
AD\1005881MT.doc PE514.574v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2013/2061(INI)

8.10.2013

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

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

Rapporteur għal opinjoni: María Irigoyen Pérez



PE514.574v03-00 2/6 AD\1005881MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\1005881MT.doc 3/6 PE514.574v03-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-Pjan ta’ Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020, li jaġġorna l-Pjan ta’ 
Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika preċedenti billi jistabbilixxi aktar azzjonijiet, 
speċjalment fir-rigward tat-titjib tal-aċċess għal servizzi tas-saħħa, it-tnaqqis tal-ispejjeż 
tas-saħħa u billi jiżgura aktar ugwaljanza fost iċ-ċittadini Ewropej;

2. Jipperċepixxi ż-żieda fil-possibilitajiet għall-kura tas-saħħa personalizzata bħala waħda 
mill-aktar opprtunitajiet importanti mnissla mis-Saħħa elettronika, minħabba li r-rekords 
mediċi tal-pazjenti jistgħu jinħażnu awtomatikament f'forma elettronika, mhumiex 
dipendenti fuq il-post fejn jinsabu l-pazjenti, u l-pazjenti biss jista' jkollhom aċċess 
għalihom bl-użu ta' ID personalizzata;

3. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi Qafas ta’ Interoperabbiltà dwar is-Saħħa 
elettronika sal-2015 u jarah bħala pass importanti ħafna lejn l-għoti ta’ setgħa lill-pazjent 
fis-Saħħa elettronika; iqis importanti li jiġi inkluż f’dak il-Qafas il-ħolqien ta’ rappurtar 
standardizzat dwar ir-rekords mediċi kif ukoll l-appoġġ lejn l-iżvilupp ta’ apparat mediku 
bil-karatteristika ta’ ħażna elettronika awtomatika tar-rekords mediċi;

4. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi studju fir-rigward tal-aspetti legali tas-servizzi 
tas-Saħħa elettronika; jenfasizza, madanakollu, il-ħtieġa li jittieħdu miżuri effettivi dwar 
ir-rimborż, ir-responsabbiltà u l-protezzjoni tad-data;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi approvat kunċett aktar wiesa' tas-Saħħa elettronika, u jenfasizza 
l-importanza li jissaħħaħ ir-rwol tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa bħat-tobba, l-ispiżjara 
u l-infermieri, kif ukoll tal-pazjenti u tal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti, fl-
implimentazzjoni u l-iżvilupp tal-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika, 
b'kunsiderazzjoni għall-fatt li l-pazjenti għandu jkollhom il-possibbiltà li jaraw, jużaw u 
jikkonsultaw l-informazzjoni dwar saħħithom;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżvolġu rwol ewlieni biex iġibu flimkien 
il-partijiet interessati differenti biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u l-aħjar prattiki; 
jistieden lill-Kummissjoni tiffoka b’mod partikolari fuq ir-rwol ċentrali tagħha fl-appoġġ 
tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki dwar mard rari;

7. Jenfasizza l-ħtieġa għal assistenza u taħriġ adattat, li għandhom ikunu disponibbli fl-
Unjoni kollha, sabiex jiġu sfruttati bis-sħiħ il-benefiċċji tas-servizzi tas-Saħħa elettronika 
mingħajr żieda fl-inugwaljanzi territorjali jew soċjali; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġu 
żviluppati sistemi aċċessibbli għal kulħadd, filwaqt li titqies il-mira għal interfaċċa 
intuwittiva; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi kkonservat l-aċċess ugwali għal kulħadd għal 
servizzi tas-saħħa tradizzjonali;  jemmen li l-assistenza u t-taħriġ għandhom 
jipprijoritizzaw: 1) it-taħriġ fl-użu ta' strumenti tal-IT u t-taħriġ diġitali tas-saħħa, sabiex 
il-ħiliet relevanti għal professjonisti tas-saħħa jiġu aġġornati; u 2) il-litteriżmu fl-IT u l-
għarfien dwar is-servizzi tas-Saħħa elettronika għall-pazjenti fil-livell nazzjonali u 
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transkonfinali, b’enfasi partikolari fuq l-inugwaljanzi soċjali u territorjali;

8. Huwa konvint li l-litteriżmu fir-rigward tas-saħħa għall-pazjenti, l-inkoraġġiment biex 
jimmonitorjaw u jkejlu saħħithom, jifhmu u jikkontrollaw id-dejta dwar saħħithom u 
b'hekk jeliminaw ir-relazzjoni prevalenti ta' inugwaljanza bejn l-ispeċjalista u l-pazjent, 
huwa fattur kruċjali meħtieġ biex tittejjeb il-kwalità tas-servizzi tas-saħħa, tiżdied it-
trasparenza tal-istituzzjonijiet tas-saħħa, tiġi miġġielda l-korruzzjoni u biex jiġi żgurat li l-
pazjenti jippermettu l-użu mill-ġdid tad-data dwarhom għall-ħolqien ta’ għarfien ġdid;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit appoġġ xieraq għall-SMEs sabiex jiġi żgurat ambjent 
b’kundizzjonijiet ekwi fis-settur tas-Saħħa elettronika u tingħata spinta lill-aċċess li l-
SMEs għandhom għas-suq, f’dan il-qasam, b’mod partikolari billi tiġi stabbilita bażi tad-
data speċifika għar-riżorsi u r-riċerka, iddedikata għall-SMEs; jenfasizza l-fatt li l-
innovazzjonijiet fil-qasam tas-Saħħa elettronika joħolqu opportunitajiet kummerċjali u 
jikkontribwixxu għat-tkabbir fil-futur;

10. Ifakkar fil-ħtieġa għal Pjan ta’ Azzjoni futur dwar is-Saħħa elettronika li jiżgura l-prinċipji 
ewlenin li ġejjin:

- li jiġi ottimizzat l-infiq fil-kura tas-saħħa fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika;
- li jissaħħu u jiġu promossi l-applikazzjonijiet u s-soluzzjonijiet għall-iżvilupp tas-suq;

- li tiġi żgurata l-interoperabbiltà tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-kura tas-saħħa u tal-
isptarijiet;

11. Jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw is-servizzi tas-Saħħa elettronika fis-sistemi 
mediċi eżistenti; jenfasizza l-importanza li tinżamm dimensjoni umana u ffokata fuq il-
pazjenti fil-kura tas-saħħa, speċjalment fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ u d-
diffikultà konsegwenti frekwenti fid-differenzjar bejn dak li hu mediku u dak li hu soċjali;

12. Jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni jieħdu azzjoni urġenti biex joħolqu qafas 
legali koerenti biex jimmaniġġja t-tipi differenti ta’ data dwar is-saħħa u l-użu tagħhom; 
jenfasizza li s-suċċess rapidu tal-għodda tan-netwerking soċjali juri li n-nies jikkondividu 
b’mod volontarju l-informazzjoni personali u mhumiex dejjem konxji tal-implikazzjonijiet 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, waqt li t-termini u l-kundizzjonijiet tal-applikazzjonijiet u l-
għodda ġodda li jiġbru d-data huma stabbiliti mill-fornituri, ħafna drabi mingħajr 
salvagwardji u protezzjoni adegwati; jenfasizza l-fatt li l-fiduċja tal-konsumatur hija 
essenzjali għas-Saħħa elettronika, kemm lokali kif ukoll transkonfinali; jenfasizza l-ħtieġa 
li jkun hemm konformità mar-regoli dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali, 
peress li dan hu prerekwiżit essenzjali għall-protezzjoni taċ-ċittadini, għall-fiduċja tal-
pazjenti fis-servizzi tas-Saħħa elettronika, u għall-funzjonament tajjeb u l-użu aktar 
frekwenti tal-komunikazzjonijiet elettroniċi sikuri,  u interoperabbli u sistemi tal-ħażna 
tad-dejta, bħall-cloud computing, fis-settur tal-kura tas-saħħa; jenfasizza li l-miżuri dwar 
il-protezzjoni tad-data għandhom jiġu żviluppati lejn protezzjoni individwali b’saħħitha, 
iżda b’mod li ma jfixkilx ir-riċerka futura dwar is-saħħa;  jenfasizza li data sensittiva, 
b’mod partikolari d-data medika, għandha tiġi protetta mill-hacking, mill-kxif, mill-ksur 
tal-privatezza u minn forom oħra ta’ abbuż;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkooperaw aktar sabiex jiżguraw ir-
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responsabbiltà tal-professjonisti fil-kura tas-saħħa fil-livelli nazzjonali u transkonfinali;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika rieżami kull sentejn tal-progress fl-
implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika fl-Istati Membri 
individwali, fejn turi kif din l-għodda ġiet immodifikata b’mod innovattiv sabiex tipprovdi 
liċ-ċittadini sistemi tal-kura tas-saħħa effiċjenti u, fid-dawl ta' dan, tistabbilixxi, fl-livell 
nazzjonali u f'dak tal-Unjoni, indikaturi effettivi għall-kejl tas-suċċess u tal-impatt tal-
azzjonijiet ippjanati, filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari lil diskriminazzjoni potenzjali 
jew inugwaljanzi fl-aċċess li jistgħu jaffettwaw lill-konsumaturi u lill-pazjenti.
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