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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: 

A. billi waħda mill-miri tal-għan ta' stat ta' saħħa tajjeb u ta' benesseri mogħtija fl-

Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli hija l-ksib ta' kopertura tas-saħħa universali, 

inkluża l-protezzjoni mir-riskju finanzjarju, u mediċini u vaċċini sikuri, effikaċi u 

affordabbli ta' kwalità tajba għal kulħadd; billi ta' spiss jiġri li l-Istati Membri jnaqqsu l-

benefiċċji soċjali relatati mad-diżabilitajiet u s-servizzi tas-saħħa, u b'hekk jimminaw il-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (UN CRPD) u jżidu 

dejjem aktar il-livelli ta' faqar u esklużjoni soċjali; 

B. billi l-Artikolu 168(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 

jagħti r-responsabilità lill-Istati Membri biex jiddefinixxu l-politiki tas-saħħa tagħhom u 

jwasslu s-servizzi tas-saħħa; jirrikonoxxi, għalhekk, l-importanza kruċjali tal-

konsultazzjoni u l-involviment mal-Istati Membri sabiex l-Istrateġija Ewropea tad-

Diżabilità tkun waħda ta' suċċess; 

C. billi, skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO)1, il-persuni b'diżabilità 

għandhom inqas aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa u jesperjenzaw bżonnijiet tal-

kura tas-saħħa mhux sodisfati minħabba li l-promozzjoni tas-saħħa rari tindirizza lill-

persuni b'diżabilità (pereżempju, in-nisa b'diżabilità jirċievu inqas skrining għall-kanċer 

tas-sider min-nisa mingħajr diżabilità jew hemm aktar ċans li l-adoloxxenti b'diżabilità 

jkunu esklużi mill-programmi dwar l-edukazzjoni sesswali);  

D. billi l-Artikolu 25 tan-NU CRPD isaħħaħ id-dritt ta' persuni b'diżabilità li jiksbu l-ogħla 

standard tal-kura tas-saħħa li jista' jintlaħaq, mingħajr diskriminazzjoni; 

E. billi l-UE hija minn ta' quddiem fir-ratifika tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-Artikoli 21 u 

26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jaffermaw mill-ġdid il-prinċipju tan-

nondiskriminazzjoni u l-Artikolu 35 dwar id-dritt għal aċċess għall-kura tas-saħħa; billi 

l-Istati Membri kollha għandhom jirratifikaw il-Konvenzjoni u jiffirmaw il-Protokoll; 

F. billi kull persuna b'diżabilità għandha drittijiet ugwali u hija intitolata għad-dinjità 

inaljenabbli u t-trattament ugwali, u għall-parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà; 

G. billi l-inċidenza ta' diżabilità, li hija ogħla fost in-nisa fl-Ewropa, hija mistennija tiżdied 

fil-kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ; 

H. billi t-tmien oqsma tal-istrateġija huma interkonnessi mill-qrib; 

I. billi l-persuni b'diżabilità huma partikolarment vulnerabbli għad-defiċjenzi fis-servizzi 

tal-kura tas-saħħa, ikunu involuti f'imġiba li tpoġġi saħħithom fir-riskju u b'rati ogħla ta' 

mewt prematura; 

J. billi l-persuni b'diżabilità jiffaċċjaw għadd ta' ostakli meta jippruvaw jaċċedu għall-kura 

                                                 
1 Skeda informattiva dwar id-diżabilità u s-saħħa, Novembru 2016. 
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tas-saħħa, inklużi spejjeż mhux affordabbli, disponibilità limitata ta' servizzi, ostakli 

fiżiċi u ħtiġijiet u għarfien mhux adegwati tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa; 

1. Isostni li approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-politiki dwar il-

persuni b'diżabilità huwa essenzjali għall-kisba tal-ogħla standard tas-saħħa li jista' 

jintlaħaq bħala dritt fundamentali; jirrikonoxxi li l-prevalenza tal-mudell mediku tad-

diżabilità fid-definizzjoni tal-politiki jissottovaluta l-impatt tal-ostakli soċjali u fiżiċi fuq 

is-saħħa u l-benesseri ġenerali tal-persuni b'diżabilità; 

2. Jissottolinja li, filwaqt li l-aċċess għall-ogħla standard li jista' jinkiseb fil-qasam tal-kura 

tas-saħħa mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta' diżabilità huwa dritt fundamentali, il-

persuni b'diżabilità jkomplu jiffaċċjaw ostakli persistenti li jċaħħdu l-aċċess ugwali 

tagħhom għas-servizzi tas-saħħa inklużi n-nuqqas ta' informazzjoni aċċessibbli dwar l-

intitolamenti tal-kura tas-saħħa, it-trattament diskriminatorju minn kumpaniji tal-

assigurazzjoni privati tal-kura tas-saħħa, il-faċilitajiet inaċċessibbli tal-kura tas-saħħa u 

ħafna drabi kwalità inqas ta' kura, li mhix adattata għall-ħtiġijiet tal-individwu; isostni 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; 

3. issottolinja li għandu jingħata l-appoġġ soċjali li hemm bżonn biex jiġi żgurat li l-

persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jeżerċitaw drittijiethom u jgawdu awtonomija sħiħa, 

b'mod partikolari l-persuni b'diżabilità psikosoċjali; jitlob li l-istituzzjonalizzazzjoni ta' 

dawn il-persuni tiġi evitata u li jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li dawn ma jiġux 

sottomessi għal trattamenti mingħajr il-kunsens tagħhom; 

4. Jinsab ferm imħasseb li l-aċċess għad-drittijiet sesswali u riproduttivi huwa, meta 

wieħed iqis kollox, impossibbli għal ħafna tfajliet u nisa b'diżabilità u jħeġġeġ lill-Istati 

Membri jadottaw b'mod urġenti linji gwida biex jiżguraw li l-edukazzjoni, l-

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

riproduttiva jkunu aċċessibbli bis-sħiħ u li l-informazzjoni tkun ipprovduta f'formati 

xierqa skont l-età; jemmen li l-kunsens infurmat dwar l-użu tal-kontraċettivi u l-

proċeduri mediċi għandu jappoġġja l-libertà tal-għażla u l-awtodeterminazzjoni tan-nisa 

b'diżabilità fil-ħajja sesswali u riproduttiva tagħhom; 

5. Jiġbed l-attenzjoni lejn kemm hu urġenti li jiġi indirizzat in-nuqqas ġenerali ta' aċċess 

għal kura speċjalizzata multidixxiplinarja għall-persuni b'diżabilità u, fejn din teżisti, li 

jiġi indirizzat ukoll iż-żmien twil li l-pazjenti jkollhom jistennew, bħala ostaklu mill-

akbar għall-aċċess ugwali għall-prevenzjoni u t-trattament għall-kura tas-saħħa, li spiss 

jirriżulta fid-deterjorament tal-kondizzjoni tal-pazjent b'diżabilità u f'piż li jkun seta' jiġi 

evitat fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa; 

6. Ifakkar fid-drittijiet riproduttivi minquxa fis-CRPD, li jkopru aċċess għal kura tas-saħħa 

riproduttiva komprensiva, inklużi l-ippjanar tal-familja u s-servizzi tas-saħħa materna, u 

l-informazzjoni u d-dritt li jingħata kunsens infurmat għall-proċeduri mediċi kollha, 

inklużi l-isterilizzazzjoni u l-abort, u li tinżamm il-fertilità fuq bażi ugwali ma' oħrajn; 

7. Jirrimarka li s-sistemi tal-kura tas-saħħa għandhom jiżguraw id-detezzjoni, ir-rappurtar 

u l-prevenzjoni tal-vjolenza sesswali u/jew l-abbuż sesswali; 
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8. Jenfasizza li l-aċċess għall-kura tas-saħħa jibqa' tħassib ewlieni fir-rigward tal-iżgurar 

tal-aqwa kwalità tal-kura tas-saħħa għall-persuni b'diżabilità, inklużi persuni bi 

kwistjonijiet ta' saħħa mentali; jirrikonoxxi li jrid isir aktar fil-qasam tal-promozzjoni 

tas-saħħa u l-prevenzjoni ta' attivitajiet li għandhom fil-mira persuni b'diżabilità, bħal 

kampanji biex tiżdied id-detezzjoni bikrija tas-sensibilizzazzjoni għal ċerti tipi ta' 

kanċer, inklużi l-kanċer tas-sider u l-kanċer ċervikali; 

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-għadd ta' servizzi ta' valutazzjoni u ta' valutazzjoni 

mill-ġdid multidixxiplinarji għall-adulti b'diżabilità, bil-għan li jiġu żviluppati pjanijiet 

imfassla apposta li jkunu jistgħu jiġu implimentati billi jintużaw riżorsi territorjali (bħal 

servizzi tad-djar/ta' kura matul il-jum/residenzjali) li jissodisfaw ir-rekwiżiti 

bijopsikosoċjali identifikati; 

10. Itenni t-tħassib tiegħu għal pazjenti vulnerabbli bħal persuni b'diżabilitajiet psikosoċjali 

u intellettwali; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li d-dritt ta' pazjent għal kunsens 

infurmat fir-rigward tat-trattament ma jiġix irrifjutat indebitament; jenfasizza l-ħtieġa li 

l-politika tal-UE dwar id-diżabilità tiżgura l-protezzjoni ta' tali persuni, li huma f'riskju 

akbar li jkunu esklużi mis-sistema tal-kura tas-saħħa, u li ħafna drabi ma jistgħux jagħtu 

kunsens ħieles u infurmat għall-kura tas-saħħa; 

11. Jesprimi tħassib li ħafna drabi ma jkunx hemm protezzjoni legali kontra forom diversi u 

intersezzjonali ta' diskriminazzjoni; jitlob lill-Kummisjoni u lill-Istati Membri 

jissalvagwardaw l-aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa irrispettivament mid-diżabilità, l-

età, il-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, ir-razza jew l-oriġini etnika tal-pazjent; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw l-Istrateġija Ewropea tad-

Diżabilità kemm jista' jkun malajr; 

13. Jenfasizza li l-persuni b'diżabilità fiżika jħabbtu wiċċhom ma' problemi wkoll fir-

rigward tas-suq tal-mobilità diġitalizzata; jitlob li l-aċċess isir aktar faċli għal persuni 

b'kull tip ta' diżabilità, bl-użu tal-lingwi, il-formati u t-teknoloġiji meħtieġa 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 lingwi, sottotitoli u 

messaġġi testwali personali li jinqraw faċilment, b'mod partikolari fir-rigward tal-

informazzjoni dwar is-saħħa, filwaqt li jintuża aktar minn mezz sensorjali wieħed; 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li l-iskemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa ma jkunux diskriminatorji 

kontra persuni b'diżabilità; 

15. Jilqa' l-Karta tad-Diżabilità tal-UE pilota u jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jidħlu għal 

din l-inizjattiva; jistieden lill-Kummissjoni timmobilizza l-finanzjament meħtieġ għall-

iżvilupp tal-proġett madwar l-UE, jekk ikun meħtieġ; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-persuni b'diżabilità jkollhom 

aċċess faċli għan-numru tal-emerġenza 112 minn kullimkien fl-Ewropa; 

17. Jenfasizza l-bżonn li jiġu eżaminati mill-ġdid u indirizzati l-livelli persistentement baxxi 

ta' sensibilizzazzjoni u adozzjoni tad-dispożizzjonijiet minquxa fid-

Direttiva 2011/24/UE dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
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transkonfinali (minn hawn 'il quddiem id-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa 

Transkonfinali) fost il-pazjenti b'diżabilità; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li din id-direttiva 

tinġieb f'konformità mal-UN CRPD sabiex jiġi ggarantit aċċess affordabbli u ta' kwalità 

għall-kura tas-saħħa transkonfinali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jkomplu l-

implimentazzjoni tad-direttiva, inkluż billi jagħtu attenzjoni partikolari lid-drittijiet ta' 

persuni b'diżabilità; 

 

18. Jenfasizza li n-nuqqas ta' kapaċità tal-pazjenti b'diżabilità li jagħmlu użu minn kura tas-

saħħa transkonfinali, meta ma jkunux jaffordjaw spejjeż addizzjonali li jirriżultaw mid-

diżabilità tagħhom, iċaħħadhom milli jgawdu dan id-dritt fuq bażi ugwali; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-applikazzjoni nondiskriminatorja tad-

Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali; 

19. Jilqa' l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali li, fit-teorija, 

għamlitha aktar faċli għall-pazjenti b'diżabilità li jkollhom aċċess għall-kura tas-saħħa; 

jiddispjaċih, madankollu, għan-nuqqas ta' tagħrif dwar dan l-istrument, li, fil-verità, 

illimita ħafna l-objettiv potenzjali tiegħu; jikkunsidra li hu rakkomandabbli, f'dan ir-

rigward, li jiżdied it-taħriġ għat-tobba tal-familja (GPs) sabiex ikunu kapaċi jipprovdu 

parir siewi dwar l-opportunitajiet li toffri d-direttiva; jittama, sadanittant, li l-punti ta' 

kuntatt nazzjonali stabbiliti bħala rabta bejn l-utenti tal-kura tas-saħħa u l-fornituri 

jistgħu jissaħħu sabiex jagħtu liċ-ċittadini – li, kif muri mill-Ewrobarometru, ma jafux li 

jeżistu dawn il-punti ta' informazzjoni – informazzjoni ċara u trasparenti dwar il-kwalità 

u l-istandards tas-sikurezza tas-servizz nazzjonali tas-saħħa u sabiex jakkumpanjawhom 

fl-għażliet dwar il-kura tas-saħħa li jkollhom bżonn jagħmlu; 

20. Jitlob li jiġi eżaminat l-impatt tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali fuq 

il-persuni b'diżabilità; 

21. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkollaboraw mal-

organizzazzjonijiet tal-pazjenti b'diżabilità biex jiżguraw li l-punti ta' kuntatt nazzjonali 

jipprovdu u jxerrdu l-informazzjoni dwar id-drittijiet għall-kura tas-saħħa transkonfinali 

f'formati aċċessibbli; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tiggwida l-attivitajiet tagħha dwar il-ġbir tal-provi u t-tfassil 

tal-politika minn approċċ ibbażżat fuq id-drittijiet tal-bniedem, sabiex l-enfasi ma tibqax 

fuq l-indeboliment individwali u sabiex jitqiesu bis-sħiħ l-ostakli ffaċċjati minn persuni 

b'diżabilità meta l-indebolimenti fiżiċi, mentali, intelletwali jew sensorjali jinteraġixxu 

mal-ambjent estern; 

23. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippermettu l-adozzjoni tad-Direttiva Orizzontali dwar it-

Trattament Ugwali, sabiex tiġi estiża l-protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni abbażi ta' 

diżabilità, fost l-oħrajn, fl-aċċess għall-kura tas-saħħa, u għalhekk tiġi miġġielda wkoll 

id-diskriminazzjoni multipla; 

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ tal-qafas tan-Netwerks 

ta' Referenza Ewropej sabiex jiżviluppaw kura tas-saħħa multidixxiplinarja u 

speċjalizzata għall-persuni b'diżabilità b'mod ġenerali u, b'mod partikolari, għal dawk 

b'diżabilità rari, u sabiex jespandu l-aċċess għal tali kura tas-saħħa; 
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25. Jistieden lill-Kummissjoni tibda l-ħidma fuq Strateġija Ewropea tad-Diżabilità għal 

wara l-2020 b'konsultazzjoni sħiħa mal-Istati Membri, il-Parlament, istituzzjonijiet 

oħrajn u l-pubbliku ġenerali; jemmen li l-involviment huwa partikolarment importanti, 

meta wieħed iqis li l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità mhux se tkun ġiet riveduta 

b'mod sostanzjali bejn l-2010 u l-2020; jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni, b'mod 

partikolari, għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-7 ta' Lulju 2016 dwar l-implimentazzjoni 

tan-NU CRPD, u għar-riżultati tal-proġett vulnerABLE iffinanzjat mill-Parlament 

Ewropew; 

26. Jenfasizza n-nuqqas ta' attenzjoni għad-diżabilitajiet mill-Kummissjoni fil-Pjan ta' 

Azzjoni għall-Forza tax-Xogħol tal-UE fil-Qasam tal-Kura tas-Saħħa u l-aġenda tal-UE 

dwar sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti, peress li mhumiex trattati b'mod 

speċifiku fiż-żewġ testi; 

27. Jistieden lill-Istati Membri jżommu lura milli jnaqqsu l-benefiċċji soċjali relatati mad-

diżabilità, is-servizzi bbażati fuq il-komunità, is-servizzi tas-saħħa u l-programmi ta' 

taħriġ u ta' edukazzjoni, peress li jekk dan iseħħ tiddgħajjef in-NU CRPD u jiżdied 

ulterjorment il-livell ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali; 

28. Jinkoraġġixxu l-adozzjoni, permezz ta' programmi qafas ta' riċerka u strumenti 

finanzjari oħra, ta' proġetti pilota bħal dawk relatati mat-telemediċina, imfassla biex 

jissimplifikaw l-aċċess għall-pazjenti b'diżabilità għall-kura tas-saħħa meħtieġa, inklużi 

s-servizzi ta' emerġenza; 

29. Jittama, f'konformità mal-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza 

Okkupazzjonali 2014-2020, li l-Istati Membri ser jużaw il-Fond Soċjali Ewropew u 

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej oħra biex jiffinanzjaw il-miżuri kollha li 

jistgħu jgħinu jipproteġu s-saħħa ta' persuni b'diżabilità, permezz ta' direzzjonijiet 

integrati u appoġġ personalizzat u servizzi ta' konsulenza, li jiggwidawhom lejn is-

servizzi soċjali u tas-saħħa; 

30. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni ssegwi l-proposti biex jiġi mmobilizzat il-finanzjament 

strutturali b'tali mod li l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa jitħarrġu dwar is-

sensibilizzazzjoni għad-diżabilità u l-lakuni speċifiċi fl-għarfien dwar kundizzjonijiet 

assoċjati; 

31. Jirrakkomanda li l-fondi strutturali Ewropej għall-kura tas-saħħa u servizzi oħra jkunu 

indirizzati konsistentement biex jippromwovu d-deistituzzjonalizzazzjoni u l-għajxien 

indipendenti fil-komunità, kif ukoll l-involviment u l-konsultazzjoni tal-

organizzazzjonijiet tal-pazjenti; 

32. Jenfasizza s-suċċess tat-tieni Azzjoni Konġunta dwar id-Demenzja, filwaqt li jittama li, 

għall-perjodu tat-tliet snin ta' wara, ser jiġu żborżati fondi addizzjonali mill-kumpaniji 

farmaċewtiċi li jieħdu sehem fl-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi; 

33. Jenfasizza li l-għajxien indipendenti u tal-komunità huma fatturi ewlenin għall-

emanċipazzjoni u li l-persuni b'diżabilità għandhom id-dritt li jikkontrollaw ħajjithom; 

iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri li 

jistgħu jiżguraw kwalità tajba u appoġġ personalizzat għal ħajja indipendenti; 
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34. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq strateġija rigward l-assistenza ta' persuni b'diżabilità 

serja wara l-mewt ta' qraba tagħhom li kienu jieħdu ħsieb il-kura ta' kuljum tagħhom 

(ara l-liġi Taljana "dopo di noi" adottata reċentement); 

35. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jżidu s-sensibilizzazzjoni għall-

kwistjonijiet ta' diżabilità u jippromwovu l-inklużjoni tad-diżabilità bħala komponent 

fil-politiki u l-programmi nazzjonali fil-qasam tas-saħħa; 

36. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-kriżi tas-saħħa mentali li attwalment qiegħda taffettwa 

lill-Ewropa; jinnota l-istima tal-WHO li l-problemi tas-saħħa mentali ser jaffettwaw 

persuna minn kull erbgħa mill-inqas darba matul ħajjithom; jemmen li dawn il-

kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati flimkien mas-saħħa fiżika; jinnota li dan hu 

partikolarment importanti peress li l-Azzjoni Konġunta dwar is-Saħħa u l-Benesseri 

Mentali ntemmet fl-2016; jinnota l-importanza tal-Azzjoni Konġunta tal-UE dwar is-

Saħħa u l-Benesseri Mentali għat-twassil ta' approċċ madwar l-Ewropa kollha biex 

jindirizza l-kwistjonijiet dwar is-saħħa mentali; 

37. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu strateġiji biex jiżguraw li l-

persuni b'diżabilità jkunu infurmati dwar il-kundizzjonijiet ta' saħħa tagħhom stess, 

jipprovdu appoġġ għall-persunal tal-kura tas-saħħa u jipproteġu d-drittijiet u d-dinjità 

tal-persuni b'diżabilità; 

38. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq analiżi bir-reqqa tal-lakuni li jeżistu bejn l-

Osservazzjonijiet Konklużivi tan-Nazzjonijiet Uniti u r-rapport ta' progress tagħha stess, 

speċifikament fir-rigward tal-qasam tal-prijorità tas-saħħa tal-Istrateġija Ewropea tad-

Diżabilità; 

39. Jinnota d-diffikultà li jiġu identifikati benefiċċji u riżultati tanġibbli mill-Istrateġija 

Ewropea tad-Diżabilità; jesprimi diżappunt li ma kien hemm l-ebda użu rrapportat tal-

Fond Soċjali Ewropew biex jiġi promoss it-taħriġ tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa 

dwar kwistjonijiet ta' diżabilità; jistieden lill-Kummissjoni tirrieżamina dan il-qasam 

partikolari sabiex tqis kif jista' jsir progress; 

40. Jitlob l-għoti ta' kura ostetriċja lokali li tkun promossa b'mod aktar konsistenti bħala 

servizz pubbliku fl-Istati Membri, sabiex jitnaqqsu l-każijiet ta' diżabilità li jirriżultaw 

minn kumplikazzjonijiet fit-twelid u jkun żgurat twelid sikur kemm għall-ommijiet kif 

ukoll għat-trabi, f'konformità mal-Lista ta' Kontroll tat-Twelid Sikur tal-WHO; 

41. Huwa mħeġġeġ mill-progress li sar fis-settur Ewropew tat-telemediċina li għandu l-

potenzjal jibdel b'mod fundamentali l-kapaċità ta' persuni b'diżabilità li jaċċedu għas-

servizzi; jemmen, barra minn hekk, li t-tnedija tat-teknoloġija 4G, iż-żieda fil-5G u l-

firxa tal-Internet tal-Oġġetti ser iwasslu għal titjib fl-għoti tal-kura tas-saħħa lil persuni 

b'diżabilità; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-settur Ewropew tat-teknoloġija tas-

saħħa ma jkunx mgħobbi b'regolamentazzjoni eċċessiva u li jkollu aċċess adegwat 

għall-finanzjament. 
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