
1126985.MT PE 540.973 

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000045/2017 

lill-Kummissjoni 
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura 

Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina 

Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano 
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 

Suġġett: Iż-żieda fl-epidemiji tal-HIV, it-TB u l-HCV fl-Ewropa 

Fl-2015 ġew irrappurtati kważi 30 000 każ ġdid ta' infezzjoni bl-HIV fil-31 pajjiż tal-UE/taż-ŻEE. Huwa 
stmat li madwar 120 000 persuna fir-reġjun tal-Ewropa żviluppaw tuberkulożi reżistenti għal ħafna 
mediċini (MDR-TB). L-epatite virali (HCV) hija waħda mill-aktar theddidiet globali serji għas-saħħa 
pubblika.  

Bħala tali, dawn it-tliet infezzjonijiet jeħtieġu programmi fit-tul u sostnuti li bosta drabi jkollhom fil-mira 
gruppi tal-popolazzjoni li jikkoinċidu, u jeżisti potenzjal ta' sinerġiji u ekonomiji fl-integrazzjoni tas-
servizzi ta' prevenzjoni. Il-Pjan ta' Azzjoni attwali tal-UE dwar l-HIV/AIDS skada fi tmiem l-2016. Il-Pjan 
ta' Azzjoni Qafas tal-ECDC għall-Ġlieda Kontra t-Tuberkulożi fl-Unjoni Ewropea jmur lura għall-2008 u 
jeħtieġ jiġi aġġornat b'urġenza. Sal-lum, fil-livell tal-UE ma jeżisti l-ebda pjan komprensiv biex tiġi 
indirizzata l-epatite C. Waqt laqgħa informali tal-Ministri tas-Saħħa tal-UE fi Bratislava fl-
4 ta' Ottubru 2016, l-Istati Membri qablu li jagħtu l-appoġġ tagħhom għall-iżvilupp ta' qafas ta' politika 
integrat fil-livell tal-UE fir-rigward tal-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-epatite C, biex tiġi indirizzata n-natura 
speċifika ta' dawn l-epidemiji fl-UE u fil-viċinat tagħha bil-għan li tissaħħaħ ir-risposta fil-livell politiku 
għal dan il-mard. Fil-Komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew 
sostenibbli"1, il-Kummissjoni enfasizzat l-impenn tagħha li teqred darba għal dejjem l-HIV/AIDS u t-
tuberkolożi, u li l-każijiet ta' epatite jonqsu minn hawn u l-2030. F'dan il-kuntest: 

– X'azzjonijiet konkreti biħsiebha tieħu l-Kummissjoni biex issarraf f'realtà l-impenji meħuda fil-
Komunikazzjoni b'rabta mal-SDG 3 "Ensure healthy lives and promote well-being for all at all 
ages"?  

– Kif qed tippjana li tirrispondi għall-qbil li ntlaħaq bejn il-Ministri tas-Saħħa tal-UE fi Bratislava fl-
4 ta' Ottubru dwar il-ħtieġa li jiġi żviluppat qafas ta' politika dwar l-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-
epatite C?  

– Kif qed tippjana li tissupplimenta l-finanzjament għall-ġlieda kontra t-tuberkulożi fil-pajjiżi tal-UE li 
għadhom qed jiżviluppaw, fl-għamla ta' għoti ta' għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri, intiża biex 
tissussidja parzjalment l-ispejjeż esaġerati tal-kura għat-tuberkulożi? 
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