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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-aċċess għall-kura għal gruppi vulnerabbli

(2013/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 3(3) 
tiegħu, u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-
Artikoli 9, 151, 153 u 168 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikulari l-Artikoli 1, 21, 23, 24, 25, 34 u 35 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea riveduta, b'mod partikolari l-Artikolu 30 (dwar 
id-dritt għall-protezzjoni kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali) u l-Artikolu 16 tagħha (dwar 
id-dritt tal-familja għal protezzjoni soċjali, legali u ekonomika),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “Solidarjetà fis-Saħħa: it-
Tnaqqis tal-Inugwaljanzi fis-Settur tas-Saħħa fl-UE" (KUMM(2009)0567),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “L-Istrateġija Ewropea 
tad-Diżabbiltà 2010-2020: Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr Ostakoli” 
(KUMM(2010)0636),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “Qafas tal-UE għall-
Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma sal-2020" (KUMM(2011)0173),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Ewropa 2020: Strateġija 
għal Tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2010 bit-titolu 
''Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-
Koeżjoni soċjali u territorjali'' (COM(2010)0758),

– wara li kkunsidra t-tielet rapport tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali ta’ Marzu 2012 bit-
titolu "L-Impatt soċjali tal-Kriżi ekonomika u Konsolidament fiskali kontinwu"

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar il-Promozzjoni tal-
Inklużjoni soċjali u l-Ġlieda kontra l-Faqar, inkluż il-Faqar fost it-Tfal, fl-UE1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-Inklużjoni attiva tal-
Persuni esklużi mis-Suq tax-Xogħol2,

                                               
1 ĠU C 9 E, 15.1.2010, p. 11.
2 ĠU C 212 E, 5.8.2010, p. 23.
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– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar l-Ekonomija Soċjali1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Ġunju 2010 dwar l-UE 20202,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar il-Promozzjoni tal-
Aċċess taż-Żgħażagħ għas-Suq tax-Xogħol, it-Tisħiħ tal-Istejtus ta' Min jitħarreġ, tal-
Internship u l-Apprendistat3,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar il-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali: Rakkomandazzjonijiet dwar Miżuri u Inizjattivi li għandhom 
jittieħdu (Rapport ta' Nofs il-Perijodu)4,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar l-Iskema tad-
Distribuzzjoni tal-Ikel lill-Persuni l-aktar fil-Bżonn fl-Unjoni5, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2011 dwar l-Istrateġija tal-UE 
dwar l-Inklużjoni tar-Roma6 (2010/2276(INI)),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar it-Tnaqqis tal-
Inugwaljanzi fis-Settur tas-Saħħa fl-UE7,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ April 2008 dwar it-Tmiem tal-
Problema ta' Persuni li m'għandhomx fejn joqogħdu u tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar 
Strateġija tal-UE għall-Persuni bla Dar,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2001 dwar l-Istrateġija tal-UE 
għall-Persuni bla Dar8,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar il-Mobbiltà u l-
Inklużjoni tal-Persuni b'Diżabbiltà u l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabbiltà 2010-20209,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-Aspetti tat-Tnaqqis 
fir-Ritmu Ekonomiku u l-Kriżi Finanzjarja10,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-... dwar l-Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 201311,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta’ Doctors of the World bit-titolu “Aċċess għall-Kura tas-
Saħħa għal Gruppi Vulnerabbli fl-Unjoni Ewropea fl-2012”,

                                               
1 ĠU C 76 E, 25.3.2013, p. 16.
2 ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 57.
3 ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 29.
4 ĠU C70 E, 8.3.2012, p. 19.
5 ĠU C 33 E, 5.2.2013, p.188.
6 ĠU C199 E, 7.7.2012, p.112.
7 ĠU C199 E, 7.7.2012, p. 25. 
8 Testi adottati, P7_ TA(2011)0383.
9 Testi adottati, P7_ TA(2011)0453.
10 ĠU C236 E, 12.8.2011, p. 79.
11 Għad trid tiġi adottata.
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– wara li kkunsidra r-Rapport tal-OECD bit-titolu “Is-Saħħa mal-Ewwel Daqqa t’Għajn –
Ewropa 2012” 

– wara li kkunsidra l-pubblikazzjoni tal-ILO bit-titolu “Sigurtà Soċjali għal Kulħadd –
Nindirizzaw l-Inugwaljanzi fl-Aċċess għall-Kura tas-Saħħa għal Grupp Vulnerabbli 
f’Pajjiżi tal-Ewropa u tal-Asja Ċentrali”,

– wara li kkunsidra r-Regola 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
ta' (A7-0000/2013),

A. billi l-valuri fundamentali tal-UE jridu jkunu rrispettati anke f’sitwazzjoni ta’ kriżi u l-
aċċess għall-kura u għall-kura tas-saħħa jridu jkunu meqjusa bħala dritt fundamentali għal 
kulħadd fl-UE;

B. billi l-inugwaljanza qed tikber f’numru ta’ Stati Membri peress li dawk l-aktar foqra u l-
aktar fil-bżonn qed isiru aktar foqra;

C. billi l-gruppi l-aktar vulnerabbli qed jintlaqtu sproporzjonalment fil-kriżi kurrenti billi 
jsofru l-impatt doppju ta' telf ta' dħul u ta’ tnaqqis fis-servizzi tal-kura;

D. billi l-ispejjeż tas-servizzi għall-utenti tas-servizz qed jogħlew, li jfisser li ħafna nies 
m’għadhomx jistgħu jaffordjaw livell ta’ servizz adegwat biex jissodisfaw il-bżonnijiet 
definiti tagħhom, li jirriżulta f’nuqqas ta’ indipendenza, aktar stress fiċ-ċirkustanzi 
domestiċi u tal-impjieg jew potenzjalment effetti ta’ ħsara fuq saħħithom;

E. billi ċerti sistemi ta’ sigurtà soċjali qed jinbidlu biex ineħħu jew jillimitaw l-aċċess għall-
kura tas-saħħa għal ċerti gruppi, b’riskji addizzjonali għas-saħħa personali u pubblika;

F. billi d-dritt għal firxa ta’ servizzi ta’ appoġġ fid-djar, residenzjali jew oħrajn għall-
komunità, inkluża l-assistenza personali, huwa minqux fl-Artikolu 19 tal-Konvenzjoni 
tan-NU dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà;

G. billi r-rapporti jindikaw li d-diffikultajiet għal xi ċittadini tal-UE u oħrajn b’rekwiżit legali 
biex ikollhom aċċess għad-dritt tagħhom għall-kura f’sitwazzjoni transkonfinali qegħdin 
jiżdiedu;

H. billi rapporti ta’ żieda fid-diviżjoni soċjali u ta’ aggressività li tirriżulta f’attakki verbali u 
fiżiċi kontra l-minoritajiet qegħdin jiżdiedu;

I. billi f’xi Stati Membri rigressjoni fil-politika dwar il-persuni b’diżabbiltà, diffikultà fit-
tagħlim jew mard tal-moħħ qed twassal għal ċaqliq lil hinn minn approċċ ibbażat fuq id-
drittijiet lejn approċċ aktar istituzzjonali tal-passat;

J. billi ħafna impjiegi fis-settur tal-kura joffru ħlas baxx u jistgħu joffru ftit taħriġ;

K. billi ż-żgħażagħ li jitilqu mill-ambjent ta’ kura għal ħajja indipendenti huma 
partikularment esposti għal esklużjoni soċjali u ta' faqar;
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1. Imdejjaq bid-diffikultajiet li qiegħed isib biex jikseb dejta kumparabbli u kurrenti dwar l-
aċċess għall-kura;

2. Ifakkar li l-Istati Membri qablu li jadottaw approċċ li jċaqlaq l-attenzjoni minn miżuri 
"kurattivi” li jindirizzaw s-sintomi ta’ esklużjoni u nuqqas ta’ saħħa “lejn miżuri 
preventivi bħala strateġija li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja u jnaqqsu l-piż ta’ mard kroniku, 
fraġilità u diżabilità”1; jenfasizza l-ispiża fit-tul tal-inattività;

3.  Jikkunsidra l-fatt li individwi vulnerabbli jitħallew mingħajr aċċess għall-kura tas-saħħa 
jew għall-kura hija ekonomija falza għax dan jista' jkollu impatt negattiv fit-tul fuq l-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa u fuq is-saħħa individwali jew pubblika;

4. Jikkunsidra b’dispjaċir li l-istigma soċjali ta’ ċerti kundizzjonijiet mediċi tiskoraġġixxi l-
individwi milli jfittxu l-kura neċessarja, li jħalli mard li jittieħed mhux ikkurat, bir-riskju li 
dan iġib miegħu fuq is-saħħa pubblika;

5. Jikkunsidra li ħafna miżuri ta’ tnaqqis fl-ispejjeż għal żmien qasir, li qegħdin ikunu 
implimentati bħalissa, ma kinux evalwati bis-sħiħ għall-konsegwenzi soċjali wiesgħa jew 
għall-effett diskriminatorju potenzjali u għall-implikazzjonijiet fit-tul tagħhom;

6. Jindika l-effetti negattivi fit-tul ta’ tnaqqis fil-miżuri ta’ kura preventiva fi żminijiet ta’ 
kriżi; jikkunsidra li l-miżuri preventivi, jekk hemm bżonn li jitnaqqsu, tal-anqas iridu 
jinżammu, anke jekk f’livell aktar baxx, sabiex tibqa’ l-kontinwità u ma tkunx distrutta l-
infrastruttura;

7. Jikkunsidra li miżuri ta’ awsterità m’għandhomx ixejnu l-innovazzjoni fil-provvista ta’ 
servizzi soċjali u m’għandhomx ireġġgħu lura xejriet pożittivi fl-iżvilupp tal-politika;

8. Jitħasseb li persuni b’diżabbiltà madwar l-UE qed ikunu affetwati sproporzjonalment bit-
tnaqqis fl-ispiża pubblika, u bħala riżultat ta’ dan qed jitilfu servizzi ta’ appoġġ li 
jippermettulhom jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità;

9. Jikkunsidra li dan qed iwassal għal żieda fin-numru ta’ persuni li qed jgħixu taħt kura 
istituzzjonali għal perijodu twil u għal aktar esklużjoni soċjali tal-persuni b’diżabbiltà fl-
UE, li huwa ksur dirett tal-impenji tal-UE taħt il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tal-Persuni b'Diżabilitajiet u l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabbiltà 2010-2020;

10. Jikkunsidra li kull tnaqqis fis-servizzi tal-kura u tal-appoġġ għaż-żgħażagħ jew gruppi 
oħra vulnerabbli huma soġġetti li jxejnu l-politika eżistenti tal-UE dwar l-inklużjoni 
attiva;

11. Jirrikonoxxi l-importanza u l-effiċjenza tal-ispiża tal-investiment fis-snin bikrija tat-tfulija, 
f’termini tal-iżvilupp tal-potenzjal sħiħ tagħhom; jirrikonoxxi li l-investiment f'servizzi 
soċjali ta’ kwalità għolja huwa essenzjali għall-iżvilupp ta’ servizzi ta’ protezzjoni tat-tfal 
adegwati u effettivi u għal biex ikunu stabbiliti strateġiji ta’ prevenzjoni komprensivi;

12. Jirrikonoxxi l-kontribuzzjoni soċjali tal-persuni li jieħdu ħsieb ħaddieħor u r-
                                               
1 Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar tixjiħ b'saħħtu u b'dinjità, adottati fl-2980 Laqgħa tal-Kunsill dwar Impjieg, Politika 
Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur , Novembru 2009.
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responsabbiltajiet li qed jiżdiedu fuqhom bit-tnaqqis fil-provvista tas-servizzi jew tal-
ispejjeż tagħhom li qed jiżdiedu;

13. Jirrikonoxxi x-xogħol magħmul minn organizzazzjonijiet tat-tielet settur u volontarji, 
imma jikkunsidra li dan m’għandux jissostitwixxi r-responsabbiltà tal-Istat li jiżgura 
provvista ta’ kura effettiva u li wieħed jista' joqgħod fuqha;

Rakkomandazzjonijiet

14. Jistieden lill-Kummissjoni titlob lill-Istati Membri jagħmlu valutazzjonijiet tal-impatt 
soċjali tal-miżuri ta’ awsterità u biex jagħtu rakkomandazzjonijiet li jitrattaw l-impatt 
soċjali ta’ miżuri ta’ dan it-tip fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi ta’ pajjiżhom;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu monitoraġġ u jindirizzaw fil-pjani 
nazzjonali ta' riforma l-politiki nazzjonali li jmorru kontra l-mira ta’ tnaqqis tal-faqar tal-
2020; jistieden lill-Istati Membri jiffokaw speċjalment fuq il-gruppi l-aktar vulnerabbli u 
jneħħu l-ostakoli għall-aċċess, itejbu miżuri ta’ introduzzjoni u preventivi sabiex 
jirritornaw lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet u jevitaw ħsara fit-tul u spejjeż li 
jirriżultaw mill-inattività;

16. Jistieden lill-Kummisjoni tinkludi salvagwardja soċjali li tipproteġi l-kura u s-servizzi 
soċjali u sistemi ta’ protezzjoni soċjali fi qbil mal-pajjiżi li jirċievu assistenza finanzjarja;

17. Jistieden lill-Kummisjoni teżamina t-tensjonijiet li jistgħu jirriżultaw bejn id-drittijiet tas-
sigurtà soċjali taħt ir-Regolament 883/20041 u t-tħaddim tad-Direttiva 2004/38/KE2, bil-
ħsieb li tirrakkomanda xi bdil neċessarju biex jitnaqqas id-divarju fil-kopertura;

18. Jinkoraġġixi l-Istati Membri jieħdu azzjoni kontra r-reat ta’ mibegħda u jippromwovu 
politiki kontra d-diskriminazzjoni, jekk hemm bżonn billi jsaħħu l-entitajiet ta’ kontra d-
diskriminazzjoni nazzjonali tagħhom u jippromwovu taħriġ fl-awtoritajiet pubbliċi;

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li kull politika jew programm ta’ 
finanzjament maħsuba biex jappoġġjaw l-innovazzjoni soċjali u/jew servizzi relatati mal-
kura jimmiraw lejn dawk is-servizzi li jilħqu l-aħjar il-bżonnijiet soċjali u jtejbu l-kwalità 
tal-ħajja tan-nies;

20. Jinkoraġġixxi lill-Kummisjoni u lill-Kunsill jaħdmu mal-Parlament biex jerġgħu 
jinfurzaw finanzjament lill-programmi li jimmiraw lejn gruppi vulnerabbli, u 
jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha disponibbli għaliha biex tiżgura t-
teħid sħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew u strumenti oħra rilevanti li jindirizzaw il-bżonnijiet 
tan-persuni li huma vulnerabbli jew fir-riskju ta’ esklużjoni, u li tappoġġja l-isforzi tal-
Istati Membri biex jilħqu l-mira ta’ faqar tal-Ewropa 2020;

21. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jżommu miżuri ta’ appoġġ għal dawk li jieħdu ħsieb 
ħaddieħor u għas-settur tal-volontarjat fl-interess li jipprovdu aktar miżuri personali, ta’ 
kwalità u kosteffikaċi;

                                               
1 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
2 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
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22. Jinkoraġġixxi l-imsieħba soċjali jiżviluppaw djalogu soċjali formali dwar is-settur tal-
kura; 

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL) kien imħasseb għal xi żmien dwar l-
effett tal-hekk imsejħa miżuri ta’ awsterità fuq is-soċjetà b’mod ġenerali u fuq gruppi 
vulnerabbli b’mod partikulari. Dan kien espress permezz ta’ azzjonijiet varji bħal: ir-rapporti 
tagħna dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir1, fejn esprimejna l-ħsieb li d-dimensjoni 
soċjali trid tkun inkluża bħala parti integrali fir-reazzjoni għall-kriżi tal-UE; ir-rapport dwar 
iż-Żgħażagħ u l-Kriżi2; l-opinjoni tagħna dwar in-Nisa u l-Kriżi3  u r-rapport li ġej dwar il-
Kundizzjoni ta' Persuni mingħajr Dar4. Għandna wkoll numru ta’ rapporti li jitrattaw l-
Istrateġija UE-2020, speċjalment f’dak li għandu  x'jaqsam mat-Tkabbir Inklussiv u l-
Pjattaforma kontra l-Faqar, fejn għamilna ċar il-ħsieb tagħna li rridu nimmiraw li nipprevjenu 
l-faqar għax dan huwa offiża għad-dinjità tal-bniedem, imma wkoll bħala fowkus fuq il-
prevenzjoni li ġeneralment tkun aktar kosteffikaċi fuq perijodu ta’ żmien twil. L-EMPL 
argumenta favur li 20 % tal-finanzjament tal-FSE jkun iddedikat għat-trattament tal-faqar u 
bħalissa qed jiżviluppa l-pożizzjoni tiegħu fuq il-Finanzjament għall-Persuni Mċaħħdin 
Materjalment propost5 fejn il-Kumitat diġà rrapporta fuq ċerti kwistjonijiet fid-dettal, ir-
Rapporteur tiegħek fittex li ma jidduplikax ix-xogħol.

F’dan ir-rapport ta’ inizjattiva, ir-Rapporteur tiegħek għandu l-għan li jidentifika numru ta’ 
kwistjonijiet għall-gruppi magħrufa li huma vulnerabbli, xi gruppi fejn il-bżonnijiet qed ikunu 
aktar evidenti u ġodda, u gruppi vulnerabbli potenzjali li qed jiżviluppaw bħala riżultat tal-
kundizzjonijiet li qed jinbidlu bħalissa, bħal dejn personali. Il-Kumitat huwa tassew grat lejn 
l-organizzazzjonijiet differenti li pprovdewna b’informazzjoni aġġornata. Il-bżonn ta’ dejta 
eżatta u komparabbli li tkun riċenti kemm jista’ jkun kien identifikat b’mod ċar bħala 
prijorità.

Huwa ċar li s-settur tal-kura għal persuni mdaħħla fiż-żmien, dawk b’diżabbiltà fiżika jew fit-
tagħlim u dawk li jipprovdu appoġġ lit-tfal jew liż-żgħażagħ, jew oħrajn bi bżonnijiet 
speċifiċi huwa taħt aktar stress minħabba li n-nefqa qed tonqos imma d-domanda qed tiżdied. 
Il-provvista tal-kura tas-saħħa qed taffaċja sfidi simili. Dan it-tnaqqis, sew jekk fis-servizzi 
jew fil-benefiċċji soċjali, jaffetwa kemm lil dawk li għandhom bżonn il-kura u kemm lil dawk 
li jipprovduha. Il-baġits għas-settur pubbliku qed ikunu mnaqqsa. Fornituri tat-tielet settur 
jirrapportaw dħul inqas mill-kuntratti tas-settur pubbliku, finanzjar b’għotjiet u donazzjonijiet 
pubbliċi; xi wħud jitħassbu dwar il-futur tagħhom: anke sforzi volontarji għandhom bżonn 
infrastruttura. Nistgħu naraw li tnaqqis għal żmien qasir qed iwassal għal problemi fit-tul. 

Qed ikun hemm dejjem iżjed evidenza li inugwaljanza soċjali qed tkompli tiżviluppa 
f’partijiet tal-UE minħabba li s-sitwazzjoni tal-gruppi diġà vulnerabbli qed tiħżien, fejn ħafna 
mill-aktar foqra qed jiftaqru aktar.6 Dan għandu riperkussjonijiet kbar fuq il-miri ta' tnaqqis 
tal-faqar u d-dimensjoni tat-tkabbar inklussiv tal-Istrateġija UE-2020.  Xi sistemi ta’ sigurtà 
soċjali, speċjalment dawk li għandhom ċerta struttura bbażata fuq il-familja, jew fejn l-
intitolamenti jistgħu jkunu taħt il-kundizzjoni ta’ ċerti mudelli ta’ xogħol, jidhru wkoll anqas 
                                               
1 Ir-Rapport Cornelissen 2012 u r-Rapport Lope Fontagné 2013 dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (2011/2320(INI) 
(2012/2257(INI)) 
2 Rapport Turunen dwar il-promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol (2009/2221(INI))
3 Rapport Zimmer dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq is-sessi 2012/2301(INI))
4 Rapport “Delli” dwar l-akkomodazzjoni soċjali
5 Proposta għal Regolament dwar il-Finanzjament għal Għajnuna Ewropea lill-Persuni Mċaħħdin Materjalment 
6 Żviluppi Soċjali u tal-Impjieg fl-Ewropa 2012 u t-Tielet Stħarriġ Ewropew dwar il-Kwalità tal-Ħajja, Eurofund 2012
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kapaċi li jlaħħqu maż-żieda fil-pressjonijiet tal-kriżi, mhux anqas fir-rigward tal-faqar fost it-
tfal.1

Kwistjoni ċara ta’ responsabbiltà soċjali f’din il-kriżi huwa r-rwol tal-aċċess għall-kura tas-
saħħa. Filwaqt li s-saħħa pubblika fiha nnifisha tikkonċerna lill-Kumitat ieħor, qed jinħolqu 
ostakoli f’numru ta’ Stati Membri permezz ta’ regoli ta’ sigurtà soċjali. Pereżempju, 
assigurazzjoni ta’ saħħa li tispiċċa wara perijodu ta’ qagħad jew sistemi magħluqa għal ċerti 
gruppi, bħal migranti mingħajr dokumenti, minn kura primarja jew mhux urġenti, jew li huma 
bbażati fuq impjieg full-time li jpoġġu fi żvantaġġ ħaddiema part-time jew każwali. In-nisa 
b’mod ġenerali, imma b’mod speċjali n-nisa bi sfond ta’ minoranza etnika bħal Roma jew 
ħaddiema migranti, huma żvantaġġati b’mod partikulari2. Numru ta’ Stati Membri qed ibiddlu 
jew jirriformaw is-sistemi ta’ sigurtà soċjali: tibdil ta’ dan it-tip irid ikun evalwat biex jiżgura 
li n-nies mhux qed ikunu esklużi mill-kopertura. In-numru ta’ persuni mingħajr dar jew 
f’akkomodazzjoni għal żmien qasir qed jiżdied f’numru ta’ Stati Membri, bħala riżultat ta’ 
dan ħafna mhux qed ikollhom kontinwità fil-kura: xi tfal mhux qed jirċievu tilqim bażiku u 
huwa ċar li ċertu mard li jittieħed qed jerġa' jidher fost dawk li m'għandhomx dar xierqa u 
huma nieqsa mill-aċċess għas-servizzi. Jista’ jidher li xi ċittadini tal-UE ma jistgħux ikollhom 
aċċess għall-kura fi Stat Membru ieħor, minkejja d-dispożizzjoni tar-Regolament 883/20043, 
minħabba l-mod li bih qed tkun implimentata d-Direttiva 2004/38/KE4: dan irid ikun esplorat 
u jitnaqqas id-divarju fil-kopertura.

 Iż-żieda fl-ispejjeż tal-kofinanzjament jew preskrizzjonijiet, meta mqabbel mad-dħul ta’ 
dawk fil-bżonn, qed tiskoraġġixxi lin-nies milli jfittxu l-kura fi stadju bikri u għalhekk 
ikollhom bżonn ta’ kura aktar urġenti u li tiswa aktar flus iżjed 'il quddiem. Dan jista’ 
jirriżulta wkoll fl-inkapaċità li jkomplu programmi ta’ trattament li jista’ jirriżulta f'assenza 
mill-post tax-xogħol jew, traġikament, riżultati mediċi negattivi. Il-mistħija jew stigma tat-
tfittix tal-kura għal ċerti kundizzjonijiet, bħal HIV/AIDS, STS jew anke kanċer f’ċerti 
soċjetajiet hija wkoll irrapportata bħala ostakolu. Rati f’xi Stati Membri qed jiżdiedu. Xi 
pajjiżi qed jimmiraw li jnaqqsu l-ispiża tal-farmaċewtiċi stess permezz ta’ aktar kooperazzjoni 
bejn il-korpi tal-akkwist. Il-persunal fis-settur tal-kura tas-saħħa naqas b’mod sinifikanti 
f’numru ta’ pajjiżi li affettwa wkoll il-provvista tas-servizzi, inkluż f’partijiet rurali fejn il-
provvista kienet diġà aktar batuta. Il-persunal sofra wkoll nuqqas fil-ħlas f’ħafna pajjiżi 
b’riżultat minnhom ikun li l-persunal jitlaq biex jaħdem f’xogħol ieħor jew f’pajjiż ieħor: it-
tnejn li huma għandhom implikazzjonijiet fuq is-sostenibbiltà fit-tul tal-provvista tal-kura tas-
saħħa. 

Intqal ukoll lill-Kumitat li hemm aktar tħassib dwar dawk li għandhom kuntratt għal żmien 
qasir jew każwali li x’aktarx ma jibbenefikawx minn benefiċċji tas-saħħa fuq il-post tax-
xogħol u dan apparti l-problemi kkaġunati permezz ta’ dħul irregolari.

Ta’ min jiftakar ukoll li f’xi Stati Membri, proċeduri ta' aċċess għas-sigurtà soċjali u l-
forniment ta’ servizzi tal-welfare kumplessi jistgħu wkoll jiskoraġġixxu lil xi nies milli jitolbu 

                                               
1 Rapport ta' Konsulenza tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali lill-Kummissjoni Ewropea dwar it-Trattament u l-Prevenzjoni 
tal-Faqar fost it-Tfal u l-Promozzjoni tal-Benesseri tat-Tfal, 27 ta' Ġunju 2012 –
2 It-8 Paper dwar Sigurtà Soċjali għal Kulħadd, Scheil-Adlung u Kuhl, ILO 2011
3 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ siġurtà
4 Id-Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri;
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jew jirċievu dak li huma ntitolati għalih, li għandu implikazzjonijiet fuq kemm ikunu kapaċi 
jlaħħqu. Din hija wkoll kwistjoni għal xi wħud f’sitwazzjoni transkonfinali. Tnaqqis fil-
persunal, taħriġ mhux adegwat jew ħafna tibdil ta’ persunal jista’ wkoll ifisser li l-kwalità jew 
l-eżattezza tal-informazzjoni jkunu kompromessi u għalhekk jagħmlu lin-nies aktar 
vulnerabbli.

Dħul baxx, mhux sigur jew nuqqas ta’ dħul disponibbli, flimkien ma’ żieda fl-ispejjeż 
ġenerali jistgħu wkoll ifissru li n-nies jinqatgħu minn servizzi essenzjali f’xi Stati Membri u 
għalhekk ma jkollhomx aċċess biex isaħħnu jew ikessħu d-dar bir-riżultati fuq is-saħħa li dan 
iġib miegħu, speċjalment f’kundizzjonijiet ta’ temp estremi. Il-kura fid-dar issir kważi 
impossibbli f'sitwazzjoni ta' dan it-tip. Aċċess għall-bżonnijiet bażiċi jrid ikun żgurat.

Tnaqqis fil-benefiċċji u/ jew servizzi huwa rrapportat li għandu effett negattiv dirett fuq il-
persuni b’diżabbiltà u fuq il-kwalità ta’ ħajjithom. Intqal lill-Kumitat li, fl-agħar sitwazzjoni 
possibli, il-kura kienet qed tkun ridotta għal "tindif u alimentazzjoni” u ma tippromwovix 
aktar il-ħajja indipendenti u l-mudell soċjali ta’ diżabbiltà skont l-impenji tal-UE taħt il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilitajiet. Xi Stati Membri 
m’għadhomx aktar qed jiċċaqalqu lil hinn minn kura istituzzjonalizzata u approċċi ta’ kura 
aktar innovativi u ta’ setgħa qed jitpoġġew fil-ġenb, anke meta huma aktar kosteffikaċi. 
Hemm ukoll żieda fl-esperjenzar ta’ diskors ta’ mibegħda, ibbuljar u attakk kontra l-persuni 
b’diżabbiltà, dawk bi problemi ta’ saħħa mentali u gruppi vulnerabbli oħra bħal migranti 
(mingħajr dokumenti) u Roma: persuni meqjusa bħala "jiswew wisq biex tieħu ħsiebhom”. 
Din l-attitudni hija appoġġjata minn ċerti movimenti politiċi u midja u xi retorika politika. 
Atteġġjament diskriminatorju m’għandhux jitħalla għaddej, kemm għas-saħħa u d-dinjità tal-
individwi attakati u kemm ta’ dawk li jaħdmu magħhom.

Kura għall-persuni mdaħħla fiż-żmien, bi bżonnijiet speċjali, hija wkoll taħt stress f’ħafna 
pajjiżi. Benefiċċji ta’ kura fit-tul ma jeżistux fl-Istati Membri kollha u, anke fejn jeżistu, 
jistgħu xorta jkunu għadhom akkumpanjati minn spejjeż għal servizzi addizzjonali. Il-kura 
hija ħafna drabi informali, ipprovduta minn membri tal-familja li jistgħu wkoll ikunu 
impjegati jew għandhom responsabbiltajiet ta’ kura oħrajn, u s-servizzi li jgħinuhom huma 
taħt pressjoni. Jistgħu jsibu ruħhom jipprovdu attenzjoni medika pjuttost qawwija bi ftit jew 
xejn taħriġ jew appoġġ. L-ispejjeż tas-servizzi ta’ appoġġ bħal għajnuna fid-dar jistgħu jkunu 
qed jogħlew jew l-għajnuna tkun irtirata. Dawk li jieħdu ħsieb it-tfal jistgħu wkoll ikunu qed 
jappoġġjaw lill-adulti b’imġiba diffiċli jew ta’ vizzju u fl-istess ħin irabbu lil uliedhom stess. 
Din il-kura informali fil-verità tiffranka lill-gvernijiet nazzjonali ammont enormi ta’ flus u 
jekk l-appoġġ għal dawk li jagħmluha jkun imxejjen, din tkun ekonomija falza. Hemm ukoll 
il-mistoqsija dwar is-sostenibbiltà fit-tul tal-kura informali fid-dawl tat-tibdil fil-
kompożizzjoni tal-familji.

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ kura professjonali, dan huwa settur magħruf għal ħlas baxx, 
kundizzjonijiet tal-impjieg prekarji u tibdil tal-persunal rapidu u ta' spiss, u mhijiex sorpriża li 
hemm nuqqas ta’ persunal. F’xi Stati Membri l-kura tista’ tkun ipprovduta minn individwi 
privati fid-dar, bi ftit jew xejn regolazzjoni effettiva: Il-Parlament iddikjara l-importanza tal-
Konvenzjoni tal-ILO dwar Il-Ħaddiema Domestiċi f’dan ir-rigward. Ir-relazzjonijiet 
industrijali huma ta’ spiss batuti, għalhekk approċċ ibbażat fuq settur ta’ msieħba soċjali jista’ 
jgħin billi jgħolli l-istandards.



PE504.317v01-00 12/12 PR\926028MT.doc

MT

Fir-rigward tal-iżvilupp tat-tfal, nafu l-importanza ta’ esperjenza ta’ kwalità għolja fis-snin 
bikrija. L-evidenza turi li fatturi soċjali huma partikularment kruċjali fis-snin bikrija tal-ħajja, 
li għandhom impatt qawwi fuq is-saħħa futura, l-iżvilupp fl-edukazzjoni u l-opportunitajiet 
fil-ħajja tat-tfal. Jeħtieġ li jiġi enfasizzat li l-aktar rata għolja ta’ qligħ għall-investiment 
kapitali uman jinsab fis-snin bikrija tat-tfulija1, filwaqt li n-nefqa pubblika hija tipikament l-
aktar baxxa f’din l-età2. Kważi miljun tifel u tifla huma kkalkolati li qed jgħixu taħt kura 
alternattiva fl-UE: l-iżvantaġġi li jaffaċċjaw huma magħrufa tajjeb, l-istess bħalma huwa l-
bżonn ta’ intervenzjoni ta’ servizzi soċjali ta’ kwalità għolja biex jew jipprevjenu milli dawn 
it-tfal jgħixu taħt kura, jew li jkollhom esperjenza ta' appoġġ ibbażata aktar fuq il-komunità 
waqt li jkunu hemm, u waqt it-transizzjoni tagħhom lejn l-indipendenza.

Il-konsegwenzi serji potenzjali għas-soċjetà taż-żieda fl-insikurezza u l-inkapaċità li tkun 
ipprovduta kura effettiva kienu enfasizzati lill-Kumitat tagħna. L-involviment tat-“trojka” fil-
baġits nazzjonali jfisser li l-UE tidher li għandha effett dirett f’oqsma li huma primarjament 
fir-responsabbiltà tal-Istati Membri, u għalhekk l-UE trid tidher ukoll li qed tippromwovi 
soluzzjonijiet. Tal-anqas, evalwazzjonijiet komprensivi tal-impatt soċjali tal-bidla fis-sistemi 
ta’ sigurtà soċjali u l-provvista ta’ servizzi tal-kura huma essenzjali sabiex ikun evitat li 
nagħmlu sitwazzjoni ħażina agħar milli hi, li joħloq problemi fit-tul u jxejjen għanijiet oħra ta' 
politika: dan huwa inkarigu għall-UE fit-“trokja” u fl-evalwazzjoni tal-Pjani ta’ Riforma 
Nazzjonali.

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young children, James J. Heckman University of Chicago u University College 
Dublin, in-Netwerks ta' Esperti Ewropej dwar l-Ekonomija fl-Edukazzjoni, Jannar 2012
2 "The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis", Van der Gaag, J. u Tan, J.P.,


