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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza l-korrelazzjoni qawwija bejn id-diżabilità, li taffettwa aktar minn 15 % tal-

popolazzjoni tal-UE, u l-problemi tas-saħħa, b'diffikultajiet u ostakli persitenti għall-

aċċess li jwasslu għall-għoti ta' servizzi tal-kura tas-saħħa lill-persuni b'diżabilità li ma 

jkunux adegwati jew li ma jintlaħqux, inkluż meta d-diżabilità tirriżulta minn reazzjoni 

avversa għal mediċina; jinnota li n-nuqqas ta' aċċess għal servizzi tas-saħħa ta' kwalità 

għandu effett negattiv fuq il-kapaċità ta' dawk b'diżabilità li jgħixu b'mod indipendenti u 

inklużiv u fuq bażi ugwali ma' ħaddieħor; 

2. Jinnota bi tħassib li l-persuni b'diżabilità jirrappurtaw rati sinifikament ogħla ta' għoti 

inadegwat jew ċaħda tal-kura, u każijiet ta' trattament furzat jew ħażin, li jindikaw in-

nuqqas ta' taħriġ tal-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa dwar il-ħtiġijiet ta' kura tas-

saħħa tal-persuni b'diżabilità; jistieden lill-Istati Membri biex jinvestu fit-taħriġ tal-

professjonisti li jikkuraw u jassistu lill-persuni b'diżabilità; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu kkunsidrati u indirizzati kwistjonijiet ta' diskriminazzjoni 

intersezzjonali u multipla, fid-dawl tal-inċidenza għolja b'mod partikolari ta' problemi tas-

saħħa serji rrappurtati fost in-nisa b'diżabilità, il-perċentwali ġeneralment ogħla ta' 

problemi ta' saħħa mentali fost il-popolazzjoni femminili, partikolarment fost il-migranti, 

ir-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil, u każijiet oħra ta' diskriminazzjoni li tista' tiġi evitata 

kontra persuni b'diżabilità, bħal dawk li għandhom x'jaqsmu mal-età, il-ġeneru, l-

orjentazzjoni sesswali u l-identità, u l-inugwaljanzi soċjali; 

4. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw proċeduri u dispożizzjonijiet ġuridiċi li jirrikonoxxu, 

jipprevjenu u jindirizzaw b'mod espliċitu d-diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali u 

biex jieħdu miżuri xierqa sabiex jipprovdu sensibilizzazzjoni u taħriġ dwar id-

diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali kemm għall-atturi pubbliċi kif ukoll għal dawk 

privati, b'attenzjoni partikolari għan-nisa, it-tfal, il-leżbjani, l-omosesswali, il-bisesswali, 

il-persuni transġeneru u l-persuni intersesswali (LGBTI) u l-migranti b'diżabilità; 

5. Jenfasizza l-kunsens informat u l-proċeduri aċċessibbli bħala prekondizzjoni għad-dritt ta' 

persuni b'diżabilità biex b'mod liberu jeżerċitaw deċiżjonijiet li jikkonċernaw it-trattament 

mediku tagħhom bl-aħjar mod possibbli, b'attenzjoni partikolari għall-persuni 

b'diżabbiltajiet fit-tagħlim; jitlob li d-drittijiet tal-pazjenti jkunu fil-qalba tal-kura; 

6. Ifakkar li l-Kummissjoni tinsab f'pożizzjoni privileġġata biex tiffaċilita u tixpruna l-

implimentazzjoni tal-aħjar prattiki madwar l-Istati Membri fir-rigward tal-aċċess ugwali 

għas-servizzi tal-kura tas-saħħa konvenzjonali u l-għoti ta' kura u trattament speċifiċi 

għad-diżabilità; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tintegra approċċi orjentati lejn id-diżabilità fl-istrumenti u l-

politiki tagħha tas-saħħa sabiex tikkontribwixxi għal riżultati ta' saħħa mtejba għal nies 

b'diżabilità fl-Istati Membri, permezz ta' aċċessibilità fiżika, ambjentali u sensorjali, 

kwalità u affordabilità aħjar, u filwaqt li jkunu qed jiġu żviluppati l-istrumenti u l-politiki 
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fuq dawn il-linji, twettaq konsultazzjonijiet bir-reqqa ma' persuni b'diżabilità; 

8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu flimkien sabiex jgħinu lit-tfal u l-

adolexxenti b'diżabilità jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tagħhom; jiġbed l-attenzjoni b'mod 

partikolari għall-ħtieġa li titħeġġeġ it-trobbija tagħhom fi ħdan il-familja u l-komunità, 

minflok ma jiġu istituzzjonalizzati; 

9. Itenni li d-drittijiet riproduttivi huma fost il-libertajiet fundamentali garantiti skont id-

Dikjarazzjoni ta' Vjenna u l-Programm ta' Azzjoni u l-UNCPRD, li jinkludu: id-dritt 

għall-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, id-dritt għaż-żwieġ u t-trobbija ta' familja; id-

dritt għal kura komprensiva tas-saħħa riproduttiva inklużi l-ippjanar tal-familja u s-

servizzi tas-saħħa materna, l-edukazzjoni, u l-informazzjoni; id-dritt li jingħata kunsens 

infurmat għall-proċeduri mediċi kollha inklużi l-isterilizzazzjoni u l-abort; u d-dritt li 

persuna tkun ħielsa mill-abbuż u l-isfruttament sesswali; 

10. Jitlob lill-Kummissjoni tadotta miżuri biex tiżgura li l-kura tas-saħħa u s-servizzi kollha 

pprovduti lil nisa b'diżabilità, inklużi s-servizzi u l-kura kollha tas-saħħa riproduttiva u s-

saħħa mentali, ikunu aċċessibbli u bbażati fuq il-kunsens liberu u informat tal-individwu 

kkonċernat; 

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw linji gwida biex jiżguraw li l-edukazzjoni, l-

informazzjoni, il-kura tas-saħħa u s-servizzi kollha relatati mas-saħħa sesswali u 

riproduttiva jkunu disponibbli għan-nisa u l-bniet b'diżabilità f'formati aċċessibbli u 

adattati skont l-età, inklużi l-lingwi tas-sinjali, il-Braille, il-komunikazzjoni bis-sens tal-

mess, it-tipa kbira, u modi, mezzi u formati alternattivi oħra ta' komunikazzjoni; 

12. Jitlob ukoll lill-Istati Membri jiżguraw li t-trattament involontarju u r-reklużjoni ma 

jkunux permessi mid-dritt b'konformità mal-istandards internazzjonali l-iktar riċenti; 

13. Jinnota li n-nuqqas ta' statistika u data diżaggregati fil-livell sottonazzjonali u minn 

sottogruppi fil-popolazzjoni huwa ostaklu għat-tfassil ta' politiki adegwati biex jitnaqqsu 

l-inugwaljanzi fl-aċċess; jitlob lill-Kummissjoni tappoġġa lill-Istati Membri billi 

tarmonizza d-definizzjoni u l-ġbir tal-indikaturi taż-żmien ta' stennija u billi tistabbilixxi u 

tinforza standards għall-aċċessibilità tal-faċilitajiet tas-saħħa għall-persuni b'diżabilità; 

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex ma tappoġġax miżuri ta' awsterità li x'aktarx jipproduċu 

effetti negattivi mifruxa madwar l-UE kollha fuq l-għoti ta' kura tas-saħħa adegwata għall-

persuni b'diżabilità; 

15. Jitlob lill-Istati Membri joqogħdu lura milli jwettqu tnaqqis fil-benefiċċji relatati mad-

diżabilità, fis-servizzi bbażati fil-komunità u fis-servizzi tas-saħħa, li jwasslu għad-

deterjorament tas-saħħa u l-benessri tal-persuni b'diżabilità u tal-familjari li jieħdu 

ħsiebhom; 

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi komponent speċifiku għad-diżabilità fl-evalwazzjoni 

tagħha tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali u jħeġġeġ lill-Istati Membri 

biex iġibu 'l quddiem l-implimentazzjoni tagħhom mill-perspettiva tal-ħtiġijiet tal-persuni 

b'diżabilità u d-dritt tagħhom li jkunu jafu, u jużaw b'mod effikaċi, fuq bażi ugwali mal-

oħrajn, id-dispożizzjonijiet u l-istrumenti tad-Direttiva, li l-konsapevolezza tagħhom hija 

baxxa anke fost il-pubbliku ġenerali; 
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17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa gwida madwar l-UE kollha għall-Punti ta' Kuntatt 

Nazzjonali dwar l-għoti ta' informazzjoni aċċessibbli għall-pazjenti kollha dwar il-kura fi 

Stati Membri oħrajn, filwaqt li żżomm quddiem għajnejha r-rwol partikolari tal-

organizzazzjonijiet tal-pazjenti; 

18. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri u lill-membri tan-Netwerk 

Ewropew ta' Referenza sabiex jestendu r-riżorsi u l-kompetenzi tan-netwerk għal forom ta' 

diżabilità li, minkejja li mhux neċessarjament ikunu rari, jirrikjedu wkoll kura tas-saħħa 

speċjalizzata ħafna li tingħata minn timijiet ta' kura tas-saħħa multidixxiplinari u 

konċentrazzjoni ta' għarfien u riżorsi permezz ta' dan il-qafas; 

19. Jilqa' l-proġett pilota tal-Karta Ewropea tad-Diżabilità; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri 

kollha biex jingħaqdu mal-inizjattiva tal-Karta Ewropea tad-Diżabilità u jitlob lill-

Kummissjoni, jekk xieraq, talloka r-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex il-Karta Ewropea tad-

Diżabilità tiġi żviluppata bħala proġett madwar l-UE kollha; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li s-servizzi tas-saħħa elettroniċi u 

mobbli, l-applikazzjonijiet u t-tagħmir, inklużi n-numru ta' emerġenza 112, li jrid ikun 

jista' jintuża faċilment kullimkien madwar l-Ewropa, u s-sistema ta' lokalizzazzjoni ta' 

emerġenza avvanzata (AML), ikunu kompletament aċċessibbli għall-pazjenti b'diżabilità u 

l-persuni rispettivi li jieħdu ħsiebhom, u biex jisfruttaw aktar il-potenzjal tat-telemediċina 

biex jitjiebu l-aċċess u l-kura f'dan il-kuntest; 

21. Jinnota li fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

joffru ambitu għal azzjonijiet favur il-promozzjoni tal-għanijiet tal-Konvenzjoni; jitlob 

għalhekk għal aktar użu ssimplifikat tal-Fondi Strutturali tal-UE kkumplementat, fejn 

meħtieġ, b'miżuri nazzjonali bħala wieħed mill-għodod biex jipprovdu kura tas-saħħa ta' 

kwalità għolja lill-persuni b'diżabilità adattata għal kondizzjoni tagħhom, biex jiġu 

eliminati differenzi fir-rigward tal-aċċess għall-kura, biex titjieb il-kwalità tal-ħajja u tiġi 

promossa l-aċċessibilità tal-kura tas-saħħa, inklużi servizzi elettroniċi, applikazzjonijiet u 

tagħmir, għall-persuni b'diżabbiltà; 

22. Isostni li l-prodotti u s-servizzi jridu jsiru iktar aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità; 

jinnota li l-ostakli ekonomiċi u dawk marbuta mar-relazzjoni kostijiet-benefiċċji qed 

jipprevjenu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aċċessibilità; jemmen li l-involviment 

ikbar ta' persuni b'diżabilità fl-iżvilupp ta' prodotti u servizzi relatati mas-saħħa se 

jikkontribwixxi biex jiġu żgurati sikurezza u aċċessibilità ikbar; 

23. Jitlob li l-organizzazzjonijiet tal-persuni b'diżabilità jkunu involuti bis-sħiħ fl-iżvilupp u r-

rieżami tal-politiki dwar id-diżabilità; 

24. Jenfasizza li l-persuni b'diżabilità fiżika jiffaċċaw problemi wkoll fir-rigward tas-suq tal-

mobilità diġitalizzata, u jitlob il-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-persuni kollha bi kawunkwe 

tip ta' diżabilità f'lingwi, formati u teknoloġiji aċċessibbli u xierqa għal tipi differenti ta' 

diżabilità, inklużi l-lingwi tas-sinjali, il-Braille, is-sistemi ta' komunikazzjoni 

awmentattivi u alternattivi u mezzi, modalitajiet u formati ta' komunikazzjoni aċċessibbli 

oħra tal-għażla tagħhom, inklużi formati, sottotitoli u messaġġi testwali personali li 

jinqraw faċilment, b'mod partikolari fir-rigward tal-informazzjoni dwar is-saħħa, filwaqt li 

jintuża aktar minn mezz sensorju wieħed; 
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25. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tagħmel sforzi kontinwi biex tagħti spinta lill-prevenzjoni 

u l-promozzjoni tas-saħħa sabiex tindirizza l-inugwaljanzi gravi fis-saħħa u fl-aċċess li 

jaffettwaw lill-persuni b'diżabilità l-iktar vulnerabbli; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw il-klassifikazzjoni ta' mard li 

jikkawża diżabilità tal-memorja bħala diżabilità;  

27. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex imexxu 'l quddiem malajr kemm jista' 

jkun l-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-2020; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni tallinja l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità mas-CRPD 

b'qafas ta' żmien, punti ta' riferiment u indikaturi ċari; 

29. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fl-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità taqsima speċifika 

dwar il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità dipendenti li m'għandhomx appoġġ familjari; 

jirrimarka li din it-taqsima għandha l-ewwelnett tikkunsidra l-ħtiġijiet soċjali u tas-saħħa 

tal-persuni b'diżabilità u wara, l-aspetti l-oħra kollha ta' ħajjithom; 

30. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu rikonoxximent xieraq lir-rwol 

fundamentali tal-familjari li jieħdu ħsieb il-persuni b'diżabilità u jiżguraw li anki huma 

jkollhom aċċess xieraq għas-servizzi tas-saħħa fid-dawl tal-impatt li l-kura ta' persuni 

b'diżabilità tħalli fuq is-saħħa fiżika u mentali u l-benessri tagħhom stess; 

31. Jenfasizza li l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità fl-oqsma 

kollha tal-ħajja, inkluż l-aċċess għall-kura tas-saħħa, tiddependi fuq l-adozzjoni u l-

implimentazzjoni tad-Direttiva Orizzontali dwar it-Trattament Ugwali; 



 

AD\1093354MT.doc 7/8 PE577.058v02-00 

 MT 

  



 

PE577.058v02-00 8/8 AD\1093354MT.doc 

MT 

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 26.4.2016    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

56 

0 

8 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón 

Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille 

D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian 

Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, 

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens 

Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin 

Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert 

Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles 

Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana 

Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres 

Martínez, Nils Torvalds, Tom Vandenkendelaere, Jadwiga Wiśniewska, 

Damiano Zoffoli 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giorgos 

Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, 

Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, 

Mihai Ţurcanu 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Marie-Christine Boutonnet 

 
 


