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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir inħoloq fi żmien ta' sfidi kbar, marbuta mal-
globalizzazzjoni u s-sitwazzjoni ekonomika fraġli, li qed ikollha impatt partikolari fuq l-
Unjoni Ewropea. Fil-kuntest tal-Istrateġija 2020 u l-perspettivi finanzjarji ġodda għall-perjodu 
2014-2020, il-Kummissjoni qed tniedi s-Saħħa għat-Tkabbir bħala mezz li jippromwovi l-
innovazzjoni fil-kura tas-saħħa, jikseb sistemi tal-kura tas-saħħa aktar sostenibbli, itejjeb is-
saħħa taċ-ċittadini Ewropej u jipproteġihom minn theddid ta' saħħa transkonfinali. Permezz ta' 
dan il-programm, il-Kummissjoni qed tikkumplimenta inizjattivi eżistenti biex tibni 
ekonomija tal-UE dinamika u kompetittiva. Għalhekk, f'termini ekonomiċi, is-saħħa hija 
meqjusa bħala valur essenzjali u ta' prijorità: is-saħħa u l-benessri taċ-ċittadini tal-Ewropa 
huma investiment b'saħħtu fil-futur tagħha. 

Madankollu, il-proposta tal-Kummissjoni tippreżenta wkoll - skont l-opinjoni tar-Rapporteur -
ħafna opportunitajiet li jsaħħu l-prijoritajiet u l-azzjoni tal-UE f'oqsma oħra relatati mas-
saħħa. L-ambitu tal-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir jista' jiġi estiż biex jinkludi proposti 
trażversali għal azzjoni. B'kunsiderazzjoni ta' dan, ir-Rapporteur:

- jenfasizza l-ħtieġa li wieħed jieħu vantaġġ mill-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir biex 
jippromwovi r-riċerka medika u jikkoordinaha fil-livell Ewropew, sabiex jiżgura li r-
riżorsi disponibbli jintużaw b'mod effiċjenti. L-iżvilupp tal-qasam tar-riċerka tas-
saħħa Ewropea se jħeġġeġ it-tkabbir u s-sostenibilità tiegħu;

- jitlob li tingħata aktar attenzjoni lil mard relatat mal-faqar u l-mard li ma jingħatax 
attenzjoni (PNRD), li huma responsabbli għar-rata għolja ta' mortalità u d-
deterjorament tal-kwalità tal-ħajja ta' miljuni ta' nies li jgħixu f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, u li dejjem qed isiru aktar realtà f'ċerti pajjiżi Ewropej minħabba l-
globalizzazzjoni u t-tendenzi tal-migrazzjoni. L-UE teħtieġ iżżid l-azzjoni tagħha f'dan 
il-qasam, filwaqt li fl-istess ħin tgħin biex ittejjeb l-istandards ta' għajxien f'pajjiżi li 
qed jiżviluppaw u ssaħħaħ l-ekonomiji tagħhom;

- jirrimarka li s-Saħħa għat-Tkabbir jikkumplimenta b'mod essenzjali l-inizjattiva 
ewlenija "Ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda", partikolarment f'termini ta' impjieg fis-
settur tas-saħħa (impjiegi fis-settur tas-saħħa u tas-servizzi soċjali). L-UE teħtieġ 
tiggarantixxi r-riżorsi neċessarji biex tipprovdi taħriġ u tagħlim tul il-ħajja għall-
ħaddiema f'dan is-settur, li jimpjega madwar 20 miljun persuna u tippreżenta 
perspettivi soda għat-tkabbir, l-aktar minħabba t-tixjiħ tal-popolazzjoni.

- iqis li, fir-rigward tal-opportunitajiet ta' taħriġ għall-impjegati tas-settur tas-saħħa, u 
sabiex jiġu modernizzati għodda u riżorsi fuq il-post tax-xogħol, huwa importanti li 
jintużaw l-opportunitajiet offruti minn teknoloġiji ġodda sabiex jiġi żviluppat bis-sħiħ 
il-potenzjal tas-servizzi tas-saħħa u jitjiebu l-effikaċja u l-effiċjenza tagħhom. Żviluppi 
f'teknoloġiji bbażati fuq l-identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju (RFID), bħal 
pereżempju l-Internet tal-Affarijiet, huma ta' interess partikolari.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
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emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Madwar 20 miljun persuna fl-UE 
għandhom impjiegi fis-settur tas-saħħa u 
tas-servizzi soċjali, ċifra li mistennija 
tiżdied fis-snin li ġejjin minħabba t-tixjiħ 
tal-popolazzjoni. It-taħriġ u t-tagħlim tul 
il-ħajja f'dan is-settur sensittiv għandhom 
ikunu prijorità ewlenija. Għalhekk, il-
ħtieġa għall-impjiegi fis-settur tas-saħħa 
u tas-servizzi soċjali u għall-investimenti 
f'ħiliet moderni, bħal pereżempju l-użu 
tat-teknoloġiji tal-informazzjoni, għandha 
tiġi vvalutata b'mod aktar preċiż.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu minimizzati l-
konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-
theddid tas-saħħa transkonfinali li jistgħu 
jvarjaw minn kontaminazzjoni tal-massa 
kkawżata minn inċidenti kimiċi jew 
radjoloġiċi għal pandemiji, bħal dawk li 
feġġew reċentementi mill-E coli, ir-razza 
tal-influwenza H1N1 jew is-SARS 
(Sindromu Respiratorju Akut Gravi), il-
Programm għandu jikkontribwixxi għall-
ħolqien u ż-żamma ta' mekkaniżmi u 
għodod robusti għall-identifikazzjoni, il-
valutazzjoni u l-ġestjoni ta’ theddid kbir 
għas-saħħa transkonfinali. Minħabba n-
natura ta’ dan it-theddid, il-Programm 

(11) Sabiex jiġu minimizzati l-
konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-
theddid tas-saħħa transkonfinali li jistgħu 
jvarjaw minn kontaminazzjoni tal-massa 
kkawżata minn inċidenti kimiċi jew 
radjoloġiċi għal pandemiji, bħal dawk li 
feġġew reċentementi mill-E coli, ir-razza 
tal-influwenza H1N1 jew is-SARS 
(Sindromu Respiratorju Akut Gravi), jew 
il-mard relatat mal-faqar u l-mard li ma 
jingħatax attenzjoni (PNRD), li 
waħedhom jaffettwaw madwar miljun 
persuna fid-dinja kollha u li, minħabba 
ċaqliq tal-popolazzjoni globali, dejjem 
qegħdin jiżdiedu f'ċerti pajjiżi Ewropej, il-



PA\890663MT.doc 5/8 PE480.750v01-00

MT

għandu jsostni miżuri tas-saħħa pubblika 
koordinati fil-livell tal-UE biex jindirizzaw 
aspetti differenti, u jibnu fuq it-tħejjija u l-
ippjanar tar-rispons, valutazzjoni robusta u 
affidabbli tar-riskji u qafas b’saħħtu ta’ 
ġestjoni tar-riskji u ta’ kriżijiet. F’dan il-
kuntest, huwa importanti li l-Programm 
jibbenefika mill-kumplimentarjetà mal-
programm ta’ ħidma taċ-Ċentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fil-
ġlieda kontra l-mard li jinxtered u mal-
attivitajiet sostnuti taħt il-programmi tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni. 
Għandhom isiru sforzi speċjali biex jiġu 
żgurati l-koerenza u s-sinerġiji bejn il-
Programm u l-ħidma fuq is-saħħa globali 
mwettqa skont il-programmi tal-Komunità 
kif ukoll l-istrumenti li jindirizzaw b'mod 
partikulari l-oqsma tal-influwenza, l-
HIV/AIDS, it-tuberkulożi u theddid għas-
saħħa ta' natura transkonfinali ieħor. L-
azzjoni taħt il-programm tista' tkopri wkoll 
theddid transkonfinali kkawżat minn 
inċidenti bijoloġiċi u kimiċi, l-ambjent u t-
tibdil fil-klima. Kif mistqarr fil-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit 
għall-Ewropa 2020", il-Kummissjoni hi 
impenjata għall-integrazzjoni tat-tibdil fil-
klima fil-programmi kollha tal-infiq tal-UE 
u biex tidderiġi tal-anqas 20 % tal-baġit tal-
Unjoni lejn l-objettivi marbuta mal-klima. 
In-nefqa għall-Programm Is-Saħħa għat-
Tkabbir taħt l-objettiv 4 se jikkontribwixxi 
b'mod ġenerali għal dan l-objettiv billi 
jindirizza t-theddid għas-saħħa assoċjat 
mat-tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni se 
tipprovdi informazzjoni dwar in-nefqa 
marbuta mat-tibdil fil-klima fil-Programm 
Is-Saħħa għat-Tkabbir.

Programm għandu jikkontribwixxi għall-
ħolqien u ż-żamma ta' mekkaniżmi u 
għodod robusti għall-identifikazzjoni, il-
valutazzjoni u l-ġestjoni ta’ theddid kbir 
għas-saħħa transkonfinali. Minħabba n-
natura ta’ dan it-theddid, il-Programm 
għandu jsostni miżuri tas-saħħa pubblika 
koordinati fil-livell tal-UE biex jindirizzaw 
aspetti differenti, u jibnu fuq it-tħejjija u l-
ippjanar tar-rispons, valutazzjoni robusta u 
affidabbli tar-riskji u qafas b’saħħtu ta’ 
ġestjoni tar-riskji u ta’ kriżijiet. F’dan il-
kuntest, huwa importanti li l-Programm 
jibbenefika mill-kumplimentarjetà mal-
programm ta’ ħidma taċ-Ċentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fil-
ġlieda kontra l-mard li jinxtered u mal-
attivitajiet sostnuti taħt il-programmi tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni. 
Għandhom isiru sforzi speċjali biex jiġu 
żgurati l-koerenza u s-sinerġiji bejn il-
Programm u l-ħidma fuq is-saħħa globali 
mwettqa skont il-programmi tal-Komunità 
kif ukoll l-istrumenti li jindirizzaw b'mod 
partikulari l-oqsma tal-influwenza, l-
HIV/AIDS, it-tuberkulożi u theddid għas-
saħħa ta' natura transkonfinali ieħor. L-
azzjoni taħt il-programm tista' tkopri wkoll 
theddid transkonfinali kkawżat minn 
inċidenti bijoloġiċi u kimiċi, l-ambjent u t-
tibdil fil-klima. Kif mistqarr fil-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit 
għall-Ewropa 2020", il-Kummissjoni hi 
impenjata għall-integrazzjoni tat-tibdil fil-
klima fil-programmi kollha tal-infiq tal-UE 
u biex tidderiġi tal-anqas 20 % tal-baġit tal-
Unjoni lejn l-objettivi marbuta mal-klima. 
In-nefqa għall-Programm Is-Saħħa għat-
Tkabbir taħt l-objettiv 4 se jikkontribwixxi 
b'mod ġenerali għal dan l-objettiv billi 
jindirizza t-theddid għas-saħħa assoċjat 
mat-tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni se 
tipprovdi informazzjoni dwar in-nefqa 
marbuta mat-tibdil fil-klima fil-Programm 
Is-Saħħa għat-Tkabbir.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Xenarju tar-riċerka Ewropea 
effiċjenti u internazzjonalment 
kompetittiv huwa kruċjali għas-
sostenibilità u t-tkabbir fil-kura tas-
saħħa. Dan il-programm għandu jgħin 
ukoll biex jiżgura li x-xenarju tar-
riċerka Ewropea jkun strutturat b'mod 
effikaċi, żviluppat sew u jiżviluppa 
sinerġiji, u li r-riżorsi limitati nazzjonali 
u Ewropej jintużaw b'mod effiċjenti. 
Għal dan l-għan, huwa meħtieġ proċess 
xjentifiku fejn jiġi żviluppat kunċett 
Ewropew fuq il-bażi ta' attivitajiet 
nazzjonali, b'kunsiderazzjoni tal-
ħtiġijiet u n-neċessitajiet tar-riċerka u 
b'mod partikolari tas-sistema tas-saħħa. 
L-iżvilupp ta' tali kunċett għandu jkun 
appoġġat permezz ta' dan il-programm.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2. Innovazzjoni fis-saħħa u s-saħħa 
elettronika: tikber l-interoperabbiltà tar-
reġistri tal-pazjenti u soluzzjonijiet oħrajn 
tas-saħħa elettronika; tkun sostnuta l-
kooperazzjoni Ewropea dwar is-saħħa 
elettronika, primarjament dwar ir-reġistri u 
l-użu mill-professjonisti tas-saħħa. Dan 
jikkontribwixxi għan-netwerk Ewropew 
volontarju dwar is-saħħa elettronika 

1.2. Innovazzjoni fis-saħħa u s-saħħa 
elettronika: tikber l-interoperabbiltà tar-
reġistri tal-pazjenti u soluzzjonijiet oħrajn 
tas-saħħa elettronika bħal pereżempju l-
Internet tal-Affarijiet (IoT); tkun sostnuta 
l-kooperazzjoni Ewropea dwar is-saħħa 
elettronika, primarjament dwar ir-reġistri u 
l-użu mill-professjonisti tas-saħħa. Dan 
jikkontribwixxi għan-netwerk Ewropew 
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mwaqqaf mid-Direttiva 2011/24/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

volontarju dwar is-saħħa elettronika 
mwaqqaf mid-Direttiva 2011/24/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Anness I – 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-
kapaċità.

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 inkluża l-
kapaċità li jsir użu minn sistemi ġodda 
tal-informazzjoni u teknoloġiji avvanzati 
oħra, 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-kapaċità.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xenarju tar-Riċerka Ewropea tas-Saħħa:
żvilupp ta' kunċetti xjentifiċi għal sistema 
tar-riċerka Ewropea effiċjenti u 
kompetittiva bbażata fuq il-programmi 
nazzjonali u mmirata lejn il-massimu tas-
sinerġiji.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1. It-tħejjija u r-rispons għat-theddid 
serju għas-saħħa ta' natura transkonfinali 
filwaqt li jitqiesu inizjattivi globali u ssir 
koordinazzjoni magħhom: l-istabbiliment 
ta’ elementi komuni dwar l-ippjanar tat-
tħejjija ġenerika u speċifika, inkluż għall-
influwenza pandemika, u rapportar regolari 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
tħejjija.

4.1. It-tħejjija u r-rispons għat-theddid 
serju għas-saħħa ta' natura transkonfinali 
filwaqt li jitqiesu inizjattivi globali u ssir 
koordinazzjoni magħhom: l-istabbiliment 
ta’ elementi komuni dwar l-ippjanar tat-
tħejjija ġenerika u speċifika, inkluż għall-
influwenza pandemika, u rapportar regolari 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
tħejjija; Titwassal l-innovazzjoni lill-
pazjenti għall-prevenzjoni, id-dijanjosi u 
t-trattament ta' mard li sa issa ma 
ngħatax attenzjoni (bħal pereżempju 
PRND) billi jissaħħu l-isħubiji ta' riċerka 
bejn l-istituzzjonijiet akkademiċi, l-
istituzzjonijiet bla skop ta' qligħ, l-
industrija farmaċewtika u l-SMEs fl-
Ewropa u fid-dinja kollha. 

Or. en


