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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Jistieden lill-Istati Membri biex, f'dan il-

perjodu ta' kriŜi ekonomika, jiŜguraw li s-

sistemi tal-kura tas-saħħa ma jiāux 

affettwati minn miŜuri ta' awsterità u 

jibqgħu finanzjati b'mod adegwat u, b'mod 

partikolari, jevitaw l-aktar miŜuri ta' ħsara, 

bħal tfaddil fuq terminu qasir, li jwassal 

għal spejjeŜ għoljin fuq terminu medju sa 

twil, u minflok jikkonëentraw fuq Ŝvilupp 

ulterjuri ta' sistemi tal-kura tas-saħħa ta' 

kwalità u effiëjenza għoljin; jistieden lill-

Istati Membri jiŜguraw numru biŜŜejjed ta' 

professjonisti tal-kura tas-saħħa mħarrāa 

jew speëjalizzati fil-prevenzjoni u l-

kontroll tal-infenzjonijiet, kif ukoll fl-

iājene tal-isptar, bil-ħsieb li jkun hemm 

approëë aktar iffukat fuq il-pazjent; 

5. Jistieden lill-Istati Membri biex, f'dan il-

perjodu ta' kriŜi ekonomika, jiŜguraw li s-

sikurezza tal-pazjent ma tiāix affettwata 

minn miŜuri ta' awsterità u li s-sistemi tal-

kura tas-saħħa jibqgħu finanzjati b'mod 

adegwat u, b'mod partikolari, jevitaw l-

aktar miŜuri ta' ħsara, bħal tfaddil fuq 

terminu qasir, li jwassal għal spejjeŜ 

għoljin fuq terminu medju sa twil, u 

minflok jikkonëentraw fuq Ŝvilupp ulterjuri 

ta' sistemi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità u 

effiëjenza għoljin; jistieden lill-Istati 

Membri jiŜguraw numru biŜŜejjed ta' 

professjonisti tal-kura tas-saħħa mħarrāa 

jew speëjalizzati fil-prevenzjoni u l-

kontroll tal-infezzjonijiet, kif ukoll fl-

iājene tal-isptar, bil-ħsieb li jkun hemm 

approëë aktar iffukat fuq il-pazjent; 

Or. en 
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  80a. Jistaqsi lill-Kummissjoni tikkunsidra 

qafas leāiŜlattiv biex tinkoraāāixxi l-

iŜvilupp ta' drogi āodda antibijotiëi, 

pereŜempju fil-forma ta' strument li 

jirregola l-antibijotiëi għall-uŜu mill-

bniedem simili għal dak propost diāà 

għall-antibijotiëi għall-uŜu mill-annimali;  

Or. en 

 

 


