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*** Proċedura ta’ approvazzjoni
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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif 
ta' Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir, it-tielet programm multiannwali ta’ azzjoni tal-
UE fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2014-2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0709),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 168(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0399/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tat-23 ta' Frar 20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ...2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 (5) 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 għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka 
u l-Enerġija (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jenfasizza li jista' jkun hemm il-ħtieġa li l-ammonti relatati jiġu aġġustati għall-proċedura 
leġiżlattiva skont l-approprjazzjoni baġitarja għall-programm "Is-Saħħa għat-Tkabbir" fin-
negozjati attwali dwar il-qafas finanzjarju multiannwali;

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali. 
2 ...
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

it-twaqqif ta' Programm Is-Saħħa għat-
Tkabbir, it-tielet programm multiannwali 
ta’ azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa 
għall-perjodu 2014-2020

it-twaqqif tat-tielet programm 
multiannwali ta’ azzjoni tal-UE fil-qasam 
tas-saħħa għall-perjodu 2014-2020 bit-
titolu "Saħħa u Tkabbir"
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat; l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-saħħa ma tistax tiġi ridotta biss għal loġika ta' tkabbir. Għaldaqstant, it-titolu "Is-Saħħa 
għat-Tkabbir" għandu jiġi emendat biex dawn iż-żewġ kunċetti jiġu separati. "Saħħa u 
Tkabbir" ikun aktar xieraq.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hemm bżonn ta’ sforz kontinwu sabiex 
jiġu sodisfatti r-rekwiżiti kif stabbilit fl-
Artikolu 168 tat-Trattat. Il-promozzjoni 
tas-saħħa fil-livell tal-UE hija parti 
integrali tal-aġenda ta’ "Ewropa 2020: 
Strateġija Ewropea għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv". Li l-
persuni jibqgħu b’saħħithom u attivi għal 
żmien itwal għandu jkollu effetti ġenerali 
pożittivi fuq is-saħħa, u impatt pożittiv fuq 
il-produttività u l-kompetittività, filwaqt li 
jnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits 
nazzjonali. L-innovazzjoni fis-saħħa tgħin
fl-indirizzar tal-isfida tas-sostenibbiltà fil-

(2) Hemm bżonn ta’ sforz kontinwu sabiex 
jiġu sodisfatti r-rekwiżiti kif stabbilit fl-
Artikolu 168 tat-Trattat. Il-promozzjoni 
tas-saħħa fil-livell tal-UE hija parti 
integrali tal-aġenda ta’ "Ewropa 2020: 
Strateġija Ewropea għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv". Li l-
persuni jibqgħu b’saħħithom u attivi għal 
żmien itwal għandu jkollu effetti ġenerali 
pożittivi fuq is-saħħa, u impatt pożittiv fuq 
il-produttività u l-kompetittività, filwaqt li 
jnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits 
nazzjonali. L-appoġġ għall-innovazzjoni, 
u l-għarfien tagħha fis-saħħa 
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kuntest tal-bidla demografika, u l-azzjoni 
għat-tnaqqis tal-diżlivelli fil-qasam tas-
saħħa hija importanti għall-kisba ta’ 
"tkabbir inklużiv". F’dan il-kuntest jixraq li 
jiġi stabbilit il-Programm "Is-Saħħa għat-
Tkabbir", it-tielet programm ta’ azzjoni tal-
UE fuq is-saħħa (2014-2020) (minn hawn 
’il quddiem imsejjaħ "il-Programm").

jikkontribwixxu fl-indirizzar tal-isfida tas-
sostenibbiltà fil-kuntest tal-bidla 
demografika, u l-azzjoni għat-tnaqqis tal-
diżlivelli fil-qasam tas-saħħa hija 
importanti għall-kisba ta’ "tkabbir 
inklużiv". F’dan il-kuntest jixraq li jiġi 
stabbilit il-Programm "Is-Saħħa għat-
Tkabbir", it-tielet programm ta’ azzjoni tal-
UE fuq is-saħħa (2014-2020) (minn hawn 
’il quddiem imsejjaħ "il-Programm").

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni għandha titħeġġeġ permezz ta' miżuri adattati.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-innovazzjoni fis-saħħa f’termini ta’ 
prodotti u servizzi, u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta’ kura, għandha l-potenzjal li ttejjeb 
il-kwalità ta’ kura lill-pazjenti u twieġeb 
għal ħtiġijiet mhux sodisfatti, filwaqt li 
ttejjeb ukoll il-kosteffiċjenza u s-
sostenibbiltà tal-kura. Għaldaqstant, il-
Programm għandu jiffaċilita l-użu tal-
innovazzjoni fil-kura tas-saħħa.

(7) L-innovazzjoni fis-saħħa f’termini ta’ 
prodotti u servizzi, u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta’ kura, għandha l-potenzjal li ttejjeb 
il-kwalità ta’ kura lill-pazjenti u twieġeb 
għal ħtiġijiet mhux sodisfatti, filwaqt li 
ttejjeb ukoll il-kosteffiċjenza u s-
sostenibbiltà tal-kura. Għaldaqstant, il-
Programm għandu jiffaċilita l-użu tal-
innovazzjoni fil-kura tas-saħħa u 
jippromwovi t-twettiq ta' politika 
industrijali bil-għan li tiżviluppa l-
industriji tas-saħħa fl-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha twettaq, flimkien mal-atturi kollha, politika industrijali reali bil-
għan li tappoġġja u tiżviluppa r-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tas-saħħa.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fil-kuntest tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, 
l-investimenti diretti sew għall-
promozzjoni tas-saħħa kif ukoll għall-
prevenzjoni tal-mard jistgħu jżidu n-numru 
ta’ "snin ta’ ħajja fi stat tajjeb ta' saħħa" u 
b’hekk jippermettu lill-anzjani sabiex 
ikomplu jaħdmu meta jikbru. Il-mard 
kroniku huwa responsabbli għal iktar minn 
80 % tal-imwiet prematuri fl-UE. Bl-
identifikazzjoni, it-tixrid u l-promozzjoni 
tal-użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-
miżuri ta' prevenzjoni kosteffettivi ffukati 
fuq il-fatturi ta' riskju ewlenin, jiġifieri t-
tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u l-obeżità, kif 
ukoll l-HIV/AIDS, il-Programm se 
jikkontribwixxi biex jipprevjeni l-mard u 
biex jippromwovi s-saħħa, anki filwaqt li 
jitqiesu l-fatturi ewlenin ta' natura soċjali u 
ambjentali.

(10) Fil-kuntest tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, 
l-investimenti diretti sew għall-
promozzjoni tas-saħħa kif ukoll għall-
prevenzjoni tal-mard jistgħu jżidu n-numru 
ta’ "snin ta’ ħajja fi stat tajjeb ta' saħħa" u 
b’hekk jippermettu lill-anzjani sabiex 
ikomplu jaħdmu meta jikbru. Il-mard 
kroniku huwa responsabbli għal iktar minn 
80 % tal-imwiet prematuri fl-UE. Bl-
identifikazzjoni, it-tixrid u l-promozzjoni 
tal-użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-
miżuri ta' prevenzjoni kosteffettivi ffukati 
fuq il-fatturi ta' riskju ewlenin, jiġifieri t-
tipjip, l-abbuż tal-alkoħol, l-istil ta' ħajja 
sedentarja, drawwiet tal-ikel ħżiena, l-
obeżità, il-Programm se jikkontribwixxi 
biex jipprevjeni l-mard, l-aktar dawk li 
jwasslu għat-tbiddil tal-funzjonijiet 
konoxxittivi u fiżiċi, jew għat-telf 
tagħhom, u biex jippromwovi s-saħħa, 
anki filwaqt li jitqiesu l-fatturi ewlenin ta' 
natura soċjali u ambjentali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-fatturi kollha tar-riskju għandhom jiġu meqjusa biex ikun hemm prevenzjoni xierqa u 
effikaċi tal-mard kroniku.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-Programmm għandu jkun 
implimentat filwaqt li jiġi rispettat 
għalkollox il-prinċipju tat-trasparenza u 

(23) Il-Programmm għandu jkun 
implimentat filwaqt li jiġi rispettat 
għalkollox il-prinċipju tat-trasparenza. It-
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b'bilanċ raġonevoli bejn l-objettivi 
differenti tiegħu. Għandhom jingħażlu u 
jiġu finanzjati mill-Programm azzjonijiet 
xierqa koperti mill-miri speċifiċi tal-
programm u b'valur miżjud ċar tal-UE. Il-
programmi ta’ ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu, b'mod partikolari, il-kriterji 
essenzjali ta' selezzjoni applikabbli għall-
benefiċjarji potenzjali, skont ir-Regolament 
Finanzjarju, sabiex ikun żgurat li 
għandhom il-kapaċità finanzjarja u 
operattiva li jidħlu għal impenji finanzjati 
taħt il-Programmi u, fejn hu l-każ, l-
evidenza meħtieġa biex tixhed l-
indipendenza tagħhom.

tqassim tar-riżorsi baġitarji fost l-objettivi 
għandu jkun proporzjonali għall-
benefiċċji li wieħed għandu jistenna 
mingħandhom, għat-titjib tas-saħħa taċ-
ċittadini tal-Unjoni. Huwa xieraq, 
għaldaqstant, li ma tiġi stabbilita l-ebda 
ġerarkija tal-objettivi differenti tal-
programm. Għandhom jingħażlu u jiġu 
finanzjati mill-Programm azzjonijiet xierqa 
koperti mill-miri speċifiċi tal-programm u 
b'valur miżjud ċar tal-UE. Il-programmi ta’ 
ħidma annwali għandhom jistabbilixxu, 
b'mod partikolari, il-kriterji essenzjali ta' 
selezzjoni applikabbli għall-benefiċjarji 
potenzjali, skont ir-Regolament 
Finanzjarju, sabiex ikun żgurat li 
għandhom il-kapaċità finanzjarja u 
operattiva li jidħlu għal impenji finanzjati 
taħt il-Programmi u, fejn hu l-każ, l-
evidenza meħtieġa biex tixhed l-
indipendenza tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni tal-objettivi u l-allokazzjoni għal kull objettiv ta' envelopp baġitarju 
predeterminat jista' jirriżulta li l-ambitu ta' ċerti proġetti jispiċċa limitat.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi ġenerali tal-Programm is-Saħħa 
għat-Tkabbir hu li ssir ħidma mal-Istati 
Membri biex tkun inkoraġġita l-
innovazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa u 
biex tikber is-sostenibbiltà tas-sistemi tas-
saħħa, biex titjieb is-saħħa taċ-ċittadini tal-
UE u tħarishom mit-theddid għas-saħħa ta' 
natura transkonfinali.

L-objettivi ġenerali tal-Programm is-Saħħa 
għat-Tkabbir huma li ssir ħidma mal-Istati 
Membri biex tkun inkoraġġita l-
innovazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa u 
biex tikber is-sostenibbiltà tas-sistemi tas-
saħħa, li jiġu identifikati l-isfidi tas-saħħa, 
soċjali u ekonomiċi kkawżati mill-
popolazzjoni li qed tixjieħ u miż-żieda fil-
mard kroniku, biex titjieb is-saħħa taċ-
ċittadini tal-UE u tħarishom mit-theddid 
għas-saħħa ta' natura transkonfinali.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla tal-istruttura demografika tippreżenta għadd ta' kwistjonijiet u sfidi, kemm għall-
ekonomija, kif ukoll għas-soċjetà.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz taż-żieda fl-għadd ta' Stati 
Membri permezz tal-għodda u l-
mekkaniżmi żviluppati u permezz ta' 
pariri.

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
mar-riżultati miksuba fis-sistemi tas-
saħħa tal-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-objettivi tal-programm għandhom ikunu vvalutati b'relazzjoni mal-indikaturi relevanti 
bħall-eżempju tar-riżultati f'termini tal-għomor mistenni fl-Istati Membri differenti.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-
użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżura 
ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 
indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 
jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u l-
obeżità, kif ukoll l-HIV/AIDS, b'enfasi fuq 
id-dimensjoni transkonfinali, sabiex jiġi 
evitat il-mard u tiġi promossa s-saħħa.

3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-
użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżura 
ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 
indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 
jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol, id-
drawwiet tal-ikel ħżiena, l-istil ta' ħajja 
sedentarja u l-obeżità, b'enfasi fuq id-
dimensjoni transkonfinali, sabiex jiġi evitat 
il-mard u tiġi promossa s-saħħa.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-fatturi kollha tar-riskju għandhom jiġu meqjusa biex ikun hemm prevenzjoni xierqa u 
effikaċi tal-mard kroniku.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz taż-żieda fl-għadd ta' Stati 
Membri involuti fil-promozzjoni tas-saħħa 
u fil-prevenzjoni tal-mard, u dan billi 
jintużaw l-aqwa prattiki vvalidati.

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz taż-żieda fl-għadd ta' azzjonijiet u 
miżuri leġiżlattivi meħuda mill-Istati 
Membri involuti fil-promozzjoni tas-saħħa 
u fil-prevenzjoni tal-mard kroniku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-objettivi tal-programm għandhom ikunu vvalutati b'relazzjoni mal-indikaturi relevanti fl-
Istati Membri differenti.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi msemmija fl-Artikolu 3 
għandhom jiġu rrealizzati permezz tal-
azzjonijiet imsemmija hawn isfel u skont 
il-prijoritajiet imsemmija fil-programm ta' 
ħidma msemmi fl-Artikolu 11 ta' dan ir-
Regolament.

L-objettivi msemmija fl-Artikolu 3 
għandhom jiġu rrealizzati permezz tal-
azzjonijiet imniżżla fl-Anness I u skont il-
prijoritajiet imsemmija fil-programm ta' 
ħidma msemmi fl-Artikolu 11 ta' dan ir-
Regolament.

1) Kontribuzzjoni għal sistemi tas-saħħa 
innovattivi u sostenibbli:
1.1. L-iżvilupp ta' kooperazzjoni fl-UE 
dwar il-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-
Saħħa fil-kuntest tad-Direttiva 
2011/24/UE dwar l-applikazzjoni tad-
drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura 
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tas-saħħa transkonfinali; 
1.2. Il-promozzjoni tal-użu tal-
innovazzjoni fis-saħħa u s-servizzi 
elettroniċi tas-saħħa billi tikber l-
interoperabbiltà tal-applikazzjonijiet tas-
servizzi elettroniċi tas-saħħa;
1.3. Tkun sostnuta s-sostenibbiltà tal-
forza tax-xogħol tal-UE fil-qasam tas-
saħħa billi jkunu promossi l-previżjoni u 
l-ippjanar effettiv kif ukoll ir-reklutaġġ 
effiċjenti u l-istrateġiji għaż-żamma tal-
postijiet tax-xogħol;
1.4. Jiġi pprovdut għarfien espert bħala 
assistenza lill-Istati Membri li jidħlu għal 
riformi fis-sistemi tas-saħħa;
1.5. Tkun sostnuta s-Sħubija għall-
Innovazzjoni Ewropea fil-Qasam tat-
Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu, proġett bi prova 
bl-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni tal-Ewropa 2020; 
1.6. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leġiżlazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-apparat 
mediku kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar 
is-servizzi elettroniċi tas-saħħa u tal-
Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa 
fil-leġiżlazzjoni dwar il-kura tas-saħħa 
transkonfinali, jew li jikkontribwixxu 
għalihom;
1.7. It-trawwim ta' sistema dwar l-
għarfien dwar is-saħħa, inklużi l-Kumitati 
Xjentifiċi, biex tikkontribwixxi għal teħid 
tad-deċiżjonijiet imsejjes fuq l-evidenza.
2) Żieda fl-aċċess għal kura tas-saħħa 
aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini: 
2.1. It-twaqqif ta' akkreditazzjoni u 
sostenn lin-Netwerks Ta' Referenza 
Ewropej; 
2.2. Sostenn lill-azzjonijiet dwar il-mard 
rari inkluż il-ħolqien ta' Netwerks Ta' 
Referenza Ewropej (skont il-punt 2.1), l-
informazzjoni u r-reġistri bbażati fuq il-
kriterji komuni għall-akkreditazzjoni;
2.3. It-tisħiħ tal-kollaborazzjoni dwar is-
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sgurtà tal-pazjenti u l-kwalità tal-kura tas-
saħħa, billi tikber id-disponibbiltà tal-
informazzjoni lill-pazjenti, l-iskambju tal-
aqwa prassi u l-iżvilupp ta' linji gwida, 
sostenn lill-azzjoni dwar il-mard rari u r-
riċerka u inkluż l-iżvilupp tal-linji gwida 
Ewropej;
2.4. L-iżvilupp ta' linji gwida biex jittejjeb 
l-użu prudenti tal-antimikrobjali fil-
mediċina tal-bniedem u biex jitnaqqsu l-
prattiki li jżidu r-reżistenza 
antimikrobjali;
2.5. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, jew li 
jikkontribwixxu għalihom, fl-oqsma tat-
tessuti u ċ-ċelloli, id-demm, l-organi, id-
drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-prodotti mediċinali;
2.6. It-trawwim ta' sistema dwar l-
għarfien dwar is-saħħa, biex 
tikkontribwixxi għal teħid tad-deċiżjonijiet 
imsejjes fuq l-evidenza.
3) Il-promozzjoni tas-saħħa tajba u l-
prevenzjoni tal-mard:
3.1. L-iskambju tal-aqwa prattiki dwar il-
kwistjonijiet ewlenin tas-saħħa bħalma 
huma l-prevenzjoni tat-tipjip, l-abbuż tal-
alkoħol u l-obeżità;
3.2. Is-sostenn tal-prevenzjoni tal-mard 
kroniku inkluż il-kanċer, permezz tal-
iskambju tal-għarfien u l-aqwa prassi u l-
iżvilupp ta' attivitajiet konġunti;
3.3. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, jew li 
jikkontribwixxu għalihom, fl-oqsma tal-
prodotti tat-tabakk u r-reklamar;
3.4. It-trawwim ta' sistema dwar l-
għarfien dwar is-saħħa, biex 
tikkontribwixxi għal teħid tad-deċiżjonijiet 
imsejjes fuq l-evidenza.
4) Il-ħarsien taċ-ċittadini minn theddid 
għas-saħħa ta' natura transkonfinali
4.1. Tħejjija u rispons aktar b'saħħithom 
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għal theddid serju għas-saħħa 
transkonfinali;
4.2. It-titjib tal-kapaċità tal-valutazzjoni 
tar-riskju billi jiġu pprovduti kapaċitajiet 
addizzjonali għall-għarfien xjentifiku u 
pjan tal-valutazzjonijiet eżistenti;
4.3. Is-sostenn tal-bini tal-kapaċità kontra 
t-theddid lis-saħħa fl-Istati Membri billi, 
fost l-oħrajn, jiġu żviluppati ppjanar u 
koordinazzjoni tat-tħejjija u r-rispons, 
approċċi komuni għat-tilqim, l-iżvilupp ta' 
linji gwida u ta' mekkaniżmi għall-
akkwisti konġunti tal-kontromiżuri 
mediċi;
4.4. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, jew li 
jikkontribwixxu għalihom, fl-oqsma tal-
mard li jinxtered u ta' theddid ieħor għas-
saħħa;
4.5. It-trawwim ta' sistema dwar l-
għarfien dwar is-saħħa, biex 
tikkontribwixxi għal teħid tad-deċiżjonijiet 
imsejjes fuq l-evidenza. 
Deskrizzjoni iktar dettaljata tal-kontenut 
li dawk l-azzjonijiet jista' jkollhom hija 
inkluża fl-Anness I. Lista indikattiva tal-
leġiżlazzjoni rilevanti hija pprovduta fl-
Anness II ta' dan ir-Regolament.

Lista indikattiva tal-leġiżlazzjoni rilevanti 
hija pprovduta fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda ħtieġa li mal-Artikolu 4 jiġu rripetuti l-azzjonijiet ammissibbli li huma trattati 
f'aktar dettall fl-Anness I.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-
UE ċar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 

b) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-
UE ċar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 
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pubbliċi jew privati, kif imsemmi fl-
Artikolu 8(1), inklużi l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa u 
għal dawn tal-aħħar, skont il-każ u 
mingħajr sejħa preċedenti għal proposta, 
ġustifikata kif jixraq fil-programmi ta' 
ħidma annwali;

pubbliċi jew privati, kif imsemmi fl-
Artikolu 8(1), inklużi l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa u 
għal dawn tal-aħħar, skont il-każ u 
mingħajr sejħa preċedenti għal proposta, 
ġustifikata kif jixraq fil-programmi ta' 
ħidma annwali, b'konformità mar-
regolament finanzjarju tal-UE u r-regoli 
implimentattivi tiegħu;

Or. fr

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 
fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 
preċedenti għal proposta ġustifikata kif 
jixraq.

g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 
fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 
preċedenti għal proposta ġustifikata kif 
jixraq, b'konformità mar-regolament 
finanzjarju tal-UE u r-regoli 
implimentattivi tiegħu.

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3. Il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-
saħħa: żvilupp ta’ ppjanar effettiv tal-forza 
tax-xogħol tas-saħħa f’termini ta’ numri, 
ambitu tal-prattika u ħiliet, monitoraġġ tal-
mobilità (fl-UE) u l-migrazzjoni tal-
professjonisti tas-saħħa, żvilupp ta’ 
strateġiji effiċjenti għar-reklutaġġ u ż-
żamma tal-impjiegi u l-iżvilupp tal-

1.3. Il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-
saħħa: żvilupp ta’ ppjanar effettiv tal-forza 
tax-xogħol tas-saħħa f’termini ta’ numri, 
ambitu u l-adattament bejn it-taħriġ u l-
ħiliet meħtieġa, monitoraġġ tal-mobilità 
(fl-UE) u l-migrazzjoni tal-professjonisti 
tas-saħħa, żvilupp ta’ strateġiji effiċjenti 
għar-reklutaġġ u ż-żamma tal-impjiegi u l-
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kapaċità. iżvilupp tal-kapaċità, filwaqt li jitqiesu, 
speċjalment, il-problemi tad-dipendenza u 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni u billi titwettaq 
valutazzjoni regolari ta' dawn il-ħtiġijiet 
ġodda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata attenzjoni partikulari għat-tħarriġ tal-persunal tas-saħħa għall-iżvilupp ta' 
strateġija effikaċi biex timmassimizza l-eċċellenza u biex tipprovdi għall-ħtiġijiet differenti 
tal-professjonisti fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4. Teħid ta’ deċiżjonijiet aħjar dwar ir-
riformi tas-sistemi tas-saħħa: stabbiliment 
ta’ mekkaniżmu għall-iskambju ta' għarfien 
espert fil-livell tal-UE, għall-għoti ta’ pariri 
tajbin u bbażati fuq evidenza dwar 
investiment effettiv u effiċjenti fis-saħħa 
pubblika u s-sistemi tas-saħħa. Ikun 
faċilitat l-użu tar-riżultati li joħorġu mill-
proġetti ta' riċerka sostnuti bis-Seba' 
Programm Kwadru u fit-terminu t-twil l-
attivitajiet li se jitwettqu fil-programmi li 
se jsiru dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni 
2014-2020 (Horizon 2020).

1.4. Teħid ta’ deċiżjonijiet aħjar dwar ir-
riformi tas-sistemi tas-saħħa: stabbiliment 
ta’ mekkaniżmu għall-iskambju ta' għarfien 
espert fil-livell tal-UE, għall-għoti ta’ pariri 
tajbin u bbażati fuq evidenza dwar 
investiment effettiv u effiċjenti fis-saħħa 
pubblika u s-sistemi tas-saħħa li 
jiffavorixxi l-kompetittività tal-atturi. Ikun 
faċilitat l-użu tar-riżultati li joħorġu mill-
proġetti ta' riċerka sostnuti bis-Seba' 
Programm Kwadru u fit-terminu t-twil l-
attivitajiet li se jitwettqu fil-programmi li 
se jsiru dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni 
2014-2020 (Horizon 2020).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riformi tas-sistemi tas-saħħa għandhom jitwettqu bl-inklużjoni ta' perspettiva fuq żmien 
medju u fit-tul għall-atturi soċjali u ekonomiċi.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5. Sostenn lill-Isħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni fil-Qasam tat-Tixjiħ Attiv u 
f'Saħħtu fit-tliet temi tagħha: l-
innovazzjoni fl-għarfien, il-prevenzjoni u 
d-djanjożi bikrija, l-innovazzjoni fil-fejqan
u l-kura u l-innovazjoni għal tixjiħ attiv u 
għal ħajja indipendenti.

1.5. Sostenn lill-Isħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni fil-Qasam tat-Tixjiħ Attiv u 
f'Saħħtu fit-tliet temi tagħha: l-
innovazzjoni fl-għarfien, il-prevenzjoni u 
d-djanjożi bikrija, l-innovazzjoni fit-
trattamenti u l-kura, l-aktar dawk marbuta 
mal-mard newrodeġenerattiv, u l-
innovazjoni għal tixjiħ attiv u għal ħajja 
indipendenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-Isħubija għandha wkoll tħaffef is-soluzzjonijiet innovattivi fil-qasam tat-trattamenti u l-
kura għall-mard newrodeġenerattiv.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2 – punt 2.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4. Sikurezza: jitjieb l-użu għaqli tal-
aġenti antimikrobjali fil-prodotti mediċinali 
u jitnaqqsu l-prattiċi li jżidu r-reżistenza 
antimikrobjali; jitnaqqas il-piż tal-
infezzjonijiet ta' reżistenza u dawk 
assoċjati mal-kura tas-saħħa u tkun 
garantita d-disponibbiltà tal-antimikrobjali 
effettivi.

2.4. Sikurezza: jitjieb l-użu għaqli tal-
aġenti antimikrobjali fil-prodotti mediċinali 
u jitnaqqsu l-prattiċi li jżidu r-reżistenza 
antimikrobjali, l-aktar fl-ambjent tal-
isptarijiet; jitnaqqas il-piż tal-infezzjonijiet 
ta' reżistenza u dawk assoċjati mal-kura 
tas-saħħa u tkun garantita d-disponibbiltà 
tal-antimikrobjali effettivi, l-aktar billi jiġi 
eżaminat id-dożaġġ ta' dawn tal-aħħar, it-
tul tat-trattament u l-assoċjazzjoni ma' 
mediċini oħra.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li titpoġġa enfasi fuq l-ambjent tal-isptarijiet fejn it-tixrid tal-infezzjonijiet jista' jiġi 
evitat bis-saħħa ta' twettiq ta' miżuri sanitarji mmirati. Dan ikollu r-riżultat doppju li jiġi 
limitat l-għadd ta' infezzjonijiet u jitrażżan l-użu tal-antibijotiċi u l-iżvilupp ta' reżistenza għal 
dawn l-antibijotiċi. 

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2 – punt 2.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.6. It-trawwim ta' sistema ta' għarfien 
dwar is-saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evidenza, 
inkluż il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta tas-saħħa 
u t-tixrid vast tar-riżultati tal-Programm.

It-trawwim ta' sistema ta' għarfien dwar is-
saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażati fuq evidenza, inkluż 
il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta tas-saħħa u t-
tixrid vast tar-riżultati tal-Programm, u s-
sostenn tal-isforzi biex din id-dejta tiġi 
aġġornata regolarment u biex titjieb il-
komparabilità fost l-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' dejta komparabbli fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huwa ostakolu 
importanti għall-kisba ta' politiki ekonomikament u soċjalment effikaċi u vijabbli mil-lat ta' 
saħħa.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness I -  paragrafu 2 -  punt 2.6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.6a. L-appoġġ għall-iżvilupp ta' politika 
industrijali Ewropea li tiffavorixxi l-
kompetittività tal-industriji tas-saħħa bil-
ħsieb li titjieb l-innovazzjoni u jikber l-
aċċess għall-mediċini li jkunu aktar sikuri 
u aktar effikaċi għall-pazjenti.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha twettaq, flimkien mal-atturi kollha, politika industrijali reali bil-
għan li tappoġġja u tiżviluppa r-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tas-saħħa.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 3 – punt 3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1. Il-promozzjoni kosteffettiva u l-miżuri 
ta' prevenzjoni: dan jinkludi azzjonijiet 
biex jiġu stabbiliti netwerks u sħubijiet 
pan-Ewropej li jinvolvu firxa wiesgħa ta' 
atturi fil-komunikazzjoni u fl-azzjonijiet 
għat-trawwim tal-kuxjenza dwar 
kwistjonijiet ewlenin b'rabta mas-saħħa 
bħalma huma l-prevenzjoni tat-tipijp, l-
abbuż tal-alkoħol, it-trattament tal-obeżità 
b'attenzjoni partikulari fuq id-dimensjoni 
trnaskonfinali u fuq l-Istati Membri bi ftit 
jew xejn azzjoni b'rabta ma' dawn il-
kwsitjonijiet.

3.1. Il-promozzjoni kosteffettiva u l-miżuri 
ta' prevenzjoni: dan jinkludi azzjonijiet 
biex jiġu stabbiliti netwerks u sħubijiet 
pan-Ewropej li jinvolvu firxa wiesgħa ta' 
atturi fil-komunikazzjoni u fl-azzjonijiet 
għat-trawwim tal-kuxjenza dwar 
kwistjonijiet ewlenin b'rabta mas-saħħa 
bħalma huma l-prevenzjoni tat-tipijp, l-
abbuż tal-alkoħol, kif ukoll id-drawwiet 
tal-ikel ħżiena u l-istil ta' ħajja sedentarja 
fil-qafas tat-trattament tal-obeżità,
b'attenzjoni partikulari fuq id-dimensjoni 
trnaskonfinali u fuq l-Istati Membri bi ftit 
jew xejn azzjoni b'rabta ma' dawn il-
kwsitjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-fatturi kollha tar-riskju għandhom jitqiesu biex ikun hemm prevenzjoni xierqa u effikaċi tal-
mard kroniku.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 3 – punt 3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2. Mard kroniku: sostenn lill-
kooperazzjoni u n-netwerking Ewropej 
għall-prevenzjoni u t-titjib tar-rispons 
għall-mard kroniku inkluż il-kanċer, 
permezz ta' skambju tal-għarfien u ta' 

3.2.  Mard kroniku: sostenn lill-
kooperazzjoni u n-netwerking Ewropej 
għall-prevenzjoni u t-titjib tar-rispons 
għall-mard kroniku, permezz ta' skambju 
tal-għarfien u ta' prassi tajba u l-iżvilupp ta' 
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prassi tajba u l-iżvilupp ta' attivitajiet 
konġunti dwar il-prevenzjoni. Il-kanser:
ħidma ta' segwitu għax-xogħol li diġà sar; 
it-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' 
informazzjoni dwar il-kanċer b'dejta 
komparabbli, sostenn għall-iskrinjar tal-
kanċer, inklużi mekkaniżmi volontarji ta' 
akkreditazzjoni, sostenn għall-iżvilupp ta' 
linji gwida Ewropej għall-prevenzjoni fejn 
jeżistu diżlivelli sinifikanti.

attivitajiet konġunti dwar il-prevenzjoni. 
Titwettaq ħidma ta' segwitu għax-xogħol li 
diġà sar; it-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' 
informazzjoni dwar il-mard kroniku
b'dejta komparabbli, sostenn għall-iskrinjar 
tal-mard kroniku, inklużi mekkaniżmi 
volontarji ta' akkreditazzjoni, sostenn 
għall-iżvilupp ta' linji gwida Ewropej 
għall-prevenzjoni fejn jeżistu diżlivelli 
sinifikanti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-mard kroniku kollu u mhux biss il-kanċer għandu jkun is-suġġett ta' miżuri ta' 
kooperazzjoni Ewropea dwar il-prevenzjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 3 – punt 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4. It-trawwim ta' sistema ta' għarfien 
dwar is-saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evidenza, 
inkluż il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta tas-saħħa 
u t-tixrid vast tar-riżultati tal-Programm.

3.4. It-trawwim ta' sistema ta' għarfien 
dwar is-saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evidenza, 
inkluż il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta tas-saħħa 
u t-tixrid vast tar-riżultati tal-Programm, u 
s-sostenn tal-isforzi biex din id-dejta tiġi 
aġġornata regolarment u biex titjieb il-
komparabilità fost l-Istati Membri. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' dejta komparabbli fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huwa ostakolu 
importanti għall-kisba ta' politiki ekonomikament u soċjalment effikaċi u vijabbli mil-lat ta' 
saħħa.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 4 – punt 4.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3. Jiġi sostnut il-bini tal-kapaċità kontra 
t-theddid għas-saħħa fl-Istati Membri: jiġi 
żviluppat l-ippjanar ta' tħejjija u ta' rispons, 
il-koordinazzjoni fir-rispons għas-saħħa 
pubblika, approċċi komuni dwar it-tilqim; 
l-iżviluppi ta' linji gwida dwar il-miżuri 
protettivi f'sitwazzjoni ta' emerġenza, linji 
gwida dwar l-informazzjoni u gwidi għall-
prassi tajba; it-twaqqif ta' mekkaniżmu 
ġdid għall-akkwist konġunt ta' 
kontromiżuri mediċi; l-iżvilupp ta' 
strateġiji ta' komunikazzjoni komuni.

4.3. Jiġi sostnut il-bini tal-kapaċità kontra 
t-theddid għas-saħħa fl-Istati Membri: jiġi 
żviluppat l-ippjanar ta' tħejjija u ta' rispons, 
il-koordinazzjoni fir-rispons għas-saħħa 
pubblika, approċċi komuni dwar it-tilqim, 
inkluż it-twettiq tal-aħjar kopertura ta' 
tilqim għal ġlieda effikaċi kontra t-
tfaqqigħ mill-ġdid tal-mard li jittieħed; l-
iżviluppi ta' linji gwida dwar il-miżuri 
protettivi f'sitwazzjoni ta' emerġenza, linji 
gwida dwar l-informazzjoni u gwidi għall-
prassi tajba; it-twaqqif ta' mekkaniżmu 
ġdid għall-akkwist konġunt ta' 
kontromiżuri mediċi; l-iżvilupp ta' 
strateġiji ta' komunikazzjoni komuni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea twettaq azzjoni msejsa aktar fuq il-volontarjat permezz ta' 
strateġiji komuni dwar it-tilqim, filwaqt li tiżgura li jkun hemm l-aħjar kopertura ta' tilqim.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-programm "Is-Saħħa għat-Tkabbir" għandu baġit globali ta' 446 miljun euro għall-perjodu 
2014-2020, jiġifieri aktar minn 60 miljun euro fis-sena. L-għan tiegħu huwa li jiffoka fuq l-
oqsma ewlenin fejn l-azzjoni tal-UE tista' ġġib valur miżjud reali fis-settur tas-saħħa. Huwa 
jagħmel parti mill-istrateġija Ewropa 2020 u għandu l-għan li jinkoraġġixxi l-innovazzjoni fil-
kura tas-saħħa, li jiżgura l-vijabilità tagħha filwaqt li jtejjeb il-benesseri taċ-ċittadini Ewropej. 

Dan il-finanzjament jikkumplimenta għadd ta' miżuri relatati mas-saħħa permezz tal-Fondi 
Strutturali u l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2014-2020.  Meta jitqabbel 
mal-perjodu preċedenti (2007-2013), dan il-programm igawdi minn żieda ta' 5.7%. 

Il-kandidati potenzjali għall-finanzjamenti se jkunu l-awtoritajiet nazzjonali, l-entitajiet 
pubbliċi u privati, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi permezz tal-kofinanzjament. Huwa meħtieġ li l-proċeduri u l-aċċess għal dawn 
il-baġits ikunu l-aktar sempliċi possibbli, bil-għan li l-Istati Membri u l-professjonisti fis-
settur tas-saħħa jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu minnhom. 

Barra minn hekk, huwa evidenti li s-saħħa ma tistax tiġi ridotta biss għal loġika ta' tkabbir u t-
titolu "Is-Saħħa għat-Tkabbir" jista' joħloq konfużjoni. Madankollu, għandu jiġi mfakkar li 
din l-għażla hija bil-għan li jintwera, f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika fl-Ewropa, li s-saħħa 
mhijiex biss sinonima mad-defiċits. Il-limitazzjonijiet ġenerali fuq il-finanzi pubbliċi 
jobbligaw li ssir riforma fis-sistemi tas-saħħa bil-għan li jikkontrollaw l-ispejjeż filwaqt li 
jimmassimizzaw il-profittabilità tas-settur u l-innovazzjoni. Dawn ir-riformi huma essenzjali 
biex jippermettu li s-sistemi tas-saħħa jissodisfaw id-domanda dejjem tikber għall-kura 
iġġenerata mit-tixjiħ tal-popolazzjoni, u jkomplu jipprovdu kura ta' kwalità lill-
ġenerazzjonijiet futuri. It-titolu "Saħħa u Tkabbir" ikun aktar xieraq sabiex jitneħħa kull 
dubju.

Fil-fatt, is-settur tas-saħħa ma jirriduċix ruħu biss għall-valur tal-progress terapewtiku. Huwa 
għandu jservi ta' lieva għat-tkabbir, joħloq impjiegi fi żmien ta' kriżi, u jkun jidher bħala 
pilastru veru tal-ekonomija Ewropea. F'kuntest ikkaratterizzat mid-deindustrijalizzazzjoni, l-
industrija tas-saħħa tippreżenta eżempju rari ta' industrija ewlenija, li l-biċċa l-kbira tagħha 
tinsab fit-territorju Ewropew, mir-riċerka sad-distribuzzjoni. Għaldaqstant, hija għandha 
titqies bħala industrija b'teknoloġija sofistikata. Ta' min wieħed jiftakar li l-għadd ta' 
teknoloġiji li hemm f'mediċina kontra l-kanċer huwa daqs dawk li hemm fl-Airbus. Il-qalba 
mill-iskoperta ta' ingredjent attiv għall-produzzjoni industrijali ta' mediċina hija sfida għall-
inġinerija u t-teknoloġiji. 
Biex tintrebaħ il-battalja għall-innovazzjoni, jeħtieġ li jiġu mmultiplikati l-forzi attwali u li 
ssir ħidma bejn l-atturi mill-pubbliku u mill-privat u bejn ir-riċerkaturi minn dixxiplini 
differenti. 

Għalhekk il-programm ifittex, billi l-objettivi jiġu identifikati aħjar, li jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u li jsir l-aħjar użu mir-riżorsi finanzjarji li qed isiru aktar rari. Fil-fatt huwa 
indispensabbli li jiġi evitat li jitressqu 'l quddiem sensiela ta' miżuri għax dan 
konsegwentement iwassal għall-frammentazzjoni tal-finanzjamenti disponibbli. Il-programm 
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m'għandux id-dmir li jfassal lista eżawrjenti ta' patoloġiji. Jeħtieġ, fuq kollox, li wieħed 
jikkonċentra fuq għadd limitat ta' objettivi prijoritarji. 

It-tqassim tal-baġit bejn l-erba' objettivi tal-programm (it-tisħiħ tal-innovazzjoni, it-titjib tal-
aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura, il-ħidma favur il-prevenzjoni tal-mard u l-
protezzjoni taċ-ċittadini mit-theddid għas-saħħa transkonfinali) m'għandhiex tkun statika. Il-
klassifikazzjoni ta' dawn l-objettivi u l-allokazzjoni għal kull objettiv ta' envelopp baġitarju 
predeterminat jista' jirriżulta li l-ambitu ta' ċerti proġetti jispiċċa limitat. 

Jista' jkun hemm ukoll il-ħtieġa li l-ammonti relatati jiġu aġġustati għall-proċedura 
leġiżlattiva skont l-envelopp baġitarju għall-programm "Saħħa u Tkabbir" fin-negozjati dwar 
il-qafas finanzjarju multiannwali.

Il-valutazzjoni tal-objettivi differenti tal-programm għandha titkejjel fid-dawl tar-riżultati 
rreġistrati mis-sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri permezz ta' indikaturi rilevanti (il-
perċentwal tal-ispiża mill-PNG, ir-riżultati f'termini ta' għomor mistenni tal-abitanti u l-għadd 
ta' snin ta' ħajja b'saħħithom ....)

Fir-rigward tal-objettiv li jikkonċerna l-prevenzjoni, il-fatturi tar-riskju għandhom jiġu 
identifikati l-aktar permezz ta' strateġiji aktar effikaċi. Il-fatturi ewlenin tar-riskju – inklużi d-
drawwiet tal-ikel ħżiena u l-istil ta' ħajja sedentarja – għandhom jitqiesu bil-għan li jkun 
hemm prevenzjoni xierqa u effikaċi tal-mard kroniku. Per eżempju, il-prevalenza għolja ta' 
piż żejjed u obeżità fost it-tfal żgħar żgur li se jkollha impatt fuq il-prevalenza tal-mard tal-
qalb fl-età adulta. 

Mingħajr ma wieħed jiffoka fuq xi marda partikolari, għandu madankollu jittieħed aktar kont 
tal-konsegwenzi tat-tixjiħ tal-popolazzjonijiet tagħna. Iż-żieda fl-għomor mistenni twassal 
għal żieda kbira ħafna fil-proporzjon ta' anzjani fil-popolazzjoni, li għandu jilħaq l-40% sa l-
2030.

Dan il-proċess attwali jippreżenta għadd ta' kwistjonijiet u sfidi, kemm għall-ekonomija, kif 
ukoll għas-soċjetà. Jekk nagħmlu mod li s-saħħa tal-individwu titħares għall-itwal żmien 
possibbli, kif ukoll il-kapaċità tiegħu li jibqa' attiv kemm fiżikament kif ukoll soċjalment, 
nistgħu nimmassimizzaw l-impatt pożittiv fuq il-produttività u l-kompetittività.

It-titjib tas-saħħa tal-anzjani tagħna mhux biss se jħarishom mit-tbatija marbuta mal-età, iżda 
se jħaffef ukoll l-ispejjeż soċjali u mediċi li trid tagħmel tajjeb għalihom is-soċjetà.

F'din il-perspettiva, ikun xieraq li l-programm jagħmel aktar enfasi fuq il-mard 
newrodeġenerattiv bħall-marda tal-Alzheimer u forom oħra ta' demenzja. Dawn jikkonċernaw 
mard kroniku b'karatteristiċi speċifiċi : huma jirrigwardaw l-aktar il-persuni anzjani, iwasslu 
għad-dipendenza assoluta tal-persuna milquta mill-marda u l-ħtieġa ta' assistenza kontinwa. 
Dan il-mard jolqot għadd kbir ta' persuni (aktar minn 7 miljun ruħ ibatu minn xi forma ta' 
demenzja fl-Ewropa).  Dan iħalli konsegwenzi ta' saħħa, ekonomiċi u soċjali gravi.

Il-programm għandu, għaldaqstant, jintegra aħjar it-tixjiħ tal-popolazzjoni u l-mard assoċjat 
mal-età. Din hija problema orizzontali li tikkonċerna kemm l-Objettiv 1 (kontribut għal 
sistemi tas-saħħa innovattivi u vijabbli), l-Objettiv 2 (it-titjib fl-aċċess għall-kura tas-saħħa ta' 
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kwalità aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE) u l-Objettiv 3 (il-prevenzjoni tal-mard u l-
promozzjoni ta' ħajja tajba fir-rigward tas-saħħa). 

Il-konsegwenzi tat-tixjiħ tal-popolazzjonijiet tagħna jridu wkoll jiġu antiċipati biex niżguraw 
li jkun hemm ir-riżorsi meħtieġa għat-taħriġ u għall-impjiegi bi kwalifiki f'dan is-settur. L-
Unjoni Ewropea se jkun jeħtiġilha tippromwovi l-ħolqien ta' impjiegi ġodda bil-għan li 
tissodisfa t-talbiet ġodda mis-soċjetà, bħall-appoġġ fid-dar jew fl-istrutturi adatti għall-persuni 
dipendenti, kemm jekk anzjani jew le, u għandha tipprattika valutazzjoni regolari biex 
taġġustahom għall-ħtiġijiet reali tal-persuni morda u ta' dawk li jieħdu ħsiebhom. 

Fl-aħħar nett, ir-raba' u l-aħħar objettiv tal-programm jikkonċerna l-ħarsien taċ-ċittadini mit-
theddidiet transkonfinali għas-saħħa. Biex dawn ir-riskji jiġu miġġielda, it-tilqim tal-
popolazzjoni huwa għodda partikularment effikaċi f'każ ta' perikli gravi għas-saħħa. 

Għalkemm it-tilqim ippermetta li titjieb konsiderevolment is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-
popolazzjonijiet Ewropej, dan il-progress illum jinsab jiffaċċja diversi sfidi: il-mobilità kbira 
tal-popolazzjonijiet, l-eżistenza ta' gruppi mhux imlaqqma minħabba aċċess limitat għall-kura 
tas-saħħa u tnaqqis kontinwu fir-rieda tal-popolazzjonijiet li jaċċettaw it-tilqimiet. Illum, l-
Unjoni Ewropea trid tħabbat wiċċha ma' tfaqqigħat reċenti u kontinwi tal-ħożba u mar-
riemerġenza ta' każijiet ta' tuberkulożi. 

Jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea twettaq azzjoni msejsa aktar fuq il-volontarjat permezz ta' 
strateġiji komuni dwar it-tilqim, filwaqt li tiżgura li jkun hemm l-aħjar kopertura ta' tilqim. Se 
jirnexxilna nnaqqsu l-mortalità minħabba dan il-mard bis-saħħa tal-isforzi kontinwi ta' 
kollaborazzjoni u ta' innovazzjoni, attività ta' ppjanar konġunt u t-twettiq ta' miżuri preventivi 
effettivi.


