
CM\920597MT.doc PE478.597v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.11.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI
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dwar standards Ewropej komuni għall-prevenzjoni u l-kura b’rabta mat-
tqala u l-ħlas

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’riferiment għall-esperjenzi qarsa tagħha stess, il-petizzjonanta titlob li l-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-istabbiliment ta’ 
standards Ewropej komuni għal inizjattivi għall-prevenzjoni u l-kura b’rabta mat-tqala u l-
ħlas. Il-petizzjonanta tinnota li d-dispożizzjonijiet Pollakki attwali dwar saħħet in-nisa tqal u 
t-trabi tat-twelid ma jissodisfawx il-prinċipji stipulati fl-Artikolu 35 (Il-protezzjoni tas-saħħa) 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 168 (Is-Saħħa Pubblika) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), fatt li jfisser li ċ-ċittadini 
Pollakki kkonċernati ma kellhomx l-opportunità jibbenefikaw mid-drittijiet li għandu 
jkollhom skont l-atti tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fil-21 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-petizzjoni fiha żewġ partijiet. Parti tikkonċentra fuq il-kura tas-saħħa tat-trabi tat-twelid; it-
tieni parti għandha x’taqsam mas-sistema ġudizzjarja fil-Polonja. Il-konċentrazzjoni prinċipali 
fl-aħħar mill-aħħar hija mitfuha fuq standards pan-Ewropej għall-kura medika fiż-żmien 
immedjatament qabel u wara l-ħlas. 

L-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jagħraf id-dritt ta’ aċċess għall-kura tas-
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saħħa preventiva u d-dritt li wieħed jibbenefika minn trattament mediku. Skont it-termini tal-
Artikolu 51, il-Karta hija vinkolanti fuq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
meta jkunu qed jadottaw u jimplimentaw id-dritt tal-UE imma ma testendix il-kompetenzi tal-
UE, kif iddefinit mit-Trattati. L-Ispjegazzjonijiet dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 1

jiddikjaraw li l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 35 huma bbażati fuq l-Artikolu 168 tat-TFUE li 
jgħid li l-UE għandha tiżgura livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa fl-inizjattivi u l-azzjonijiet 
kollha tagħha u tkompli l-isforzi tal-Istati Membri imma, skont l-Artikolu 168(7) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE), għandha fi kwalunkwe każ tirrispetta r-
responsabilitajiet tal-Istati Membri għad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa, l-organizzazzjoni 
u t-twettiq tal-kura tas-saħħa. It-TFUE ma jagħtix is-setgħa lill-UE li tadotta miżuri 
leġiżlattivi vinkolanti li jistabbilixxu standards minimi fuq il-forniment tal-kura tas-saħħa. 

L-UE tindirizza l-kwistjoni tal-ħarsien tas-saħħa fiż-żmien immedjatament qabel u wara l-
ħlas, fi ħdan il-limitu tal-kompetenzi kkonferiti lill-UE mit-TFUE. 

Il-promozzjoni ta’ tqala b’saħħitha u ħlas sikur hija prijorità fl-Ewropa. Minkejja t-titjib 
sinifikanti li sar f’dawn l-aħħar deċennji, l-ommijiet u t-trabi tagħhom xorta għadhom jinsabu 
f'riskju fiż-żmien immedjatament qabel u wara l-ħlas, li jkopri t-tqala, il-ħlas, u wara l-ħlas. It-
trabi li jitwieldu wisq qabel iż-żmien għandhom probabilità akbar li jmutu minn dawk li 
jitwieldu wara tqala sħiħa. Għandhom probabilità akbar ukoll li jkollhom diżordnijiet 
newroloġiċi u ta’ żvilupp li jġibu konsegwenzi fit-tul għall-kwalità tal-ħajja tagħhom, għall-
familji tagħhom, kif ukoll għas-servizzi tas-saħħa u dawk soċjali. L-istess huwa minnu għat-
trabi li jitwieldu b’anomaliji konġeniti severi. Ħafna minnhom għandhom ħtiġijiet mediċi, 
soċjali u edukattivi kbar. Ir-rata tat-trabi mwielda mejta ma naqsitx għall-istess livell tal-
imwiet fost trabi li jkunu għadhom kif twieldu, u l-kawżi tagħhom ħafna drabi jibqgħu mhux 
magħrufa. Kawżi maġġuri ta’ tħassib huma t-twelid qabel iż-żmien, ir-restrizzjoni tat-tkabbir 
tal-fetu, l-anomaliji konġeniti, il-mortalità u l-morbidità materna severa assoċjata mal-ħlas. 

Il-Kummissjoni tappoġġa gruppi ta’ esperti bħalma hu l-Europeristat biex jiżviluppaw u 
jikkompilaw indikaturi validi u affidabbli għas-sorveljanza tas-saħħa fiż-żmien 
immedjatament qabel u wara l-ħlas fl-UE. 

Il-Europeristat huwa netwerk multidixxiplinari u ġeografikament espert. Dan il-grupp ta’ 
esperti żviluppa konsensus dwar lista ta’ indikaturi u ttestja l-affidabilità tagħha. Fl-2008, dan 
in-netwerk ipproduċa Ir-Rapport Ewropew dwar is-Saħħa fiż-Żmien Immedjatament Qabel u 
Wara l-Ħlas (The European Perinatal Health Report) b’data minn 25 Stat Membru tal-UE 
parteċipant u n-Norveġja. 

Ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali tal-istatus tal-ommijiet tqal u t-trabi tagħhom fl-Ewropa. Dan 
ir-rapport inkiteb minn diversi gruppi differenti ta’ esperti dwar is-saħħa fiż-żmien 
immedjatament qabel u wara l-ħlas (EUROPERISTAT), il-paraliżi ċerebrali (SCPE), l-
anomaliji konġeniti (EUROCAT) u l-kura u l-eżitu tat-trabi li jitwieldu ta' piż baxx ħafna 
(EURONEOSTAT). Ir-rapport identifika lakuni fid-data u fl-informazzjoni u l-Kummissjoni 
temmen li dan ir-rapport jista’ jgħin biex l-Istati Membri jiġu assistiti fit-titjib tas-saħħa fiż-
żmien immedjatament qabel u wara l-ħlas. 

                                               
1 2007/C 303/02.
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L-SCEPE huwa proġett ieħor appoġġjat mill-Kummissjoni fil-qasam tal-paraliżi ċerebrali 
(PĊ). Il-paraliżi ċelebrali sseħħ f’1.5 sa 2 minn kull 1000 tarbija li titwieled ħajja. Għalkemm 
hija l-aktar kundizzjoni diżabilitanti komuni fit-tfulija, il-maġġoranza taċ-ċentri ma 
għandhomx każijiet biżżejjed biex jiksbu stimi affidabbli tat-tendenzi fuq tul ta’ żmien f’rati 
ta’ prevalenza jew ma għandhomx biżżejjed saħħa statistika biex jistudjaw il-kwestjonijiet 
etjoloġiċi u tas-servizzi tas-saħħa. Barra minn hekk it-terminu PĊ jiġbor fih għadd ta' 
varjazzjonijiet u jistgħu jinqalgħu diffikultajiet minħabba d-differenzi fid-definizzjoni tal-
każijiet, fil-kriterji tal-inklużjoni u tal-esklużjoni utilizzati mill-attivitajiet ta' stħarriġ u r-
reġistri, u fis-sistemi ta' klassifikar. 

Il-Kummissjoni tappoġġja dan il-qasam ukoll bil-finanzjament biex jittejjeb l-għarfien, is-
sitwazzjoni tad-data u l-informazzjoni biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiksbu l-aħjar 
informazzjoni disponibbli dwar is-saħħa fiż-żmien immedjatament qabel u wara l-ħlas li tista’ 
tgħin biex jittejbu s-sitwazzjonijiet fl-Istati Membri. 

Il-Programm ta’ Ħidma għar-Riċerka dwar is-Saħħa tas-Seba’ Programm Kwadru jinkludi 
żewġ attivitajiet li jindirizzaw mard ewlieni u l-ottimizzazzjoni tal-forniment tal-kura tas-
saħħa liċ-Ċittadini Ewropej. Xi wħud mill-proġetti li qed jiġu ffinanzjati jikkonċernaw il-
qasam tar-riċerka fuq l-omm u t-tarbija biex janalizzaw id-data u jiżviluppaw 
rakkomandazzjonijiet f’dan il-qasam għalkemm jistgħu ma jiffokawx direttament fuq 
inizjattivi ta’ prevenzjoni u ta’ trattament rigward it-tqala u l-ħlas. 

Pereżempju, bħalissa hemm azzjoni ta’ pjan direzzjonali għall-Iżvilupp ta’ Strateġija tar-
Riċerka għall-Ewropa dwar Ko-Orti ta’ Tfal (Developing a Child Cohort Research Strategy 
for Europa), CHICOS1, li, fost ħwejjeġ oħra, se tanalizza data dwar ko-orti ta’ ommijiet/trabi 
u reġistri ta’ rutina biex tidentifika l-lakuni li hemm fit-tagħrif, tiżviluppa 
rakkomandazzjonijiet għal aktar azzjoni ta’ riċerka fil-livell Ewropew għall-15-il sena li jmiss 
u biex tinfluwenza lil dawk li jfasslu l-politiki biex jiġi żgurat li l-linji gwida fl-Ewropa kollha 
f’dawn l-oqsma jkunu bbażati fuq l-aqwa evidenza disponibbli. Hija strutturata fuq temi 
ewlenin dwar l-eżiti tas-saħħa tat-tfal, inklużi l-eżiti fil-qasam tas-saħħa fiż-żmien 
immedjatament qabel u wara l-ħlas u temi ewlenin determinanti, inklużi l-inugwaljanzi 
soċjali. 

Il-proġett RICHE2 se joħloq pjattaforma u inventarju għar-riċerka dwar is-saħħa tat-tfal fl-
Ewropa u GRADIENT3 se jindirizza l-lakuni li jinsabu fil-għarfien dwar liema azzjonijiet 
huma effikaċi biex jitnaqqas id-diżlivell soċjoekonomiku fl-inugwaljanzi fir-rigward tas-
saħħa, b’konċentrazzjoni fuq il-familji u t-tfal. EPICE4 għandu l-għan li jtejjeb is-
sopravivenza kif ukoll is-saħħa u l-iżvilupp fit-tul tat-trabi li jitwieldu ħafna qabel iż-żmien 
billi jiżgura li l-għarfien mediku disponibbli jiġi tradott f’kura effettiva tas-saħħa fiż-żmien 
immedjatament qabel u wara l-ħlas fl-unitajiet Ewropej tal-maternità u tat-trabi tat-twelid. 
Dawn il-proġetti għadhom għaddejjin bħalissa u għalhekk għadna qed nistennew ir-riżultati. 

                                               
1 www.chicosproject.eu.
2 www.childhealthresearch.eu.
3 Tackling the Gradient: Applying Public Health Policies to Effectively Reduce Health Inequalities amongst 
Families and Children www.health-gradient.eu.
4 Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice 
http://www.epiceproject.eu/.
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Barra minn hekk, bl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-UE (Nru 
1901/2006) dwar prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku, l-UE għandha l-għan li tiffaċilita l-
iżvilupp ta' prodotti mediċinali biex jintużaw fil-popolazzjoni pedjatrika u li żżid l-għadd ta’ 
prodotti li ġew speċifikament ippruvati fuq it-tfal. Skont il-Programm tas-Saħħa tas-Seba’ 
Programm Kwadru l-Kummissjoni bħalissa qed tiffinanzja 12-il proġett li jindirizza l-
“mediċini li mhumiex protetti bi brevett, għat-tfal” b’kontribut totali min-naħa tal-UE ta’ 
madwar EUR 56 miljun. Tliet proġetti oħra (kontribut totali mill-UE: EUR 12.35 miljuni) se 
jibdew fil-bidu tal-2012.

Il-kompetenzi ġuridiċi tal-Kummissjoni Ewropea fuq is-saħħa huma limitati. Għalhekk fil-
qasam tal-kura medika fiż-żmien immedjatament qabel u wara l-ħlas huwa possibbli biss li 
jingħataw rakkomandazzjonijiet u li jittieħdu azzjonijiet ta’ appoġġ. Barra mill-azzjonijiet 
spjegati fil-qosor hawn fuq, il-Kummissjoni tappoġġja lill-gruppi tal-esperti fil-qasam tas-
saħħa fiż-żmien immedjatament qabel u wara l-ħlas bil-għan li jiġi mmonitorjat l-iżvilupp u 
jiġu identifikati l-aħjar prattiki. Dan jista’ jgħin lill-Istati Membri jtejbu s-sitwazzjoni 
nazzjonali tagħhom.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Kif mitlub mill-Membri waqt il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-24 ta' April 2012, 
il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-Parlament dwar l-għażliet ta' finanzjament għall-
infrastruttura tas-saħħa.

Il-Fondi Strutturali jistgħu jintużaw biex tiġi ffinanzjata infrastruttura tas-saħħa (inkluż għax-
xiri ta' apparat mediku). Il-ġestjoni dettaljata tal-programmi li jirċievu appoġġ mill-Fondi 
Strutturali hija responsabilità tal-Istati Membri. Għal kull programm, huma jaħtru awtorità ta' 
ġestjoni (fil-livell nazzjonali, reġjonali jew f'livell ieħor) li tinforma lill-benefiċjarji potenzjali, 
tagħżel il-proġetti u timmonitorja l-implimentazzjoni b'mod ġenerali. Dan ifisser li l-
Kummissjoni Ewropea ma tintervjenix fl-għażla tal-proġetti (ħlief fil-każ ta' proġetti ewlenin 
u proġetti kofinanzjati skont il-Fond ta' Koeżjoni 2000-2006), billi din taqa' taħt il-qasam ta' 
kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, bil-kundizzjoni li l-għażliet tagħhom ikunu konformi 
mal-prinċipji stabbiliti fid-dokumenti ta' programmazzjoni adottati b'konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, u li dawn jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni attwali. 

Fil-Polonja, għall-perjodu 2007-2013, l-appoġġ għall-infrastruttura tas-saħħa huwa maqsum 
bejn numru ta' programmi. Il-Programm għall-Infrastruttura u l-Ambjent jiffoka 
kompletament fuq l-investimenti fis-saħħa ta' importanza nazzjonali (sptarijiet ewlenin u 
ċentri speċjalizzati ħafna, sistema ta' salvataġġ mediku nazzjonali, ix-xiri ta' ħelikopters u 
ambulanzi, eċċ.). Is-16-il programm reġjonali jiffukaw l-aktar fuq l-istituzzjonijiet tas-saħħa 
reġjonali u lokali.

Sabiex jikkonsultaw is-sejħiet għal proposti ppubblikati fil-Polonja, il-petizzjonanti jistgħu 
jikkuntattjaw direttament lill-awtoritajiet ta' ġestjoni relevanti:
- Għal investimenti fis-saħħa ta' importanza nazzjonali (Il-Programm għall-Infrastruttura 

u l-Ambjent); it-talbiet għandhom jiġu indirizzati lill-Ministeru għall-Iżvilupp 
Reġjonali, dipartiment għall-koordinazzjoni tal-immaniġġjar tal-programmi 
infrastrutturali.
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- Għal investimenti fis-saħħa li jiffukaw l-aktar fuq l-istituzzjonijiet reġjonali u lokali 
(programmi reġjonali); it-talbiet għandhom jiġu indirizzati direttament lill-Uffiċċju tal-
Marixxall tas-16-il reġjun (voivodships). 

Konklużjoni

Il-ġestjoni dettaljata tal-programmi li jirċievu appoġġ mill-Fondi Strutturali hija responsabilità 
tal-awtoritajiet Pollakki. Għaldaqstant il-petizzjonanti huma mistiedna jikkuntattjaw 
direttament lill-awtoritajiet ta' ġestjoni u jikkonsultaw is-sejħiet għal proposti b'rabta mal-
investimenti fis-saħħa għall-perjodu 2007-2013.  Madankollu għadu mhux possibbli li l-
petizzjonanti jiġu infurmati dwar l-istruttura tal-programm li se tkun applikabbli għall-perjodu 
ta' programmazzjoni li jmiss li jkopri l-2014-2020. 


