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Emenda 1
Kerstin Westphal

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 u 
jemmen li din toffri sett ta’ linji gwida 
importanti għall-istituzzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kif is-sistemi tal-
kura tas-saħħa fl-UE għandhom jitħejjew 
biex jindirizzaw l-isfidi attwali, fosthom il-
fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ, it-tixrid
tal-mark kroniku, domanda li kulma jmur 
qiegħda dejjem tikber għal kura ta’ kwalità 
u għal servizzi speċjalizzati, il-ħtieġa li r-
riżorsi – li qed isiru dejjem aktar skarsi –
jintużaw b’mod aktar effiċjenti, filwaqt li 
jitnaqqsu l-burokrazija u l-korruzzjoni, u l-
ħolqien ta’ ambjent tas-suq stabbli biex 
titħeġġeġ l-innovazzjoni;

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 u 
jemmen li din toffri sett ta’ linji gwida 
importanti għall-istituzzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kif is-sistemi tal-
kura tas-saħħa fl-UE għandhom jitħejjew 
biex jindirizzaw l-isfidi attwali, fosthom il-
fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ, it-
trasferiment taż-żgħażagħ minn żoni 
rurali, it-tixrid tal-mard kroniku, domanda 
li kulma jmur qiegħda dejjem tikber għal 
kura ta’ kwalità u għal servizzi 
speċjalizzati, il-ħtieġa li r-riżorsi – li qed 
isiru dejjem aktar skarsi – jintużaw b’mod 
aktar effiċjenti, filwaqt li jitnaqqsu l-
burokrazija u l-korruzzjoni, u l-ħolqien ta’ 
ambjent tas-suq stabbli biex titħeġġeġ l-
innovazzjoni;

Or. de

Emenda 2
Nikos Chrysogelos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 u 
jemmen li din toffri sett ta’ linji gwida 

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 u 
jemmen li din toffri sett ta’ linji gwida 
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importanti għall-istituzzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kif is-sistemi tal-
kura tas-saħħa fl-UE għandhom jitħejjew
biex jindirizzaw l-isfidi attwali, fosthom il-
fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ, it-tixrid
tal-mark kroniku, domanda li kulma jmur 
qiegħda dejjem tikber għal kura ta’ kwalità 
u għal servizzi speċjalizzati, il-ħtieġa li r-
riżorsi – li qed isiru dejjem aktar skarsi –
jintużaw b’mod aktar effiċjenti, filwaqt li 
jitnaqqsu l-burokrazija u l-korruzzjoni, u l-
ħolqien ta’ ambjent tas-suq stabbli biex 
titħeġġeġ l-innovazzjoni;

importanti għall-istituzzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali sabiex tkun żgurata s-
sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa filwaqt 
li jkun żgurat aċċess universali għas-
servizzi u jitħejjew is-sistemi tal-kura tas-
saħħa fl-UE biex jindirizzaw l-isfidi 
attwali, fosthom il-fatt li l-popolazzjoni 
qed tixjieħ, it-tixrid tal-mard kroniku, 
domanda li kulma jmur qiegħda dejjem 
tikber għal kura ta’ kwalità u għal servizzi 
speċjalizzati, il-ħtieġa li r-riżorsi – li qed 
isiru dejjem aktar skarsi – jintużaw b’mod 
aktar effiċjenti, filwaqt li jitnaqqsu l-
burokrazija u l-korruzzjoni, u l-ħolqien ta’ 
ambjent tas-suq stabbli biex titħeġġeġ l-
innovazzjoni;

Or. en

Emenda 3
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 u 
jemmen li din toffri sett ta’ linji gwida 
importanti għall-istituzzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kif is-sistemi tal-
kura tas-saħħa fl-UE għandhom jitħejjew 
biex jindirizzaw l-isfidi attwali, fosthom il-
fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ, it-tixrid
tal-mark kroniku, domanda li kulma jmur 
qiegħda dejjem tikber għal kura ta’ kwalità 
u għal servizzi speċjalizzati, il-ħtieġa li r-
riżorsi – li qed isiru dejjem aktar skarsi –
jintużaw b’mod aktar effiċjenti, filwaqt li 
jitnaqqsu l-burokrazija u l-korruzzjoni, u l-
ħolqien ta’ ambjent tas-suq stabbli biex 
titħeġġeġ l-innovazzjoni;

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 u 
jemmen li din toffri sett ta’ linji gwida 
importanti għall-istituzzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kif is-sistemi tal-
kura tas-saħħa fl-UE għandhom jitħejjew 
biex jindirizzaw l-isfidi attwali, fosthom il-
fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ, it-tixrid
tal-mard kroniku, domanda li kulma jmur 
qiegħda dejjem tikber għal kura ta’ kwalità 
u għal servizzi speċjalizzati, il-ħtieġa li r-
riżorsi – li qed isiru dejjem aktar skarsi –
jintużaw b’mod aktar effiċjenti, li jsir 
tnaqqis fl-ispejjeż tas-sistemi tas-saħħa,
filwaqt li jitnaqqsu l-burokrazija u l-
korruzzjoni, u l-ħolqien ta’ ambjent tas-suq 
stabbli biex titħeġġeġ l-innovazzjoni, is-
sostenibbiltà u l-ottimizzazzjoni tas-sistemi 
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tal-kura tas-saħħa;

Or. en

Emenda 4
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 u 
jemmen li din toffri sett ta’ linji gwida 
importanti għall-istituzzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kif is-sistemi tal-
kura tas-saħħa fl-UE għandhom jitħejjew 
biex jindirizzaw l-isfidi attwali, fosthom il-
fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ, it-tixrid 
tal-mark kroniku, domanda li qiegħda 
dejjem tikber għal kura ta’ kwalità u għal 
servizzi speċjalizzati, il-ħtieġa li r-riżorsi –
li qed isiru dejjem aktar skarsi – jintużaw 
b’mod aktar effiċjenti, filwaqt li jitnaqqsu 
l-burokrazija u l-korruzzjoni, u l-ħolqien 
ta’ ambjent tas-suq stabbli biex titħeġġeġ l-
innovazzjoni;

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 u 
jemmen li din toffri sett ta’ linji gwida 
importanti għall-istituzzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali dwar kif is-sistemi tal-
kura tas-saħħa fl-UE għandhom jitħejjew 
biex jindirizzaw l-isfidi attwali, fosthom
tajjeb li jissemmew il-fatt li l-popolazzjoni 
qed tixjieħ, l-inċidenza ogħla tal-mard
kroniku, il-kura adegwata lill-pazjenti 
b’diżabilità, il-preservazzjoni tad-
dimensjoni umana fil-kura tas-saħħa u li 
tingħeleb id-diffikultà dejjem akbar tas-
separazzjoni tal-aspett mediku minn dak 
soċjali, in-numru li dejjem jikber ta’ 
pazjenti spostati, domanda li qiegħda 
dejjem tikber għal kura ta’ kwalità u għal 
servizzi speċjalizzati, il-ħtieġa li r-riżorsi –
li qed isiru dejjem aktar skarsi – jintużaw 
b’mod aktar effiċjenti, filwaqt li jitnaqqsu 
l-burokrazija u l-korruzzjoni, u l-ħolqien 
ta’ ambjent tas-suq aċċessibbli u stabbli 
biex jitħeġġu l-innovazzjoni, l-impjiegi, l-
iżvilupp soċjali u l-ekwità;

Or. es

Emenda 5
Petru Constantin Luhan
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Iqis li, kemm minħabba l-impatt tal-
bidliet demografiċi u kif ukoll minħabba 
t-tnaqqis fin-numru ta’ persunal fil-
qasam tal-kura tas-saħħa, l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri għandhom 
jadottaw riformi strutturali kbar sabiex 
tiġi żgurata s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-
saħħa u aċċess pubbliku għal servizzi ta’ 
kwalità għolja fir-reġjuni kollha tal-UE 
mingħajr eċċezzjoni;

Or. ro

Emenda 6
Kerstin Westphal

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE, 
indipendentement minn fejn jinsabu, miċ-
ċittadinanza, mill-introjtu jew status soċjali 
tagħhom, mid-disabilità li jista’ jkollhom 
jew mill-età tagħhom;  jenfasizza li l-
għarfien tal-pazjenti dwar is-saħħa, il-ħiliet 
diġitali tal-pazjenti u tal-persunal mediku, 
l-aċċess għall-broadband u l-għodod tal-
ICT tas-Saħħa elettronika li jiffavorixxu l-
utenti huma essenzjali biex tissaħħaħ il-
koeżjoni soċjali u territorjali, jiġu eliminati 
l-inugwaljanzi tas-saħħa u jkun provdut 
aċċess għal miżuri tal-kura tas-saħħa 
preventivi u pariri mediċi f’reġjuni remoti, 
reġjuni b’livell baxx ta’ popolazzjoni u 
reġjuni li jkollhom xi żvantaġġ ieħor; iqis li 

2. Iqis li s-Saħħa elettronika, bħala 
suppliment għas-servizzi tas-saħħa 
konvenzjonali, tiftaħ opportunitajiet kbar 
għal titjib fl-aċċessibilità tas-servizzi tal-
kura tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha tal-UE, 
indipendentement minn fejn jinsabu, miċ-
ċittadinanza, mill-introjtu jew status soċjali 
tagħhom, mid-diżabilità li jista’ jkollhom 
jew mill-età tagħhom; jenfasizza li l-
għarfien tal-pazjenti dwar is-saħħa, il-ħiliet 
diġitali tal-pazjenti u tal-persunal mediku, 
l-aċċess għall-broadband u l-għodod tal-
ICT tas-Saħħa elettronika li jiffavorixxu l-
utenti huma essenzjali biex tissaħħaħ il-
koeżjoni soċjali u territorjali, jiġu eliminati 
l-inugwaljanzi tas-saħħa u jkun provdut 
aċċess għal miżuri tal-kura tas-saħħa 
preventivi u pariri mediċi f’reġjuni remoti, 
reġjuni b’livell baxx ta’ popolazzjoni u 
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f’dan ir-rigward, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali għandhom rwol essenzjali 
x’jiżvolġu fit-tixrid tal-informazzjoni, l-
edukazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ taħriġ 
skont il-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali, u li 
jinvolvu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-voluntiera;

reġjuni li jkollhom xi żvantaġġ ieħor; iqis li 
f’dan ir-rigward, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali għandhom rwol essenzjali 
x’jiżvolġu fit-tixrid tal-informazzjoni, l-
edukazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ taħriġ 
skont il-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali, u li 
jinvolvu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-voluntiera;

Or. de

Emenda 7
Nikos Chrysogelos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE, 
indipendentement minn fejn jinsabu, miċ-
ċittadinanza, mill-introjtu jew status 
soċjali tagħhom, mid-disabilità li jista’ 
jkollhom jew mill-età tagħhom; jenfasizza 
li l-għarfien tal-pazjenti dwar is-saħħa, il-
ħiliet diġitali tal-pazjenti u tal-persunal 
mediku, l-aċċess għall-broadband u l-
għodod tal-ICT tas-Saħħa elettronika li 
jiffavorixxu l-utenti huma essenzjali biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali u territorjali,
jiġu eliminati l-inugwaljanzi tas-saħħa u 
jkun provdut aċċess għal miżuri tal-kura 
tas-saħħa preventivi u pariri mediċi
f’reġjuni remoti, reġjuni b’livell baxx ta’ 
popolazzjoni u reġjuni li jkollhom xi 
żvantaġġ ieħor; iqis li f’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom 
rwol essenzjali x’jiżvolġu fit-tixrid tal-
informazzjoni, l-edukazzjoni u l-
organizzazzjoni ta’ taħriġ skont il-ħtiġijiet 
tal-komunitajiet lokali, u li jinvolvu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE, 
indipendentement minn fejn jinsabu; 
jenfasizza li l-għarfien tal-pazjenti dwar is-
saħħa, il-ħiliet diġitali tal-pazjenti u tal-
persunal mediku, l-aċċess għall-broadband 
u l-għodod tal-ICT tas-Saħħa elettronika li 
jiffavorixxu l-utenti huma essenzjali biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali u territorjali, 
jiġu eliminati l-inugwaljanzi tas-saħħa u 
jkun provdut aċċess għal miżuri tal-kura 
tas-saħħa preventivi u pariri mediċi fi 
gżejjer żgħar, reġjuni remoti, reġjuni 
b’livell baxx ta’ popolazzjoni u reġjuni li 
jkollhom xi żvantaġġ ieħor fejn il-
provvista ta’ servizzi tas-saħħa tiffaċċja 
sfidi speċifiċi; iqis li f’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom 
rwol essenzjali x’jiżvolġu fit-tixrid tal-
informazzjoni, l-edukazzjoni u l-
organizzazzjoni ta’ taħriġ skont il-ħtiġijiet 
tal-komunitajiet lokali, u li jinvolvu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
voluntiera;
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voluntiera;

Or. en

Emenda 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE, 
indipendentement minn fejn jinsabu, miċ-
ċittadinanza, mill-introjtu jew status soċjali 
tagħhom, mid-disabilità li jista’ jkollhom 
jew mill-età tagħhom; jenfasizza li l-
għarfien tal-pazjenti dwar is-saħħa, il-ħiliet 
diġitali tal-pazjenti u tal-persunal mediku, 
l-aċċess għall-broadband u l-għodod tal-
ICT tas-Saħħa elettronika li jiffavorixxu l-
utenti huma essenzjali biex tissaħħaħ il-
koeżjoni soċjali u territorjali, jiġu eliminati 
l-inugwaljanzi tas-saħħa u jkun provdut 
aċċess għal miżuri tal-kura tas-saħħa 
preventivi u pariri mediċi f’reġjuni remoti, 
reġjuni b’livell baxx ta’ popolazzjoni u 
reġjuni li jkollhom xi żvantaġġ ieħor; iqis li 
f’dan ir-rigward, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali għandhom rwol essenzjali 
x’jiżvolġu fit-tixrid tal-informazzjoni, l-
edukazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ taħriġ 
skont il-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali, u li 
jinvolvu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-voluntiera;

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità, il-flessibbiltà u l-istandards 
tal-provvista tal-kura tas-saħħa, tas-
servizzi tal-kura tas-saħħa u tas-sistemi tal-
kura tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha tal-
UE, indipendentement minn fejn jinsabu, 
miċ-ċittadinanza, mill-introjtu jew status 
soċjali tagħhom, mid-diżabilità li jista’ 
jkollhom jew mill-età tagħhom; jenfasizza 
li l-għarfien tal-pazjenti dwar is-saħħa, il-
ħiliet diġitali tal-pazjenti u tal-persunal 
mediku, l-aċċess għall-broadband u l-
għodod tal-ICT tas-Saħħa elettronika li 
jiffavorixxu l-utenti huma essenzjali biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali u territorjali,
jittejbu l-modi ta’ kif jiġi organizzat it-
trattament, il-kwalità u s-sikurezza fit-
trattament u l-kura, jiġu eliminati l-
inugwaljanzi tas-saħħa, jiġu ssodisfati l-
ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa tal-pazjenti u 
jkun provdut aċċess għal miżuri tal-kura 
tas-saħħa preventivi u pariri mediċi 
f’reġjuni remoti, reġjuni b’livell baxx ta’ 
popolazzjoni u reġjuni li jkollhom xi 
żvantaġġ ieħor; iqis li f’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom 
rwol essenzjali x’jiżvolġu fit-tixrid tal-
informazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, l-
edukazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ taħriġ 
skont il-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali, u li 
jinvolvu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-voluntiera;
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Or. en

Emenda 9
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE, 
indipendentement minn fejn jinsabu, miċ-
ċittadinanza, mill-introjtu jew status soċjali 
tagħhom, mid-disabilità li jista’ jkollhom 
jew mill-età tagħhom; jenfasizza li l-
għarfien tal-pazjenti dwar is-saħħa, il-ħiliet 
diġitali tal-pazjenti u tal-persunal mediku, 
l-aċċess għall-broadband u l-għodod tal-
ICT tas-Saħħa elettronika li jiffavorixxu l-
utenti huma essenzjali biex tissaħħaħ il-
koeżjoni soċjali u territorjali, jiġu eliminati 
l-inugwaljanzi tas-saħħa u jkun provdut 
aċċess għal miżuri tal-kura tas-saħħa 
preventivi u pariri mediċi f’reġjuni remoti, 
reġjuni b’livell baxx ta’ popolazzjoni u 
reġjuni li jkollhom xi żvantaġġ ieħor; iqis li 
f’dan ir-rigward, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali għandhom rwol essenzjali 
x’jiżvolġu fit-tixrid tal-informazzjoni, l-
edukazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ taħriġ 
skont il-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali, u li 
jinvolvu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-voluntiera;

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa
ta’ kwalità għolja u sostenibbli għaċ-
ċittadini kollha tal-UE, indipendentement 
minn fejn jinsabu, miċ-ċittadinanza, mill-
introjtu jew status soċjali tagħhom, mid-
diżabilità li jista’ jkollhom jew mill-età 
tagħhom; jenfasizza li l-għarfien tal-
pazjenti dwar is-saħħa, il-ħiliet diġitali tal-
pazjenti u tal-persunal mediku, l-aċċess 
għall-broadband u l-għodod tal-ICT tas-
Saħħa elettronika li jiffavorixxu l-utenti 
huma essenzjali biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
soċjali u territorjali, jiġu eliminati l-
inugwaljanzi tas-saħħa, ikunu żgurati s-
sikurezza u s-sorveljanza għall-pazjenti u
jkun provdut aċċess għal miżuri tal-kura 
tas-saħħa preventivi u pariri mediċi 
f’reġjuni remoti, reġjuni b’livell baxx ta’ 
popolazzjoni u reġjuni li jkollhom xi 
żvantaġġ ieħor; iqis li f’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom 
rwol essenzjali x’jiżvolġu fit-tixrid tal-
informazzjoni dwar il-benefiċċji u l-
opportunitajiet tas-Saħħa elettronika, l-
edukazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ taħriġ 
skont il-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali, u li 
jinvolvu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-voluntiera;

Or. en
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Emenda 10
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE, 
indipendentement minn fejn jinsabu, miċ-
ċittadinanza, mill-introjtu jew status soċjali 
tagħhom, mid-disabilità li jista’ jkollhom 
jew mill-età tagħhom; jenfasizza li l-
għarfien tal-pazjenti dwar is-saħħa, il-ħiliet 
diġitali tal-pazjenti u tal-persunal mediku, 
l-aċċess għall-broadband u xi għodod tal-
ICT tas-Saħħa elettronika li jiffavorixxu l-
utenti huma essenzjali biex tissaħħaħ il-
koeżjoni soċjali u territorjali, jiġu eliminati 
l-inugwaljanzi soċjali u jkun provdut 
aċċess għal miżuri tal-kura tas-saħħa 
preventivi u pariri mediċi f’reġjuni remoti, 
reġjuni b’livell baxx ta’ popolazzjoni u 
reġjuni li jkollhom xi żvantaġġ ieħor; iqis li 
f’dan ir-rigward, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali għandhom rwol essenzjali 
x’jiżvolġu fit-tixrid tal-informazzjoni, l-
edukazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ taħriġ
skont il-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali, u li 
jinvolvu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-voluntiera;

2. Iqis li s-Saħħa elettronika tiftaħ 
opportunitajiet kbar għal titjib fl-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa
nazzjonali u transkonfinali għaċ-ċittadini 
kollha tal-UE, b’mod ugwali u
indipendentement minn fejn jinsabu, miċ-
ċittadinanza, mill-introjtu jew status soċjali 
tagħhom, mid-diżabilità li jista’ jkollhom 
jew mill-età tagħhom; jenfasizza li l-
għarfien tal-pazjenti dwar is-saħħa, il-ħiliet 
diġitali tal-pazjenti u tal-persunal tas-
saħħa, partikolarment fil-qasam tal-
protezzjoni tad-dejta, li hija essenzjali biex 
jiżguraw il-fiduċja ta’ kulħadd u 
jikkonsolidaw l-inkorporazzjoni tat-TIK 
fis-saħħa, l-aċċess għall-broadband u l-
għodod tal-ICT tas-Saħħa elettronika li 
jiffavorixxu l-utenti huma essenzjali biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali u territorjali, 
jiġu eliminati l-inugwaljanzi tas-saħħa u 
jkun provdut aċċess għal miżuri tal-kura 
tas-saħħa preventivi u pariri mediċi 
f’reġjuni remoti, reġjuni b’livell baxx ta’ 
popolazzjoni u reġjuni li jkollhom xi 
żvantaġġ ieħor; iqis li f’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom 
rwol essenzjali x’jiżvolġu fit-tixrid tal-
informazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali kontinwu, skont il-ħtiġijiet 
tal-komunitajiet lokali, u li jinvolvu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
voluntiera, li jżidu valur għas-soċjetajiet 
tagħna bħala aġenti ta’ koeżjoni;

Or. es

Emenda 11
Petru Constantin Luhan
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Iqis li l-Kummissjoni għandha 
tiffaċilita l-użu tal-fondi strutturali tal-UE 
sabiex timplimenta infrastruttura ta’ 
saħħa elettronika fl-Ewropa filwaqt li 
tiżviluppa linji gwida għall-
interoperabbiltà ta’ dawn is-sistemi fuq il-
bażi tal-UE kollha;

Or. en

Emenda 12
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2b. Iqis li, bin-nuqqasijiet kollha tagħha, 
is-Saħħa elettronika għandha potenzjal 
kbir u tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-
pubbliku ġenerali, il-pazjenti, il-persunal 
mediku u l-awtoritajiet;

Or. ro

Emenda 13
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat 
appoġġ adegwat għall-SMEs fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa elettronika, biex ikun 
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żgurat l-aċċess tagħhom għas-suq fuq 
termini ugwali , fil-kuntest tal-
promozzjoni tal-ekonomija soċjali u l-
kontribut tagħhom għall-koeżjoni soċjali 
u territorjali;

Or. es

Emenda 14
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2c. Iqis li l-provvista tal-għodod meħtieġa 
għall-użu tad-dejta pubblika u f’ħin reali 
għal għarfien aħjar tar-riskju tal-
benefiċċju, it-tbassir ta’ avvenimenti 
negattivi, u t-titjib fl-effiċjenza tal-
valutazzjoni tal-HTA;

Or. en

Emenda 15
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2d (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2d. Jisħaq il-ħtieġa għall-sforz sostnut 
f’termini ta’ politika ta’ koeżjoni u politiki 
reġjonali biex jiġu eliminati d-diverġenzi 
reġjonali, partikolarment fir-rigward ta’ 
aċċess għal servizzi tal-ICT;

Or. ro
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Emenda 16
Kerstin Westphal

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jinnota li f’ħafna Stati Membri, il-
politika tas-saħħa hi, sa livelli differenti, 
fdata f’idejn l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, u jilqa’ l-involviment attiv tagħhom 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett 
tas-Saħħa elettronika;  jitlob li jissaħħaħ ir-
rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
iżvilupp ta’ infrastrutturi tas-Saħħa 
elettronika; hu tal-fehma li approċċ tal-
governanza li jiffunzjona tajjeb u b’ħafna 
livelli hu prekundizzjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni b’suċċess tas-Saħħa 
elettronika;

3. Jinnota li f’ħafna Stati Membri, il-
politika tas-saħħa hi, sa livelli differenti, 
fdata f’idejn l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, u jilqa’ l-involviment attiv tagħhom 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett 
tas-Saħħa elettronika; jitlob li jissaħħaħ ir-
rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
iżvilupp ta’ infrastrutturi tas-Saħħa 
elettronika;

Or. de

Emenda 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jinnota li f’ħafna Stati Membri, il-
politika tas-saħħa hi, sa livelli differenti, 
fdata f’idejn l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, u jilqa’ l-involviment attiv tagħhom 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett 
tas-Saħħa elettronika; jitlob li jissaħħaħ ir-
rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
iżvilupp ta’ infrastrutturi tas-Saħħa 
elettronika; hu tal-fehma li approċċ tal-
governanza li jiffunzjona tajjeb u b’ħafna 
livelli hu prekundizzjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni b’suċċess tas-Saħħa 
elettronika;

3. Jinnota li f’ħafna Stati Membri, il-
politika tas-saħħa hi, sa livelli differenti, 
fdata f’idejn l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, u jilqa’ l-involviment attiv tagħhom 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett 
tas-Saħħa elettronika; jitlob li jissaħħaħ ir-
rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
iżvilupp tas-servizzi tas-Saħħa mobbli u
ta’ infrastrutturi tas-Saħħa elettronika; hu 
tal-fehma li approċċ tal-governanza li 
jiffunzjona tajjeb u b’ħafna livelli hu 
prekundizzjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni b’suċċess u l-akkwist
tas-Saħħa elettronika, titjib ta’ tipi ġodda 
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ta’ ħiliet diġitali minn professjonisti tal-
kura tas-saħħa u pazjenti;

Or. en

Emenda 18
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jinnota li f’ħafna Stati Membri, il-
politika tas-saħħa hi, sa livelli differenti, 
fdata f’idejn l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, u jilqa’ l-involviment attiv tagħhom 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett 
tas-Saħħa elettronika; jitlob li jissaħħaħ ir-
rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
iżvilupp ta’ infrastrutturi tas-Saħħa 
elettronika; hu tal-fehma li approċċ tal-
governanza li jiffunzjona tajjeb u b’ħafna 
livelli hu prekundizzjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni b’suċċess tas-Saħħa 
elettronika;

3. Jirrimarka li s-servizzi tas-saħħa 
effiċjenti huma għodda importanti għall-
iżvilupp reġjonali u l-kompetittività;
Jinnota li f’ħafna Stati Membri, il-politika 
tas-saħħa hi, sa livelli differenti, fdata 
f’idejn l-awtoritajiet reġjonali u lokali, u 
jilqa’ l-involviment attiv tagħhom fit-tfassil 
u l-implimentazzjoni tal-proġett tas-Saħħa 
elettronika; jitlob li jissaħħaħ ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali fl-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi tas-Saħħa elettronika; hu tal-
fehma li approċċ tal-governanza li 
jiffunzjona tajjeb u b’ħafna livelli hu 
prekundizzjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni b’suċċess tas-Saħħa 
elettronika;

Or. en

Emenda 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jinnota li f’ħafna Stati Membri, il-
politika tas-saħħa hi, sa livelli differenti, 
fdata f’idejn l-awtoritajiet reġjonali u 

3. Jinnota li f’ħafna Stati Membri, il-
politika tas-saħħa hi, sa livelli differenti, 
fdata f’idejn l-awtoritajiet reġjonali u 
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lokali, u jilqa’ l-involviment attiv tagħhom 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett 
tas-Saħħa elettronika; jitlob li jissaħħaħ ir-
rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
iżvilupp ta’ infrastrutturi tas-Saħħa 
elettronika; hu tal-fehma li approċċ tal-
governanza li jiffunzjona tajjeb u b’ħafna 
livelli hu prekundizzjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni b’suċċess tas-Saħħa 
elettronika;

lokali, u jilqa’ l-involviment attiv tagħhom 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett 
tas-Saħħa elettronika; jitlob li jissaħħaħ 
ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
iżvilupp ta’ infrastrutturi tas-Saħħa 
elettronika u jħeġġeġ l-iżvilupp ta’ sħubiji 
pubbliċi u privati biex jiġu ottimizzati s-
servizzi mediċi u biex jintużaw bl-aktar 
mod effiċjenti; hu tal-fehma li approċċ tal-
governanza li jiffunzjona tajjeb u b’ħafna 
livelli hu prekundizzjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni b’suċċess tas-Saħħa 
elettronika;

Or. ro

Emenda 20
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jinnota li, fid-dawl tad-differenzi ferm 
sostanzjali bejn ir-reġjuni tal-UE, is-
Saħħa elettronika tista’ tkun vantaġġ 
prominenti għal dawk ir-residenti 
f’reġjuni anqas żviluppati, billi 
tipprovdilhom aċċess aħjar, aktar 
trasparenti u irħas għal servizzi ta’ 
kwalità għolja; 

Or. ro

Emenda 21
Nikos Chrysogelos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li differenzi reġjonali fl-
aċċess għal servizzi tal-ICT u kopertura 



PE516.648v01-00 16/20 AM\943840MT.doc

MT

insuffiċjenti ta’ broadband f’ċerti żoni 
jistgħu jfixklu l-adozzjoni tas-Saħħa 
elettronika; jirrakkomanda aktar 
investiment fl-infrastruttura tal-ICT 
b’kunsiderazzjoni tal-opportunitajiet ta’ 
finanzjament futuri taħt il-Politika ta’ 
Koeżjoni sabiex jingħalqu l-lakuni u biex 
jiġi ffaċilitat l-użu tas-servizzi tas-Saħħa 
elettronika;

Or. en

Emenda 22
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jisħaq li l-organizzazzjoni tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa hi kompetenza tal-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
madankollu, tiżvolġi rwol aktar attiv fil-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati 
Membri u fit-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni, fl-
iċċarar tal-kundizzjonijiet u fl-
identifikazzjoni ta’ ostakoli komuni 
eżistenti għall-provvediment tal-kura tas-
saħħa transkonfinali, kif ukoll fl-
evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-
applikazzjonijiet tas-Saħħa elettronika 
eżistenti f’termini tat-trawwim tal-
iskambju tal-aħjar prattika fil-livell tal-UE;

4. Jisħaq li l-organizzazzjoni tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa hi kompetenza tal-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
madankollu, tiżvolġi rwol aktar attiv fil-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati 
Membri u fit-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni fit-
telemediċina, fl-iċċarar tal-kundizzjonijiet 
u fl-identifikazzjoni ta’ ostakoli komuni 
eżistenti għall-provvediment tal-kura tas-
saħħa transkonfinali, kif ukoll fl-
evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-
applikazzjonijiet tas-Saħħa elettronika 
eżistenti f’termini tat-trawwim tal-
iskambju tal-aħjar prattika bejn il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti fil-livell 
tal-UE, reġjonali u nazzjonali;

Or. en

Emenda 23
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jisħaq li l-organizzazzjoni tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa hi kompetenza tal-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
madankollu, tiżvolġi rwol aktar attiv fil-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati 
Membri u fit-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni, fl-
iċċarar tal-kundizzjonijiet u fl-
identifikazzjoni ta’ ostakoli komuni 
eżistenti għall-provvediment tal-kura tas-
saħħa transkonfinali, kif ukoll fl-
evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-
applikazzjonijiet tas-Saħħa elettronika 
eżistenti f’termini tat-trawwim tal-
iskambju tal-aħjar prattika fil-livell tal-UE;

4. Jisħaq li l-organizzazzjoni tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa hi kompetenza tal-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
madankollu, tiżvolġi rwol aktar attiv fil-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati 
Membri u fit-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni,
fis-sensibilizzazzjoni, fil-promozzjoni ta’ 
investiment f’teknoloġiji innovattivi, fl-
iċċarar tal-kundizzjonijiet u fl-
identifikazzjoni ta’ ostakoli komuni 
eżistenti għall-provvediment tal-kura tas-
saħħa transkonfinali, kif ukoll fl-
evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-
applikazzjonijiet tas-Saħħa elettronika 
eżistenti f’termini tat-trawwim tal-
iskambju tal-aħjar prattika fil-livell tal-UE;

Or. en

Emenda 24
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jisħaq li l-organizzazzjoni tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa hi kompetenza tal-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
madankollu, tiżvolġi rwol aktar attiv fil-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati 
Membri u fit-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni, fl-
iċċarar tal-kundizzjonijiet u fl-
identifikazzjoni ta’ ostakoli komuni 
eżistenti għall-provvediment tal-kura tas-
saħħa transkonfinali, kif ukoll fl-
evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-
applikazzjonijiet tas-Saħħa elettronika 
eżistenti f’termini tat-trawwim tal-
iskambju tal-aħjar prattiki fil-livell tal-UE;

4. Jisħaq li l-organizzazzjoni tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa hi kompetenza tal-
awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri, li 
għandhom ir-responsabbiltà u d-dmir li 
jiżguraw l-aċċess taċ-ċittadini kollha 
tagħhom għall-kura tas-saħħa ta’ kwalità 
tajba u s-sostenibbiltà tagħha bħala 
servizz pubbliku għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
madankollu, tiżvolġi rwol aktar attiv fil-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati 
Membri u fit-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni, fl-
iċċarar tal-kundizzjonijiet u fl-
identifikazzjoni ta’ ostakoli komuni 
eżistenti għall-provvediment tal-kura tas-
saħħa transkonfinali, sabiex tiġi żgurata l-
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interoperabbiltà tas-sistema, inkluża l-
ġestjoni tal-ħlas lura, fil-ġbir u l-
evalwazzjoni ta’ dejta dwar il-kura tas-
saħħa elettronika, filwaqt li jippromwovu 
l-iżvilupp konġunt ta’ banek tad-dejta 
madwar il-komunità kollha, kif ukoll fl-
evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-
applikazzjonijiet tas-Saħħa elettronika 
eżistenti f’termini tat-trawwim tal-
iskambju tal-aħjar prattiki fil-livell tal-UE;

Or. es

Emenda 25
Kerstin Westphal

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jiddispjaċih ħafna, speċjalment fid-dawl 
tal-kriżi tal-kompetittività attwali fl-
Unjoni, dwar it-tnaqqis propost għall-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-
broadband u s-servizzi diġitali; jittama li l-
finanzjament għal dan il-qasam fl-ambitu 
tal-inizjattiva Orizzont 2020 jinżamm; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jagħmlu użu mill-fondi tal-UE għall-
finanzjament tas-Saħħa elettronika.

5. Jiddispjaċih ħafna, speċjalment fid-dawl 
tal-kriżi tal-kompetittività attwali fl-
Unjoni, dwar it-tnaqqis propost għall-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-
broadband u s-servizzi diġitali; jittama li l-
finanzjament għal dan il-qasam fl-ambitu 
tal-inizjattiva Orizzont 2020 jinżamm; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jagħmlu użu mill-fondi tal-UE għall-
finanzjament tas-Saħħa elettronika, iżda 
mingħajr ma jitnaqqsu l-fondi għas-
servizzi tas-saħħa konvenzjonali u 
jingħalqu, pereżempju, sptarijiet 
muniċipali.

Or. de

Emenda 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jiddispjaċih ħafna, speċjalment fid-dawl 
tal-kriżi tal-kompetittività attwali fl-

5. Jiddispjaċih ħafna, speċjalment fid-dawl 
tal-kriżi tal-kompetittività attwali fl-
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Unjoni, dwar it-tnaqqis propost għall-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-
broadband u s-servizzi diġitali; jittama li l-
finanzjament għal dan il-qasam fl-ambitu 
tal-inizjattiva Orizzont 2020 jinżamm; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jagħmlu użu mill-fondi tal-UE għall-
finanzjament tas-Saħħa elettronika.

Unjoni, dwar it-tnaqqis propost għall-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-
broadband u s-servizzi diġitali; jittama li l-
finanzjament għal dan il-qasam fl-ambitu 
tal-inizjattiva Orizzont 2020 jinżamm; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jagħmlu użu mill-fondi tal-UE għall-
finanzjament tas-Saħħa elettronika u għall-
kondiviżjoni tal-għarfien dwar is-saħħa.

Or. en

Emenda 27
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jiddispjaċih ħafna, speċjalment fid-dawl 
tal-kriżi tal-kompetittività attwali fl-
Unjoni, dwar it-tnaqqis propost għall-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-
broadband u s-servizzi diġitali; jittama li l-
finanzjament għal dan il-qasam fl-ambitu 
tal-inizjattiva Orizzont 2020 jinżamm; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jagħmlu użu mill-fondi tal-UE għall-
finanzjament tas-Saħħa elettronika.

5. Jiddispjaċih ħafna, speċjalment fid-dawl 
tal-kriżi tal-kompetittività attwali fl-
Unjoni, dwar it-tnaqqis propost għall-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-
broadband u s-servizzi diġitali; jittama li l-
finanzjament għal dan il-qasam fl-ambitu 
tal-inizjattiva Orizzont 2020 jinżamm; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jagħmlu użu effettiv mill-fondi tal-UE 
għall-finanzjament tas-Saħħa elettronika.

Or. en

Emenda 28
Nikos Chrysogelos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas 
sinifikanti tal-provvista tas-servizzi tas-
saħħa fi żminijiet ta’ kriżi, inter alia bl-
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għeluq ta’ ċentri tas-saħħa u bit-tnaqqis 
tal-persunal li jżidu mal-isfidi speċifiċi 
għall-gżejjer, żoni remoti u muntanjużi 
sabiex jiżguraw aċċessibilità għal servizzi 
tas-saħħa;

Or. en


