet possibbli fil-futur. Il-Parlament Ewropew diġà wera
t-tħassib tiegħu dwar ir-retiċenza dwar it-tilqim u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim[2], u esprima
l-fehma tiegħu dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza
għall-Antimikrobiċi; dawn il-kwistjonijiet ser jibqgħu kruċjali wkoll fis-snin li ġejjin.
5. Saħħa diġitali
It-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni jtejbu ċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
kwistjonijiet ta' saħħa, mill-prevenzjoni permezz tad-dijanjosi sat-trattament, il-
monitoraġġ u l-ġestjoni tas-saħħa u tal-istil ta' ħajja. Id-diġitalizzazzjoni tas-settur tal-
kura tas-saħħa tifforma parti mill-Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali tal-UE u għandha
potenzjal enormi; biex din tirnexxi, qegħdin jitħejjew diversi miżuri.
Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-Trasformazzjoni Diġitali tal-Kura u tas-
Saħħa fis-Suq Uniku Diġitali tal-2018 tidentifika bħala prijoritajiet l-aċċess sikur taċ-
ċittadini għad-data dwar saħħithom, anke bejn il-fruntieri; mediċina personalizzata
permezz ta' infrastruttura tad-data tal-UE kondiviża, li tippermetti lir-riċerkaturi u
professjonisti oħra tas-saħħa jaqsmu r-riżorsi madwar l-UE; u l-għoti tas-setgħa liċ-

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0188
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ċittadini permezz ta' għodod diġitali għall-feedback tal-utenti u l-kura ċċentrata fuq
il-persuni (soluzzjonijiet tas-saħħa mobbli, mediċina personalizzata). L-infrastruttura
ta' Servizz Diġitali tas-Saħħa elettronika se tipprovdi n-network fiżiku għal dan.
Proposta leġiżlattiva għall-ispazju Ewropew tad-data dwar is-saħħa ġiet ippreżentata
f'Mejju 2022.
6. Kura tas-saħħa transkonfinali
Id-Direttiva tal-2011 dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa
transkonfinali tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-ivvjaġġar ta' pazjent minn pajjiż għal
ieħor tal-UE biex jirċievi l-kura medika u r-rimborż.
7. Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA)
F'Diċembru 2021 ġie adottat regolament ġdid biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-livell
tal-UE fost l-Istati Membri għall-valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa. L-HTA tivvaluta
l-valur miżjud ta' teknoloġiji tas-saħħa ġodda jew eżistenti – mediċini, apparat mediku
u għodod dijanjostiċi, proċeduri kirurġiċi, kif ukoll miżuri għall-prevenzjoni, id-dijanjożi
jew it-trattament ta' mard – meta mqabbla ma' teknoloġiji oħra tas-saħħa.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament ippromwova b'mod konsistenti t-twaqqif ta' politika koerenti dwar is-
saħħa pubblika. Fittex ukoll b'mod attiv li jsaħħaħ u jippromwovi l-politika dwar is-
saħħa permezz ta' bosta opinjonijiet, studji, dibattiti, stqarrijiet bil-miktub, u rapporti fuq
inizjattiva proprja dwar firxa vasta ta' kwistjonijiet. Fil-bidu tal-perjodu leġiżlattiv attwali,
huwa ħa rwol aktar attiv fl-iffissar tal-aġenda permezz tal-impetu tiegħu biex jagħmel
il-ġlieda kontra l-kanċer prijorità ewlenija tal-politika tal-UE tas-saħħa. Fid-dawl tal-kriżi
tal-COVID-19 il-Parlament ħa rwol attiv fil-promozzjoni ta' rispons Ewropew ikkoordinat
u ssottolinja l-ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni ferm aktar b'saħħitha fil-qasam tas-
saħħa biex tinħoloq Unjoni Ewropea tas-Saħħa.
Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI) huwa l-attur
prinċipali tal-Parlament dwar kwistjonijiet ta' saħħa u huwa responsabbli għal aktar
minn 10% tal-attivitajiet leġiżlattivi totali tal-Parlament fit-tmien leġiżlatura (2014-2019).
Diversi partijiet mill-pakkett dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew li jmiss se jkollhom
ukoll impatt dirett jew indirett fuq is-saħħa, bħall-istrateġija għal ekonomija nadifa
u ċirkolari, l-għan ta' tniġġis żero, l-għan tas-sostenibbiltà tal-katina alimentari u
l-għan tan-newtralità klimatika. Se tiġi adottata leġiżlazzjoni relatata bil-Parlament
bħala koleġiżlatur. Il-Parlament jeżerċita wkoll id-dritt tiegħu ta' skrutinju billi jivverifika
u possibbilment joġġezzjona għal atti delegati u ta' implimentazzjoni proposti mill-
Kummissjoni fir-rigward ta' leġiżlazzjoni adottata preċedentement.
Il-Grupp ta' Ħidma dwar is-Saħħa tal-Kumitat ENVI għandu rwol attiv fil-promozzjoni
tal-iskambji bejn l-MEPs u l-esperti professjonali dwar l-aktar kwistjonijiet topiċi dwar
is-saħħa, permezz tal-organizzazzjoni ta' workshops tematiċi.

Christian Kurrer
12/2022
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