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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE
(2010/2089(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 184 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata ‘Is-Solidarjetà fis-saħħa:
it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE’ (COM(2009)0567),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 li 
tistabbilixxi t-tieni programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-13),

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat għall-Ħarsien Soċjali intitolata ‘Is-Solidarjetà fis-
saħħa: it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE’,

– wara li kkunsidra r-rapport dwar it-tieni valutazzjoni konġunta mill-Kumitat għall-Ħarsien 
Soċjali u l-Kummissjoni Ewropea tal-impatt soċjali tal-kriżi ekonomika u tar-risponsi tal-
politika,

– wara li kkunsidra r-Reżoluzzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2008 dwar is-saħħa u l-
benessri taż-żgħażagħ,

– wara li kkunsidra r-Rapport Finali tal-Kummissjoni dwar id-Determinanti Soċjali tas-
Saħħa (WHO, 2008),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar ‘Is-Solidarjetà fis-saħħa: it-
tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE’,

– 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-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7–
0000/2010),

A. billi, filwaqt li ċ-ċittadini jgħixu, bħala medja, ħajjiet itwal u aktar b’saħħithom mill-
ġenerazzjonijiet preċedenti, l-UE qed taffaċċja sfida importanti, b’mod partikolari d-
differenzi kbar fis-saħħa li jeżistu bejn l-Istati Membri tal-UE u fihom,

B. billi d-differenza fl-istennija tal-ħajja mat-twelid bejn l-aktar gruppi soċjo-ekonomiċi 
baxxi u għoljin hija ta' 10 snin għall-irġiel u 6 snin għan-nisa,

C. billi l-inugwaljanzi tas-saħħa għandhom ukoll dimensjoni tas-sessi importanti: in-nisa 
jgħixu in ġenerali ħajja itwal mill-irġiel imma jafu jgħixu proporzjon itwal minn ħajjithom 
b’saħħa ħażina,
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D. billi fl-Istati Membri kollha nstabu inugwaljanzi fis-saħħa bejn nies fi gruppi 
b’edukazzjoni, xogħol u dħul aktar baxxi u aktar għoljin,

E. billi l-kejl tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa huwa l-ewwel pass fundamentali għal 
azzjoni effettiva,

F. billi r-rati ta’ morbożità huma ġeneralment ogħla fost dawk fi gruppi b’edukazzjoni, 
xogħol u dħul aktar baxxi u jinstabu wkoll inugwaljanzi sostanzjali fil-prevalenza ta’ mard 
l-aktar speċifiku, inkluż il-mard mentali, u l-aktar forom speċifiċi ta’ diżabilità,

G. billi jeżisti diżlivell soċjali fl-istat tas-saħħa fejn persuni b'livell ta' edukazzjoni, xogħol u 
dħul aktar baxxi għandhom it-tendenza li jmutu ta' età iżgħar u li jkollhom prevalenza 
ogħla ta' ħafna tipi ta' problemi ta' saħħa,

H. billi l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa huma kkaġunati minn differenzi bejn gruppi ta' 
popolazzjoni f'varjetà wiesgħa ta' fatturi li jaffettwaw is-saħħa, inklużi: il-kundizzjonijiet 
ta’ għixien; l-imġiba relatata mas-saħħa; l-edukazzjoni, l-impjieg u d-dħul; il-kura tas-
saħħa, il-prevenzjoni ta' mard u s-servizzi għall-promozzjoni tas-saħħa; u l-politiki 
pubbliċi li jinfluwenzaw il-kwantità, il-kwalità u d-distribuzzjoni ta’ dawn il-fatturi,

I. billi l-Kummissjoni tipprevedi li l-qgħad għandu ċans kbir li jilħaq l-10.3% sa tmiem l-
2010, u billi hemm tħassib kbir li l-kriżi ekonomika preżenti, b’mod partikolari l-effett 
tagħha fuq il-qgħad, se taffettwa b’mod negattiv is-saħħa tal-popolazzjoni,

J. billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali jaf ikollha impatt kbir fuq is-settur tal-kura 
tas-saħħa f’ħafna Stati Membri tal-UE, kemm fuq il-provvista kif ukoll fuq id-domanda,

K. billi l-faqar flimkien ma' vulnerabilitajiet oħra bħat-tfulija jew ix-xjuħija, id-diżabilità jew 
il-fatt li wieħed jagħmel parti minn minorità jkomplu jżidu r-riskji ta' saħħa,

1. Jilqa’ s-suġġeriment ewlieni magħmul mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha 
intitolata 'Is-Solidarjetà fis-saħħa: it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE’: 1)
li d-distribuzzjoni aktar ekwitabbli tas-saħħa ssir parti mill-għanijiet globali tagħna għall-
iżvilupp soċjali u ekonomiku, 2) li jitjiebu l-bażijiet tad-data u tal-għarfien (inklużi l-kejl, 
l-immonitorjar, l-evalwazzjoni, u r-rappurtar), 3) li jinbena l-impenn mas-soċjetà sħiħa 
biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa, 4) li jiġu ssodisfatti l-bżonnijiet tal-gruppi 
vulnerabbli, u 5) li jiġi żviluppat il-konribut tal-politiki tal-UE għat-tnaqqis tal-
inugwaljanzi fis-saħħa;

2. Jenfasizza li l-attenzjoni għandha tiffoka fuq id-diżlivell soċjali, b’attenzjoni partikulari li 
għandha tingħata lin-nies li jgħixu fil-faqar, il-migranti żvantaġġati u l-gruppi ta’ 
minoritajiet etniċi, il-persuni b’diżabilitajiet, l-anzjani u t-tfal li jgħixu fil-faqar;

3. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika u finanzjarja, b’mod partikolari mil-lat ta’ provvista, tista’ 
twassal għal tnaqqis fil-livell ta’ ffinanzjar għas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-servizzi tal-
kura fuq tul ta’ żmien twil bħala riżultat ta’ tnaqqis fil-baġits u inqas dħul mit-taxxi, 
filwaqt li d-domanda għas-saħħa u s-servizzi tal-kura fuq tul ta’ żmien twil jafu jiżdiedu 
bħala riżultat ta’ numru ta’ fatturi li jikkontribwixxu għad-deterjorament tal-istat tas-saħħa 
fost il-popolazzjoni in ġenerali;
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4. Jitlob lill-Kunsill biex jevalwa miżuri biex jiġi evitat l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq is-
settur tal-kura tas-saħħa, b’mod partikolari fl-oqsma li ġejjin: investiment fl-infrastruttura 
tas-saħħa, is-saħħa pubblika, il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, l-
ottimizzazzjoni tal-iffinanzjar għas-settur tal-kura tas-saħħa, l-istrutturazzjoni mill-ġdid u 
l-organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-kura tas-saħħa;

5. Jitlob lill-Istati Membri biex itejbu l-kapaċità tagħhom li jimmonitorjaw mill-qrib l-
impatti soċjali tal-kriżi;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex jinvestu fl-infrastruttura tas-servizzi soċjali, 
edukattivi, ambjentali u tas-saħħa;

7. Jitlob lill-Istati Membri biex iħeġġu politiki li jfittxu li jiżguraw il-kundizzjonijiet tal-ħajja 
b’saħħitha għat-tfal kollha, inklużi azzjonijiet biex jiġu appoġġati n-nisa tqal u l-ġenituri;

8. Jinnota l-importanza li jiżdied il-livell medju tal-kura tas-saħħa u jitnaqqsu l-inugwaljanzi 
bejn il-gruppi soċjali differenti, u jenfasizza li dawn l-objettivi jistgħu jintlaħqu permezz 
tal-ottimizzazzjoni tal-infiq pubbliku għall-kura tas-saħħa;

9. Jenfasizza li, flimkien ma' gvernijiet nazzjonali, awtoritajiet reġjonali f'ħafna pajjiżi 
għandhom rwol importanti fis-saħħa pubblika u fis-servizzi tas-saħħa u għaldaqstant 
għandhom bżonn li jkunu involuti b'mod attiv; jinnota li l-gvernijiet lokali, il-postijiet tax-
xogħol, u partijiet interessati oħra wkoll għandhom kontribuzzjoni importanti x'jagħmlu;

10. Jitlob lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jagħtu rikonoxximent akbar fl-Istrateġija Ewropa 
2020 tal-fatt li s-saħħa u l-benessri huma ewlenin għall-ġlieda kontra l-esklużjoni u biex 
jiġu inklużi indikaturi stratifikati minn status soċjo-ekonomiku fl-immonitorjar tal-
istrateġija Ewropa 2020;

11. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżviluppaw sett komuni ta’ indikaturi biex 
jiġu mmonitorjati l-inugwaljanzi tas-saħħa skont l-età, is-sess, l-istatus soċjo-ekonomiku u 
d-dimensjoni ġeografika u biex ifasslu metodoloġija ħalli tiġi vverifikata s-sitwazzjoni 
tas-saħħa fl-Istati Membri mmirata biex tidentifika oqsma ta’ titjib u l-aħjar prattiki u 
tagħtihom prijorità;

12. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li t-tnaqqis tal-inugwaljanzi tas-saħħa jkun indirizzat 
bis-sħiħ fl-inizjattiva futura dwar ix-xjuħija b’saħħitha;

13. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa mezzi biex jiġu ingaġġati u involuti l-partijiet 
interessati relevanti kollha fil-livell Ewropew biex jippromwovu l-aċċettazzjoni u t-
tqassim ta' prattiki tajba;

14. Jitlob lill-Kummissjoni tagħti appoġġ lill-Istati Membri biex jagħmlu użu aħjar tal-politika 
ta’ koeżjoni tal-UE u l-fondi strutturali biex jappoġġjaw proġetti ħalli jindirizzaw fatturi li 
jikkontribwixxu għall-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa; jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex 
tappoġġa attivitajiet iffinanzjati mill-programm PROGRESS;

15. Jitlob lill-Kummissjoni biex ikun integrat approċċ ibbażat fuq id-determinanti soċjali tas-
saħħa u fuq ‘ekwità u saħħa fil-politiki kollha’ fl-iżvilupp tal-politiki interni u esterni 
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kollha tal-UE, speċjalment bil-għan li jintlaħqu l-Għanijiet tal-Millennju għall-Iżvilupp;

16. Jitlob lill-Kunsill biex tħeġġeġ l-ittrattar tal-inugwaljanzi tas-saħħa bħala prijorità tal-
politika fl-Istati Membri kollha, billi jitqiesu d-determinanti soċjali tas-saħħa, permezz ta’ 
azzjonijiet fl-oqsma tal-politika bħal ma huma l-ambjent, l-edukazzjoni u l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol;

17. Jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal linji gwida biex jitjiebu l-mekkaniżmi ħalli jiġu 
mmonitorjati l-inugwaljanzi fis-saħħa mal-UE (bejn l-Istati Membri u fihom) billi jitjieb 
il-ġbir tad-data permezz ta’ informazzjoni aktar sistematika u komparabbli li 
tikkumplimenta data eżistenti dwar l-inugwaljanzi tas-saħħa u permezz ta’ mmonitorjar u 
analiżi regolari;

18. Jitlob lill-Kummissjoni biex tivvaluta, fir-rapporti ta’ progress tagħha, l-effettività tal-
interventi fit-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-saħħa, u t-titjib fis-saħħa li jirriżulta mill-politiki 
relatati mad-determinanti soċjali tas-saħħa;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kollox ma’ kollox, is-saħħa u l-istennija tal-ħajja għadhom marbutin ma’ ċirkustanzi soċjali u 
l-faqar fit-tfulija. Minkejja t-titjib, id-differenza fl-eżiti tas-saħħa bejn dawk li jinsabu man-
naħa ta’ fuq u man-naħa t’isfel tal-iskala soċjali tibqa’ kbira u f’ċerti oqsma tkompli titwessa’.

Inugwaljanzi ewlenin għadhom jeżistu bejn pajjiżi u reġjuni; per eżempju, l-istennija tal-ħajja 
mat-twelid għall-irġiel tvarja b’14.2 snin bejn l-Istati Membri tal-UE fl-2007, filwaqt li l-
figura korrispondenti fost in-nisa kienet ta’ 8.3 snin (Eurostat, 2010).

L-istennija tal-ħajja ta’ persuni bl-età ta’ 65 fl-UE-27 turi li r-raġel medju seta’ jistenna li 
jgħix 16.8 snin addizzjonali fl-2006, filwaqt li l-figura korrispondenti għan-nisa kienet ta’ 
20.4 snin. L-istennija tal-ħajja fost l-irġiel bl-età ta’ 65 varjat b’5.6 snin mal-Istati Membri fl-
2007, bl-ogħla bi 18.4 snin fi Franza u bl-aktar baxx bi 12.8 snin fil-Latvja. Il-firxa għan-nisa 
kienet ftit akbar b’6.6 snin, minn 23.0 sena fi Franza għal 16.4 snin fil-Bulgarija (Eurostat, 
2010).

Inugwaljanzi fis-saħħa huma problema li għandha bżonn tiġi ttrattata. Jibdew kmieni fil-ħajja 
u jippersistu mhux biss fix-xjuħija imma fil-ġenerazzjonijiet sussegwenti.

L-inugwaljanzi esperjenzati kmieni fil-ħajja fl-aċċess għall-edukazzjoni, l-impjiegi u l-kura 
tas-saħħa kif ukoll dawk ibbażati fuq is-sess u l-isfond kulturali jista' jkollhom effett kritiku 
fuq l-istat ta' saħħa tal-persuni tul ħajjithom kollha. Ir-rabta tal-faqar ma’ vulnerabilitajiet 
oħrajn bħal ma huma t-tfulija jew ix-xjuħija, id-diżabilità jew li wieħed jagħmel parti minn 
minoranza tkompli żżid ir-riskji tas-saħħa, u viċe versa, is-saħħa marida tista’ twassal għal 
faqar u/jew esklużjoni soċjali.

Ir-raġunijiet għal dawn id-differenzi fis-saħħa, f’ħafna każijiet, jistgħu jiġu evitati u huma 
inġusti għax huma konsegwenza ta’ differenzi fl-opportunitajiet, fl-aċċess għas-servizzi u 
riżorsi materjali, kif ukoll differenzi fl-għażliet tal-ħajja tal-individwi.

Inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa huma kkaġunati minn differenzi bejn gruppi ta' popolazzjoni 
f'varjetà wiesgħa ta' fatturi li jaffettwaw is-saħħa, b’mod partikolari: il-kundizzjonijiet ta’ 
għixien; imġiba relatata mas-saħħa; edukazzjoni, impjieg u dħul; kura tas-saħħa, prevenzjoni 
ta' mard u servizzi li jippromwovu s-saħħa kif ukoll politiki pubbliċi li jinfluwenzaw il-
kwantità, il-kwalità u d-distribuzzjoni ta' dawn il-fatturi. Qed tiġi rikonoxxuta aktar u aktar ir-
rabta bejn id-determinanti soċjali u l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li l-problemi soċjali 
qed jitqiesu b’mod aktar u aktar wiesgħa bħala problemi marbutin mal-problemi tas-saħħa li 
jeħtieġu rispons integrat.

Hemm bżonn ta’ opinjoni innovattiva tal-politika biex jiġu ttrattati l-inugwaljanzi tas-saħħa, 
speċjalment għal nies fi gruppi soċjo-ekonomiċi aktar baxxi.

Il-konsegwenzi soċjali tal-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali issa seħħew. Hemm kważi 5 
miljun persuna aktar bla xogħol milli fil-bidu tal-kriżi. Ħafna familji raw id-dħul tagħhom 
jonqos, numru konsiderevoli jinsab aktar espost għall-faqar u jinsabu mdejna żżejjed u ftit 
tilfu djarhom. Ħaddiema b’kuntratti fuq tul ta’ żmien qasir kienu fost l-ewwel li ġew milquta 
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mir-reċessjoni. Il-migranti u ħaddiema żgħar u xjuħ, li għandhom l-akbar possibilità li jkunu 
f’pożizzjonijiet prekarji kienu affettwati b’mod speċjali, imma kategoriji ta’ ħaddiema li s’issa 
kienu protetti sew ukoll sabu ruħhom mingħajr xogħol.
Il-kriżi kellha impatt kbir fuq is-settur tal-kura tas-saħħa f’ħafna Stati Membri tal-UE, kemm 
fuq il-provvista kif ukoll fuq id-domanda. Min-naħa tal-provvista, il-kriżi ekonomika u 
finanzjarja wasslet għal tnaqqis fil-livell ta’ ffinanzjar għas-saħħa u s-servizzi tal-kura fuq tul 
ta’ żmien twil bħala riżultat ta’ tnaqqis fil-baġits u inqas dħul mit-taxxi, filwaqt li d-domanda 
għas-saħħa u s-servizzi tal-kura fuq tul ta’ żmien twil żdiedu bħala riżultat ta’ numru ta’ 
fatturi li jikkontribwixxu għad-deterjorament tal-istat tas-saħħa fost il-popolazzjoni in 
ġenerali; Ħafna Stati Membri inkludew miżuri biex itaffu l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq is-
settur tal-kura tas-saħħa fil-pakketti ta’ rkupru tagħhom billi investew fl-infastruttura tas-
saħħa, ottimizzaw l-iffinanzjar għas-settur tal-kura tas-saħħa u rristrutturaw u rriorganizzaw 
is-sistema tal-kura tas-saħħa. Madankollu, l-azzjoni fuq l-inugwaljanzi tas-saħħa tvarja bil-
kbir mal-Istati Membri kollha.

L-aċċess huwa kwistjoni ewlenija għas-servizzi pubbliċi kollha. It-titjib tal-aċċess għall-pariri 
legali ta’ kwalità tajba u għall-informazzjoni jgħin liċ-ċittadini biex jitgħallmu aktar dwar id-
drittijiet individwali tagħhom. Il-ġbir u l-iskambju tal-evidenza dwar strateġiji, politiki u 
azzjonijiet effettivi se jgħinu biex jiġi integrat l-appoġġ mas-setturi tal-gvern u s-setturi 
differenti. Huwa essenzjali li t-tnaqqis fl-inugwaljanzi tas-saħħa jitqies bħala prijorità 
essenzjali fil-livelli kollha tat-tfassil tal-politika biex b’hekk jintuża Approċċ ta’ Saħħa fil-
Politiki Kollha (HiAP) u jiġu żgurati valutazzjonijiet tal-impatt effettivi li jqisu r-riżultati tal-
ekwità tas-saħħa.


