
CM\814431MT.doc PE441.102v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

 Kumitat għall-Petizzjonijiet

22.4.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1269/2009, imressqa minn Klavdija Ševcova, ta’ nazzjonalità Latvajna, 
f’isem il-pazjenti tal-isptar Biķernieki, flimkien ma’ 832 firma, dwar ir-ristrutturar 
tal-isptar Biķernieki u l-iffinanzjar tal-UE għall-kura tas-saħħa fil-Latvja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jesprimu tħassib li l-pjanijiet tal-awtoritajiet tal-Latvja biex jirristrutturaw l-
isptar Biķernieki bl-għan li jakkomodaw iktar minn 400 pazjent b’mard psikoloġiku u 
newroloġiku se jsiru b’detriment għall-kwalità tal-kura fl-isptar. Huma jqajmu dubji dwar il-
ħtieġa tar-ristrutturar ippjanat u r-raġunijiet ekonomiċi warajh u jistaqsu jekk ikunx aħjar li 
tinstab akkomodazzjoni alternattiva għall-pazjenti b’mard psikoloġiku u newroloġiku 
kkonċernati. Huma jikkritikaw ukoll it-tnaqqis fis-servizzi tal-kura tas-saħħa li ddeċieda 
dwaru s-Saeima, il-Parlament tal-Latvja, u jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li l-approprjazzjonijiet 
tal-Fond Strutturali ta’ 3.1 biljun ewro għall-kura tas-saħħa fil-Latvja kienu disponibbli biex 
jiġi żgurat li l-istandards tal-kura tas-saħħa u t-trattament tal-pazjenti ma jkunux mhedda mill-
kriżi finanzjarja. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Is-settur tal-kura tas-saħħa Latvjan huwa eliġibbli li jikseb appoġġ mill-Fondi Strutturali tal-
UE. B’mod partikolari, il-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) 
huwa disponibbli skont il-Programm Operazzjonali “Infrastruttura u Servizzi” taħt il-miżura 
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“Infrastruttura tal-kura tas-saħħa”1 għall-ammont totali ta’ 145,7 miljun LVL (208 miljun 
ewro). F’din il-miżura jingħata appoġġ għall-iżvilupp tal-kura tas-saħħa ambulatorja, 
netwerks ta’ tobba tal-kura tas-saħħa primarja, ċentri għall-kura tas-saħħa, għajnuna medika 
ta’ emerġenza, fornituri ta’ kura tas-saħħa fissa, u trattamenti ta’ radjoterapija ta’ pazjenti tal-
onkoloġija. Bħalissa l-kuntratti konklużi jkopru 36.4% ta’ din is-somma.

Barra minn hekk, taħt il-Programm Operazzjonali “Infrastruttura u Servizzi” f’attività oħra 
hemm disponibbli appoġġ għal “Titjib ta’ Infrastruttura biex Jiġu Żviluppati Servizzi Soċjali 
ta’ Rijabilitazzjoni għal Persuni bi Problemi Mentali”. Is-somma totali ta’ finanzjament 
disponibbli għal din l-attività mill-UE u l-fondi nazzjonali hija ta’ 3 miljun ewro 
(finanzjament tal-FEŻR 2.6 miljuni). Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, 
bħalissa ġie konkluż kuntratt wieħed taħt din l-attività maċ-ċentru ta’ kura għal żmien twil 
“Reģi” għal somma totali ta’ 422,553 LVL (603,647 ewro), u talba oħra ristretta għall-
proposti hija ppjanata li titnieda fil-futur.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li r-riżorsi disponibbli għall-Politika ta’ Koeżjoni jridu jilħqu l-
għanijiet speċifiċi tagħhom li, fis-settur tal-kura tas-saħħa, huma “it-titjib tal-kwalità tas-
servizz tal-kura tas-saħħa sabiex jiġi żgurat proċess effiċjenti ta’ trattament mediku u l-
isfruttament tan-numru u l-post ta’ fornituri tal-kura tas-saħħa, il-provvista ta’ trattament 
mediku ta’ kwalità ogħla biex b’hekk jiġi żgurat dħul aktar mgħaġġel fis-suq tax-xogħol tal-
persuni li jaħdmu”. 

Kif stipulat fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri huma 
responsabbli għall-organizzazzjoni u l-provvista tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom, 
inkluża l-allokazzjoni tar-riżorsi assenjati lilhom. Il-Kummissjoni Ewropea lanqas mhi 
responsabbli għall-għażla ta’ proġetti individwali u somom ta’ flus allokati għas-settur tal-
kura tas-saħħa fil-baġits nazzjonali. Din hija kompetenza nazzjonali u huwa f’idejn l-Istati 
Membri biex ifasslu u jimplimentaw titjib fis-settur tal-kura tas-saħħa li jista’ jiġi finanzjat 
mill-Fondi Strutturali tal-UE. 

Barra minn hekk, hija r-responsabilità tal-awtorità nazzjonali tat-tmexxija (il-Ministeru tal-
Finanzi) biex tiżgura li l-proġetti li jintgħażlu għall-kofinanzjament mill-Fondi Strutturali tal-
UE jkunu konformi bi sħiħ mal-liġi nazzjonali u tal-UE, bil-prijoritajiet tal-Programmi 
Operazzjonali, mar-riformi u l-istrateġiji tas-saħħa nazzjonali, u jkunu jistgħu jiżguraw
sostenibilità fit-tul tal-investiment. 

Fir-rigward tal-Fondi Strutturali tal-UE, il-finanzjament tas-settur tal-kura tas-saħħa għall-
perjodu 2007-2013 kollu fil-Latvja jammonta għal madwar 211-il miljun ewro minflok għat-
3.1 biljuni msemmija fil-petizzjoni. Appoġġ għal dan is-settur huwa mfassal għal perjodu ta’ 
ppjanar ta’ 7 snin u mhux speċifikament biex jindirizza konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja.

                                               
1 Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Programmi operazzjonali: www.esfondi.lv
Miżura “Infrastruttura tal-kura tas-saħħa”: http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180 u  aċċessibbli 
wkoll mit-tab “Attivitajiet tal-fondi tal-UE” fuq www.esfondi.lv


