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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 - Kura tas-saħħa innovattiva 
għas-seklu 21
(2013/2061(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diċembru 2012 dwar ‘Pjan 
ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020: Kura tas-saħħa innovattiva għas-seklu 
21’ (COM(2012)0736),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ April 2004 dwar ‘Is-saħħa 
elettronika – intejbu l-kura tas-saħħa għaċ-ċittadini Ewropej: Pjan ta' azzjoni għal Żona 
Ewropea ta' saħħa elettronika’ (COM(2004)0356),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2008 dwar l-
interoperabbiltà transkonfinali tas-sistemi tar-rekords elettroniċi tas-saħħa (2008/594/KE),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Novembru 2008: ‘It-
telemediċina għall-benefiċċju tal-pazjenti, tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u tas-soċjetà’ 
(COM(2008)0689),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa transkonfinali,

– wara li kkunsidra l-istudju tal-UE ‘European countries on their journey towards national 
eHealth infrastructures’ (Il-pajjiżi Ewropej fi triqthom lejn infrastrutturi nazzjonali tas-
saħħa elettronika),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi (A7-0000/2013),

A. billi l-aċċess għal kura tas-saħħa ta’ kwalità hu dritt fundamentali rikonoxxut 
internazzjonalment;

B. billi l-Artikolu 168 tat-Trattat jistabbilixxi li l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea, li għandha 
tikkumplimenta l-politiki nazzjonali, għandha timmira lejn titjib tas-saħħa pubblika, il-
prevenzjoni tal-mard tal-bniedem, u l-evitar tas-sorsi ta’ periklu għas-saħħa fiżika u 
mentali;

C. billi konsegwentement, l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa elettronika  
tikkonsisti f’għajnuna lill-Istati Membri sabiex dawn jikkoordinaw l-isforzi tagħhom f'dan 
il-qasam, u appoġġ għall-azzjonijiet tagħhom fl-oqsma fejn l-intervent tal-UE jista' joffri 
valur miżjud;
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D. billi l-approċċi organizzattivi u kulturali fir-rigward tal-kura tas-saħħa ivarjaw minn Stat 
Membru għal ieħor; 

E. billi qed tiżdied il-mobilità taċ-ċittadini fi ħdan is-sistemi tas-saħħa ta’ pajjiżhom, kif 
ukoll il- possibilità li ċ-ċittadini jagħmlu trattamenti mediċi barra mill-pajjiż ta’ residenza 
tagħhom;

F. billi s-saħħa elettronika toffri benefiċċji għall-pazjenti milquta mir-repetizzjoni bla bżonn 
ta' testijiet kliniċi li diġà jkunu fil-fajls kliniċi tagħhom u aċċessibbli għall-professjonisti li 
jaf jaqduhom f'postijiet differenti;

G. billi l-ICTs laħqu livell daqstant avvanzat li jistgħu jintużaw fis-sistemi tas-saħħa 
elettronika, u diġà jeżistu esperjenzi pożittivi ta’ dan f’diversi Stati Membri tal-UE;

H. billi jeħtieġ li jkun hemm kollaborazzjoni bejn il-persunal tekniku li jħaddem l-ICTs, il-
konsumaturi, il-professjonisti tas-saħħa b’mod ġenerali u t-tobba b’mod partikolari, kif 
ukoll l-amministrazzjonijiet pubbliċi tas-saħħa;

I. billi l-aspetti ġuridiċi u ta’ protezzjoni tad-dejta għandhom ikunu prijorità;

J. billi l-omoġeneità tat-teknoloġija kollha tas-sistema fl-Istati Membri differenti hi meħtieġa 
biex tkun żgurata l-effikaċja tagħha;

K. billi l-professjonisti tas-saħħa għandhom jirċievu taħriġ kontinwu fl-użu tal-ICTs applikati 
għas-sistema tas-saħħa;

L. billi l-bażijiet tad-dejta, il-lok tagħhom u l-kustodja tagħhom huma importanti;

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa 
elettronika 2012-2020: Kura tas-saħħa innovattiva għas-seklu 21, u jħeġġiġha tkompli 
taħdem għall-kisba ta’ adozzjoni ġeneralizzata tas-saħħa elettronika fl-UE kollha;

2. Jirrakkomanda li jittieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġi żgurat li l-aċċess u l-użu tas-
servizzi tas-saħħa elettronika jgawduhom iċ-ċittadini kollha tal-UE bl-istess mod, u li ma 
jsirux element ta' inugwaljanza soċjali;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tikkollabora kemm mal-professjonisti tas-saħħa kif 
ukoll mal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-amministrazzjonijiet kompetenti tal-Istati 
Membri fit-tfassil tal-politiki tagħha;

4. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni tippreżenta proposti leġiżlattivi li jindirizzaw il-lakuni 
ġuridiċi attwali għal applikazzjoni effettiva tas-sistema fil-livell Ewropew;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li għandhom it-tobba u professjonisti oħra tas-saħħa li jkollhom aċċess 
għal taħriġ speċifiku dwar is-saħħa elettronika;

6. Jirrakkomanda li jitqiesu l-fehmiet tat-tobba u tal-professjonisti oħra tas-saħħa kif ukoll 
dawk tal-assoċjazzjonijiet tal-pazjenti, mhux biss fl-iżvilupp tal-applikazzjonijiet 
elettroniċi iżda wkoll fil-valutazzjoni u s-segwitu tagħhom;
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7. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jagħmlu kampanji ta’ qawmien ta’ 
kuxjenza u taħriġ dwar is-saħħa elettronika, indirizzati lejn iċ-ċittadini. Dawn il-kampanji 
jridu jkunu adatti għall-grupp soċjali li jkunu qed jindirizzaw, għax hu kruċjali li ċ-
ċittadini jinżammu infurmati u jipparteċipaw attivament fl-iżvilupp pożittiv tal-mudelli l-
ġodda ta’ servizzi tas-saħħa;

8. Jistieden lill-Istati Membri jaqsmu l-esperjenzi, l-għarfien u l-prattiki tajba tagħhom u 
jikkollaboraw bejniethom u mal-Kummissjoni, biex tikber l-effikaċja tas-sistemi tas-saħħa 
elettronika;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri ikomplu u jintensifikaw il-kooperazzjoni fil-qasam tas-saħħa 
elettronika fuq skala nazzjonali, reġjonali u transkonfinali, b’tali mod li l-pajjiżi l-aktar 
avvanzati f’dan il-qasam jgħaddu l-għarfien tagħhom lill-pajjiżi b’inqas esperjenza;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jaħdmu fuq proġetti pilota bħall-
proġett epSOS favur l-interoperabilità fil-livell Ewropew;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jaħdmu fuq l-implimentazzjoni tal-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2011/24/UE dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-
qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali, li jistabbilixxi n-netwerk tas-saħħa elettronika;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu flimkien bl-għan li jidentifikaw 
għodod u mudelli tas-saħħa elettronika li jistgħu jappoġġaw l-implimentazzjoni u l-
iżvilupp tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2011/24/UE li jitratta l-iżvilupp tan-netwerks ta' 
referenza Ewropej; 

13.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu leġiżlazzjoni dwar l-aspetti ġuridiċi 
u tal-protezzjoni tad-dejta fir-rigward tas-saħħa elettronika;

14. Jindika l-ħtieġa li jintużaw standards internazzjonali għall-mudellar tal-informazzjoni u 
għall-iskambju tagħha;

15. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ standardizzazzjoni teknika u interoperabilità tas-sistemi tas-saħħa 
Ewropej;

16. Jenfasizza li jeħtieġ tiżdied ir-riċerka fis-sistemi tas-saħħa elettronika, iżda mingħajr ma 
n-nefqa fuq ir-riċerka jkollha riperkussjoni diretta fuq kemm jiswa s-servizz;

17. Jitlob biex l-iżvilupp tal-għodod tas-saħħa elettronika ma jkunx motivat biss minn 
interessi teknoloġiċi u ekonomiċi, iżda li jkun imsejjes fuq l-effikaċja tal-għodod u s-siwi 
tagħhom, u li l-għan ewlieni tal-iżvilupp tagħhom għandu jkun l-interess tal-pazjenti;  

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-saħħa elettronika hija mezz ta’ titjib fil-kwalità u l-effikaċja tal-kura tas-saħħa fis-seklu 21, 
kif ukoll mezz biex il-kura tas-saħħa ssir aktar universali.

Is-suq potenzjali tal-kura tas-saħħa huwa solidu. Is-suq dinji tat-telemediċina laħaq USD 9800 
miljun fl-2010 u USD 11600 miljun fl-2011, u hu previst li se jkompli jikber u jilħaq USD 
27300 miljun fl-2016. Dan jirrappreżenta rata ta’ tkabbir annwali komposta ta’ 18.6 %.

L-aċċess għal kura tas-saħħa ta’ kwalità hu dritt fundamentali rikonoxxut, madankollu is-
sistemi tas-saħħa tal-UE qed iħabbtu wiċċhom ma’ sfidi kbar bħalissa, minħabba ż-żieda fid-
domanda għas-servizzi li nħolqot minħabba li l-popolazzjoni qed tixjieħ, l-impatt tal-mard 
kroniku, il-mobilità tal-pazjenti u l-professjonisti tas-saħħa, iż-żieda fl-aspettattivi taċ-
ċittadini fir-rigward tal-kwalità tal-kura tas-saħħa u l-fatt li l-baġits tas-saħħa kulma jmur qed 
qed ikunu dejjem aktar limitati. 

Is-saħħa elettronika tista’ tkun parti mir-risposta għal dawn il-problemi bħala l-mezz biex 
jitjieb l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa għall-persuni li jgħixu f’żoni remoti jew b’livell baxx 
ta’ popolazzjoni, jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, jonqsu l-perjodi ta’ stennija u l-aktar 
punt importanti:  is-saħħa elettronika tgħin biex il-kura tas-saħħa tkun sikura, effikaċi u ta’ 
kwalità.

Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, jeħtieġ li dawk li jipprovdu s-servizzi tas-saħħa jikkollaboraw 
bejniethom, lil hinn mil-limiti tal-kompetenzi u lingwistiċi tagħhom, bl-għan li joffru servizzi 
ta’ kwalità ffokati fuq is-sikurezza tal-pazjent; għaldaqstant jeħtieġ li jkun hemm 
standardizzazzjoni teknika, interoperabilità tas-sistemi tas-saħħa Ewropej u definizzjoni fil-
livell tal-UE tal-iskemi ta’ ċertifikazzjoni u awtentifikazzjoni. 

Biex iċ-ċittadini kif ukoll il-professjonisti tas-saħħa jkollhom fiduċja u jemmnu li l-
applikazzjonijiet tas-saħħa elettroniku joffru vantaġġi, jeħtieġ nipprovdulhom sigurtà 
ġuridika. Il-protezzjoni tad-dejta, il-kunfidenzjalità, il-privatezza u r-responsabilità huma 
uħud mill-kwistjonijiet li jeħtieġ jissolvew jekk nixtiequ li l-implimentazzjoni tas-servizzi tas-
saħħa elettronika tkun ta’ suċċess. 

Huwa findamentali li l-Istati Membri jaqsmu l-esperjenzi, l-għarfien u l-prattiki tajba, u 
jikkollaboraw bejniethom u mal-Kummissjoni, biex b’hekk tikber l-effikaċja tas-sistemi tas-
saħħa elettronika; Hu mixtieq li s-saħħa elettronika tkun realtà effikaċi fil-ġejjieni. L-Istati li 
huma l-pijunieri f’dan il-qasam jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom billi jaqsmu l-għarfien 
tagħhom mal-pajjiżi li mhumiex. 

Huwa kruċjali li l-perspettiva tat-tobba u l-professjonisti tas-saħħa kif ukoll dik tal-
assoċjazzjonijiet tal-pazjenti jitqiesu qabel u wara l-iżvilupp ta' dawn l-applikazzjonijiet tas-
saħħa. Huma se jagħmlu użu minnhom u għaldaqstant mhux biss iridu jkunu konvinti li dawn 
l-applikazzjonijiet huma siewja iżda jeħtieġ ukoll li jkunu jafu kif jużawhom. Is-settur 
pubbliku kif ukoll dak privat iridu jiffaċilitaw l-informazzjoni kollha meħtieġa, adattata 
b’mod ċar għas-settur li hija indirizzata lejh.

L-aktar punt importanti hu li meta jiġu żviluppati dawn il-proġetti jeħtieġ li jitqies l-ewwel u 
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qabel kollox l-interess tal-pazjenti, li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-għan l-prinċipali: li titjieb il-
kwalità tal-kura tas-saħħa għaċ-ċittadini tal-UE, mingħajr ma ninsew id-differenzi kulturali 
bejn l-Istati Membri tal-UE fil-qasam tal-kura tas-saħħa.


