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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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-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;

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; 

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;

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;

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.


