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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar it-twaqqif ta' Programm 
Is-Saħħa għat-Tkabbir, it-tielet programm 
multiannwali ta’ azzjoni tal-UE fil-qasam 
tas-saħħa għall-perijodu 2014-2020 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar it-twaqqif ta’ Programm 
dwar Is-Saħħa u t-Tkabbir għaë-êittadini, 
it-tielet programm multiannwali ta’ azzjoni 
tal-UE fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 
2014-2020 

 
 (Din l-emenda tapplika għat-test kollu.) 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni 
għandu jkun Ŝgurat livell għoli ta’ ħarsien 
tas-saħħa, skont l-Artikolu 168 tat-Trattat. 
L-Unjoni tikkumplimenta u ssostni l-

(1) Fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni 
għandu jkun Ŝgurat livell għoli ta’ ħarsien 
tas-saħħa, skont l-Artikolu 168 tat-Trattat u 
l-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet 
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politiki nazzjonali dwar is-saħħa, 
tinkoraāāixxi l-kooperazzjoni fost l-Istati l-
Membri u l-promozzjoni tal-kordinazzjoni 
bejn il-programmi tagħhom, b'rispett sħiħ 
lejn ir-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet 
nazzjonali għat-tfassil tal-politiki tas-saħħa 
tagħhom u t-twassil tas-servizzi tas-saħħa u 
tal-kura medika. 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-
Unjoni tikkumplimenta u ssostni l-politiki 
nazzjonali dwar is-saħħa, tinkoraāāixxi l-
kooperazzjoni fost l-Istati l-Membri u l-
promozzjoni tal-kordinazzjoni bejn il-
programmi tagħhom, b'rispett sħiħ lejn ir-
responsabbiltajiet tal-awtoritajiet 
nazzjonali għat-tfassil tal-politiki tas-saħħa 
tagħhom u t-twassil tas-servizzi tas-saħħa u 
tal-kura medika. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Hemm bŜonn ta’ sforz kontinwu sabiex 
jiāu sodisfatti r-rekwiŜiti kif stabbilit fl-
Artikolu 168 tat-Trattat. Il-promozzjoni 
tas-saħħa fil-livell tal-UE hija parti 
integrali tal-aāenda ta’ "Ewropa 2020: 
Strateāija Ewropea għal tkabbir 
intelliāenti, sostenibbli u inkluŜiv". Li l-
persuni jibqgħu b’saħħithom u attivi għal 
Ŝmien itwal għandu jkollu effetti āenerali 
poŜittivi fuq is-saħħa, u impatt poŜittiv fuq 
il-produttività u l-kompetittività, filwaqt li 
jnaqqas il-pressjoni fuq il-baāits 
nazzjonali. L-innovazzjoni fis-saħħa tgħin 
fl-indirizzar tal-isfida tas-sostenibbiltà fil-
kuntest tal-bidla demografika, u l-azzjoni 
għat-tnaqqis tal-diŜlivelli fil-qasam tas-
saħħa hija importanti għall-kisba ta’ 
"tkabbir inkluŜiv". F’dan il-kuntest jixraq li 
jiāi stabbilit il-Programm "Is-Saħħa għat-
Tkabbir", it-tielet programm ta’ azzjoni tal-
UE fuq is-saħħa (2014-2020) (minn hawn 
’il quddiem imsejjaħ "il-Programm"). 

(2) Hemm bŜonn ta’ sforz kontinwu sabiex 
jiāu ssodisfati r-rekwiŜiti kif stabbilit fl-
Artikolu 168 tat-Trattat. Il-promozzjoni 
tas-saħħa mentali u fiŜika fil-livell tal-UE 
hija parti integrali tal-aāenda ta’ "Ewropa 
2020: Strateāija Ewropea għal tkabbir 
intelliāenti, sostenibbli u inkluŜiv". Li l-
persuni jibqgħu b’saħħithom u attivi għal 
Ŝmien itwal u li jingħataw is-setgħa li 
jkollhom rwol attiv fil-āestjoni ta’ 
saħħithom, fost l-oħrajn billi jkun hemm 
titjib fil-litteriŜmu relatat mas-saħħa, 
għandu jkollu effetti āenerali poŜittivi fuq 
is-saħħa, inkluŜ it-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
fis-saħħa, u impatt poŜittiv fuq il-kwalità 
tal-ħajja tagħhom, fuq il-produttività u l-
kompetittività, filwaqt li jnaqqas il-
pressjoni fuq il-baāits nazzjonali. L-
appoāā għall-innovazzjoni u r-
rikonoxximent tagħha fil-fatturi u l-
miŜuri kollha li għandhom impatt fuq is-
saħħa jgħinu fl-indirizzar tal-isfida tas-
sostenibbiltà fil-kuntest tal-bidla 
demografika, u l-azzjoni għat-tnaqqis tad-
diŜlivelli fil-qasam tas-saħħa mentali u 
fiŜika hija importanti għall-kisba ta’ 
"tkabbir inkluŜiv" u tikkontribwixxi għall-
objettiv tal-Unjoni ta' "benessri tal-popli 
tagħha" stabbilit fl-Artikolu 3 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea. F’dan il-kuntest 
jixraq li jiāi stabbilit il-Programm "Is-
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Saħħa għat-Tkabbir", it-tielet programm ta’ 
azzjoni tal-UE fuq is-saħħa (2014-2020) 
("il-Programm"). 

Āustifikazzjoni 

L-innovazzjoni għandha titħeāāeā permezz ta' miŜuri adattati. 
 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Il-Programm il-ādid għandu wkoll 
jibni fuq l-attivitajiet u l-kisbiet imwettqa 
skont il-Patt Ewropew għas-Saħħa 
Mentali u l-Benessri tat-
13 ta’ Āunju 2008 u jirrikonoxxi b’mod 
espliëitu r-rabta inkonfutabbli bejn is-
saħħa fiŜika u mentali. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Fl-istess linja mal-objettivi tal-
Istrateāija Ewropea 2020, il-Programm 
għandu jiffoka fuq sett ta’ objettivi u 
azzjonijiet definiti sew b’valur miŜjud ëar 
tal-UE li hemm xhieda tiegħu; u 
jikkonëentra l-appoāā fuq numru iŜgħar ta’ 
attivitajiet fl-oqsma prijoritarji. L-enfasi 
għandha titpoāāa skont il-prinëipju tas-
sussidjarjetà, fuq oqsma fejn l-Istati 
Membri ma jistgħux jaāixxu waħedhom 
b’mod kosteffettiv, fejn fin-nofs hemm 
kwistjonijiet ëari transkonfinali jew 
marbuta mas-suq intern, jew fejn hemm 
vantaāāi u titjib sinifikanti fl-effiëjenza 
mill-kollaborazzjoni fil-livell tal-UE.  

(4) Fl-istess linja mal-objettivi tal-
Istrateāija Ewropa 2020, il-Programm 
għandu jiffoka fuq sett ta’ objettivi u 
azzjonijiet definiti b'mod ëar u verifikabbli 
b’valur miŜjud ëar tal-UE li hemm xhieda 
tiegħu, u jikkonëentra l-appoāā fuq numru 
iŜgħar ta’ attivitajiet fl-oqsma prijoritarji. 
L-enfasi għandha titpoāāa skont il-
prinëipju tas-sussidjarjetà, fuq oqsma fejn 
l-Istati Membri ma jistgħux jaāixxu 
waħedhom b’mod kosteffettiv, fejn fin-
nofs hemm kwistjonijiet ëari transkonfinali 
jew marbuta mas-suq intern, jew fejn 
hemm vantaāāi u titjib sinifikanti fl-
effiëjenza mill-kollaborazzjoni fil-livell tal-
UE.  
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-programm jippreŜenta azzjonijiet fl-
oqsma fejn hemm evidenza ta’ valur 
miŜjud tal-UE abbaŜi tal-kriterji li āejjin: 
it-trawwim tal-skambju tal-aqwa prassi 
bejn l-Istati Membri; is-sostenn lin-
netwerks għall-iskambju tal-għarfien jew 
tagħlim reëiproku; l-indirizzar tat-theddid 
transkonfinali biex jitnaqqsu r-riskji u 
jitraŜŜnu l-konsegwenzi tagħhom; l-
indirizzar ta' ëerti kwistjonijiet marbuta 
mas-suq intern fejn l-UE għandha l-
leāittimità biex tiŜgura soluzzjonijiet ta' 
livell għoli madwar l-Istati Membri; jinħall 
il-potenzjal tal-innovazzjoni fil-qasam tas-
saħħa, l-azzjonijiet li jistgħu jwasslu għal 
sistema ta' valutazzjoni komparattiva biex 
jippermettu t-teħid ta' deëiŜjonijiet 
infurmati fil-livell Ewropew; it-titjib tal-
ekonomiji ta' skala billi tiāi evitata l-ħela 
minħabba xogħol doppju u jsir l-aħjar uŜu 
mir-riŜorsi finanzjarji. 

(5) Il-programm jippreŜenta azzjonijiet fl-
oqsma fejn hemm evidenza ta’ valur 
miŜjud tal-UE abbaŜi tal-kriterji li āejjin: 
it-trawwim tal-iskambju tal-aqwa prassi 
bejn l-Istati Membri; is-sostenn lin-
netwerks għall-iskambju tal-għarfien jew 
tagħlim reëiproku; l-ilħuq ta’ objettivi 
soëjali ewlenin bħall-promozzjoni tal-
ekwità u s-solidarjetà u t-tnaqqis tal-
inugwaljanzi fis-saħħa; l-indirizzar tat-
theddid transkonfinali biex jitnaqqsu r-
riskji u jitraŜŜnu l-konsegwenzi tagħhom; 
l-indirizzar ta' ëerti kwistjonijiet marbuta 
mas-suq intern fejn l-UE għandha l-
leāittimità biex tiŜgura soluzzjonijiet ta' 
livell għoli madwar l-Istati Membri; jinħall 
il-potenzjal tal-innovazzjoni fil-qasam tas-
saħħa; l-azzjonijiet li jistgħu jwasslu għal 
sistema ta' valutazzjoni komparattiva biex 
jippermettu t-teħid ta' deëiŜjonijiet 
infurmati fil-livell Ewropew; it-titjib tal-
ekonomiji ta' skala billi tiāi evitata l-ħela 
minħabba xogħol doppju u jsir l-aħjar uŜu 
mir-riŜorsi finanzjarji. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Il-Programm għandu jirrispetta l-
kompetenzi tal-Istati Membri fil-qasam 
tas-saħħa u l-libertà ta’ deëiŜjoni 
tagħhom, f’konformità stretta mal-
prinëipju ta’ sussidjarjetà, rigward liema 
tip ta' servizzi tas-saħħa jikkunsidraw 
xierqa, inkluŜ ir-rispett għas-sistemi ta' 
tmexxija differenti u għall-approëëi 
partikolari magħŜula mill-Istati Membri 
fl-integrazzjoni tal-għoti pubbliku u privat 
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ta' servizzi ta' kura tas-saħħa. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 5b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) Minħabba raāunijiet ta’ natura etika, 
għandu jibqa’ fil-kamp ta’ kompetenza 
tal-Istati Membri li jivvalutaw jekk servizz 
partikolari huwiex jew le servizz tas-
saħħa. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Ir-Rapport dwar is-Saħħa Ewropea tal-
2009 tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
(WHO) jidentifika raāunijiet biex jiŜdied l-
investiment fis-saħħa pubblika u fis-sistemi 
tas-saħħa. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
huma mħeāāin jidentifikaw it-titjib fis-
saħħa bħala prijorità fil-programmi 
nazzjonali tagħhom u biex jibbenefikaw 
minn għarfien aħjar dwar il-possibbiltajiet 
ta’ finanzjament tal-UE għas-saħħa. 
Għaldaqstant, il-Programm għandu 
jiffaëilita l-uŜu tar-riŜultati tiegħu fil-
politiki tas-saħħa nazzjonali. 

(6) Ir-Rapport dwar is-Saħħa Ewropea tal-
2009 tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
(WHO) jidentifika raāunijiet biex jiŜdied l-
investiment fis-saħħa pubblika u fis-sistemi 
tas-saħħa. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
huma mħeāāin jidentifikaw it-titjib fis-
saħħa mentali u fiŜika bħala prijorità fil-
programmi nazzjonali tagħhom u biex 
jibbenefikaw minn għarfien aħjar dwar il-
possibbiltajiet ta’ finanzjament tal-UE 
għas-saħħa. Biex ikun Ŝgurat li l-
Programm ikun jista' jiffaëilita b'mod utli 
l-uŜu tar-riŜultati tiegħu fil-politiki tas-
saħħa nazzjonali, ir-riŜorsi Ewropej 
għandhom jingħataw biss lill-programmi 
nazzjonali li jissodisfaw rekwiŜiti 
partikolari. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Il-miŜuri ta’ awsterità fl-Istati 
Membri kollha jaffettwaw il-kura tas-
saħħa billi jnaqqsu n-nefqa pubblika u 
konsegwentement iŜidu l-aëëess inugwali 
għall-kura tas-saħħa għall-persuni bi 
dħul baxx.  

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-innovazzjoni fis-saħħa f’termini ta’ 
prodotti u servizzi, u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta’ kura, għandha l-potenzjal li 
ttejjeb il-kwalità ta’ kura lill-pazjenti u 
twieāeb għal ħtiāijiet mhux sodisfatti, 
filwaqt li ttejjeb ukoll il-kosteffiëjenza u s-
sostenibbiltà tal-kura. Għaldaqstant, il-
Programm għandu jiffaëilita l-uŜu tal-
innovazzjoni fil-kura tas-saħħa. 

(7) L-innovazzjoni fis-saħħa għandha 
tinftiehem bħala strateāija tas-saħħa 
pubblika li mhix limitata għal avvanzi 
teknoloāiëi f’termini ta’ prodotti u servizzi. 
It-trawwim tal-innovazzjoni fil-qasam tal-
interventi fis-saħħa pubblika, l-istrateāiji 
ta’ prevenzjoni, il-āestjoni tas-sistema tas-
saħħa u l-organizzazzjoni u l-għoti ta’ 
kura, għandhom il-potenzjal li jtejbu r-
riŜultati tas-saħħa pubblika, itejbu l-
kwalità ta’ kura lill-pazjenti u jwieābu għal 
ħtiāijiet mhux issodisfati, filwaqt li jtejbu 
wkoll il-kosteffiëjenza u s-sostenibbiltà tal-
kura. Għaldaqstant, il-Programm għandu 
jiffaëilita l-uŜu tal-innovazzjoni fis-saħħa 
pubblika u fil-kura tas-saħħa. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) B’kunsiderazzjoni tal-popolazzjoni li 
dejjem qiegħda tixjieħ u tal-pressjoni li 
qed tiŜdied fuq il-finanzi pubbliëi u l-
produttività privata, minħabba Ŝ-Ŝieda fl-
ispejjeŜ għal din il-popolazzjoni li qed 
tixjieħ li hija problema strutturali għall-
Istati Membri, il-Programm għandu 
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jappoāāa wkoll il-promozzjoni soda tal-
prinëipju ta’ prevenzjoni (f’termini ta’ 
prattiki mediëi kif ukoll f’termini ta’ 
inkoraāāiment ta’ stili tal-ħajja aktar 
tajbin għas-saħħa) u l-introduzzjoni ta’ 
servizzi elettroniëi tas-saħħa. Indikaturi 
tas-saħħa għandhom jikkontribwixxu 
għal titjib sinifikanti tal-indikaturi 
ekonomiëi. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-poŜizzjoni tal-pazjent għandha 
tissaħħaħ sabiex jinkisbu riŜultati tas-saħħa 
aħjar u aktar sikuri. Il-pazjenti jeħtieā 
jingħataw is-setgħa biex jimmaniāājaw 
saħħithom u l-kura tas-saħħa tagħhom 
b’mod aktar proattiv. It-trasparenza tal-
attivitajiet u s-sistemi tal-kura tas-saħħa u 
d-disponibbiltà tal-informazzjoni għall-
pazjenti għandhom jiāu ottimizzati. Il-
prattiki tal-kura tas-saħħa għandhom jiāu 
infurmati bir-rispons mill-pazjenti u 
permezz ta' komunikazzjoni magħhom. L-
appoāā għall-Istati Membri, l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-partijiet 
interessati huwa essenzjali u għandu jkun 
koordinat fil-livell tal-UE sabiex jgħin 
b’mod effettiv lill-pazjenti u b'mod 
partikolari dawk affettwati minn mard rari 
biex jibbenefikaw minn kura tas-saħħa 
transkonfinali. 

(9) Il-poŜizzjoni tal-pazjent għandha 
tissaħħaħ permezz tat-tisħiħ tal-litteriŜmu 
relatat mas-saħħa sabiex jinkisbu riŜultati 
tas-saħħa aħjar u aktar sikuri. Ië-ëittadini 
jeħtieā jingħataw is-setgħa biex 
jimmaniāājaw saħħithom, jipprevjenu s-
saħħa ħaŜina, jikkooperaw mal-kura tas-
saħħa b’mod aktar proattiv u jagħmlu 
għaŜliet infurmati, forst l-oħrajn billi 
jissaħħaħ il-litteriŜmu relatat mas-saħħa 
tagħhom. It-trasparenza u l-iffukar fuq il-
pazjent tal-attivitajiet u s-sistemi tal-kura 
tas-saħħa, u d-disponibbiltà tal-
informazzjoni affidabbli, indipendenti u 
faëli biex tintuŜa għall-pazjenti għandhom 
jiāu ottimizzati. Il-prattiki tal-kura tas-
saħħa għandhom jiāu infurmati bir-rispons 
mill-pazjenti u permezz ta' komunikazzjoni 
magħhom. L-appoāā għall-Istati Membri, 
l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-
partijiet interessati huwa essenzjali u 
għandu jkun koordinat fil-livell tal-UE 
sabiex jgħin b’mod effettiv lill-pazjenti u 
b'mod partikolari dawk affettwati minn 
mard rari biex jibbenefikaw minn kura tas-
saħħa transkonfinali. 

Āustifikazzjoni 

L-Istħarriā Ewropew dwar il-LitteriŜmu tas-Saħħa (2011), appoāāat mill-Kummissjoni 
Ewropea,wera l-korrelazzjoni bejn il-litteriŜmu relatat mas-saħħa u l-prevenzjoni/il-āestjoni 
tas-saħħa tan-nies. It-titjib tal-litteriŜmu relatat mas-saħħa taë-ëittadini u l-pazjenti jwassal 
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għal għaŜliet infurmati aħjar u huwa element ewlieni biex jinkisbu riŜultati aħjar fis-saħħa u 
għal uŜu aktar effiëjenti tar-riŜorsi. 
 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Fil-kuntest tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, 
l-investimenti diretti sew għall-
promozzjoni tas-saħħa kif ukoll għall-
prevenzjoni tal-mard jistgħu jŜidu n-numru 
ta’ "snin ta’ ħajja fi stat tajjeb ta' saħħa" u 
b’hekk jippermettu lill-anzjani sabiex 
ikomplu jaħdmu meta jikbru. Il-mard 
kroniku huwa responsabbli għal iktar minn 
80 % tal-imwiet prematuri fl-UE. Bl-
identifikazzjoni, it-tixrid u l-promozzjoni 
tal-uŜu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-
miŜuri ta' prevenzjoni kosteffettivi ffukati 
fuq il-fatturi ta' riskju ewlenin, jiāifieri t-
tipjip, l-abbuŜ tal-alkoħol u l-obeŜità, kif 
ukoll l-HIV/AIDS, il-Programm se 
jikkontribwixxi biex jipprevjeni l-mard u 
biex jippromwovi s-saħħa, anki filwaqt li 
jitqiesu l-fatturi ewlenin ta' natura soëjali u 
ambjentali. 

(10) Fil-kuntest tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, 
l-investimenti diretti sew għall-
promozzjoni tas-saħħa fiŜika u mentali kif 
ukoll għall-prevenzjoni tal-mard jistgħu 
jŜidu n-numru ta’ "snin ta’ ħajja fi stat 
tajjeb ta' saħħa" u b’hekk jippermettu lill-
anzjani, jekk ikunu jixtiequ, sabiex 
ikomplu jaħdmu meta jikbru, filwaqt li 
jitħeāāeā tixjiħ attiv u f'saħħtu. Il-mard 
kroniku huwa responsabbli għal iktar minn 
80 % tal-imwiet prematuri fl-UE. Bl-
identifikazzjoni, it-tixrid u l-promozzjoni 
tal-uŜu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-
miŜuri ta' prevenzjoni kosteffettivi ffukati 
fuq il-fatturi ta' riskju ewlenin, jiāifieri t-
tipjip, l-uŜu tal-alkoħol b'mod li jkun ta' 
ħsara, dieta mhux tajba għas-saħħa, ħajja 
sedentarja u l-obeŜità, l-uŜu tad-droga, u 
fatturi ambjentali, kif ukoll il-mard li 
jittieħed, il-Programm se jikkontribwixxi 
biex jipprevjeni l-mard u biex jippromwovi 
s-saħħa, filwaqt li jopera f'qafas sensittiv 
għall-kwistjonijiet relatati mal-āeneru, 
filwaqt li jitqiesu wkoll il-fatturi ewlenin ta' 
natura soëjali, kif ukoll l-impatt fuq is-
saħħa ta' ëerti diŜabilitajiet. 

Āustifikazzjoni 

Il-fatturi kollha tar-riskju għandhom jitqiesu biex ikun hemm prevenzjoni xierqa u effikaëi tal-
mard kroniku. 
 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Minbarra d-differenzi relatati mal-
funzjonijiet riproduttivi, id-differenzi 
bijoloāiëi bejn in-nisa u l-irāiel jinkludu 
wkoll, pereŜempju, ir-rati aħjar ta’ 
sopravivenza tat-trabi nisa, il-mard 
speëifiku għall-āeneru, id-distinzjonijiet 
fis-sintomi tal-mard, jew it-tendenza ta’ 
għomor itwal għan-nisa, li flimkien mal-
fatturi soëjali eŜistenti inkorporati mill-
inugwaljanzi fil-āeneru bħal inqas aëëess 
għal riŜorsi, tagħbija tax-xogħol ikbar, 
vjolenza kontra n-nisa abbaŜi tal-āeneru u 
diskriminazzjoni abbaŜi tal-āeneru, 
jaffettwaw b’mod sinifikanti l-istatus tas-
saħħa tan-nisa u għalhekk jeħtieāu li l-
āeneru jiāi integrat b'mod adegwat fil-
politiki tas-saħħa pubblika bħala fattur 
determinanti għas-saħħa. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 10b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10b) Prevenzjoni tfisser prevenzjoni 
primarja, inkluŜi politiki għall-
promozzjoni tas-saħħa, kif ukoll 
prevenzjoni sekondarja, inkluŜi 
programmi ta’ tilqim, dijanjoŜi bikrija u 
trattament xieraq sabiex jipprevjenu l-
iŜvilupp ta’ marda, kif ukoll prevenzjoni 
terzjarja, inkluŜi metodi għall-
mitigazzjoni u t-tnaqqis tal-
kumplikazzjonijiet ta’ marda. 

Āustifikazzjoni 

Il-prevenzjoni jeħtieā li titqies fl-intier tagħha, inkluŜa l-prevenzjoni primarja, sekondarja u 
terzjarja, sabiex marda titwaqqaf milli tasal fl-istadju finali tagħha. 
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Proposta għal regolament 

Premessa 10c (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10c) Ir-rabtiet bejn l-ambjent u s-saħħa 
issa huma dokumentati sew. Skont ir-
rapport dwar is-saħħa fl-Ewropa tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) 
għall-2009, fir-reājun Ewropew tal-WHO, 
aktar minn 1.7 miljun mill-imwiet 
(jiāifieri 18% mit-total) huma dovuti kull 
sena għal fatturi ambjentali. Il-fatturi tar-
riskju għandhom dimensjoni 
transkonfinali ëara. Bħala eŜempju, it-
tniāāis tal-atmosfera jŜid il-prevalenza tal-
problemi respiratorji u l-mard 
kardjovaskulari. Bl-istess mod, il-preŜenza 
ta’ prodotti tossiëi fl-ilma, fl-arja, fl-art, 
fid-djar u fl-ikel tista’ tikkawŜa 
konsegwenzi gravi għas-saħħa, b’mod 
partikolari għall-popolazzjonijiet l-aktar 
vulnerabbli, bħat-tfal u l-persuni anzjani. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha toffri 
appoāā lill-Istati Membri fil-prevenzjoni u 
t-tnaqqis tar-riskji għas-saħħa relatati 
mal-ambjent. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 10d (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10d) Għadhom jeŜistu nuqqasijiet kbar 
fil-kompetenza u l-għarfien āenerali dwar 
id-differenzi bejn il-proëessi tal-mard fin-
nisa u l-irāiel, u aktar studji relatati mal-
āeneru, analiŜi, investigazzjonijiet u dejta 
diŜaggregata skont il-āeneru għandhom 
jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni, id-
disseminazzjoni u l-promozzjoni tal-aqwa 
prattiki validati għal miŜuri ta’ 
prevenzjoni kosteffettivi li jindirizzaw 
kundizzjonijiet tas-saħħa u mard 
speëifiku għall-āeneru. 
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Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jiāu minimizzati l-
konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-
theddid tas-saħħa transkonfinali li jistgħu 
jvarjaw minn kontaminazzjoni tal-massa 
kkawŜata minn inëidenti kimiëi jew 
radjoloāiëi għal pandemiji, bħal dawk li 
feāāew reëentementi mill-E coli, ir-razza 
tal-influwenza H1N1 jew is-SARS 
(Sindromu Respiratorju Akut Gravi), il-
Programm għandu jikkontribwixxi għall-
ħolqien u Ŝ-Ŝamma ta' mekkaniŜmi u 
għodod robusti għall-identifikazzjoni, il-
valutazzjoni u l-āestjoni ta’ theddid kbir 
għas-saħħa transkonfinali. Minħabba n-
natura ta’ dan it-theddid, il-Programm 
għandu jsostni miŜuri 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’ 
āestjoni tar-riskji u ta’ kriŜijiet. F’dan il-
kuntest, huwa importanti li l-Programm 
jibbenefika mill-kumplimentarjetà mal-
programm ta’ ħidma taë-êentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard1 
fil-ālieda kontra l-mard li jinxtered u mal-
attivitajiet sostnuti taħt il-programmi tal-
Unjoni għar-riëerka u l-innovazzjoni. 
Għandhom isiru sforzi speëjali biex jiāu 
Ŝgurati l-koerenza u s-sinerāiji 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-tuberkuloŜi u theddid għas-
saħħa ta' natura transkonfinali ieħor. L-
azzjoni taħt il-programm tista' tkopri wkoll 
theddid transkonfinali kkawŜat minn 
inëidenti bijoloāiëi u kimiëi, l-ambjent u t-
tibdil fil-klima. Kif mistqarr fil-

(11) Sabiex jiāu minimizzati l-
konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-
theddid tas-saħħa transkonfinali li jistgħu 
jvarjaw minn kontaminazzjoni tal-massa 
kkawŜata minn inëidenti kimiëi jew 
radjoloāiëi għal pandemiji, bħal dawk li 
feāāew reëentement mill-E coli, ir-razza 
tal-influwenza H1N1 jew is-SARS 
(Sindromu Respiratorju Akut Gravi), jew 
mard mill-pajjiŜi li qegħdin jiŜviluppaw li 
minħabba l-movimenti tal-popolazzjoni 
globali jirrappreŜenta realtà aktar 
prevalenti f'ëerti pajjiŜi Ewropej, il-
Programm għandu jikkontribwixxi għall-
ħolqien u Ŝ-Ŝamma ta' mekkaniŜmi u 
għodod robusti għall-identifikazzjoni, il-
valutazzjoni u l-āestjoni ta’ theddid kbir 
għas-saħħa transkonfinali. Minħabba n-
natura ta’ dan it-theddid, il-Programm 
għandu jsostni miŜuri 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’ 
āestjoni tar-riskji u ta’ kriŜijiet. F’dan il-
kuntest, huwa importanti li l-programm 
jibbenefika mill-komplementarjetà mal-
programm ta’ ħidma taë-êentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fil-
ālieda kontra mard li jinxtered u mal-
attivitajiet appoāāati taħt il-programmi tal-
Unjoni għar-riëerka u l-innovazzjoni. 
Għandhom isiru sforzi speëjali biex jiāu 
Ŝgurati koerenza u sinerāiji bejn il-
Programm u l-ħidma globali dwar is-saħħa 
mwettqa taħt programmi u strumenti 
Komunitarji oħra li jindirizzaw b'mod 
partikulari l-oqsma tal-influwenza, l-
HIV/AIDS, it-tuberkuloŜi u theddid ieħor 
għas-saħħa ta' natura transkonfinali. L-

                                                 
1 Ië-êentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard āie stabbilit bir-Regolament 

(KE) 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 



 

 
 PE529.510/ 12 

 MT 

komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baāit 
għall-Ewropa 2020", il-Kummissjoni hi 
impenjata għall-integrazzjoni tat-tibdil fil-
klima fil-programmi kollha tal-infiq tal-UE 
u biex tidderiāi tal-anqas 20 % tal-baāit tal-
Unjoni lejn l-objettivi marbuta mal-klima. 
In-nefqa għall-Programm Is-Saħħa għat-
Tkabbir taħt l-objettiv 4 se jikkontribwixxi 
b'mod āenerali għal dan l-objettiv billi 
jindirizza t-theddid għas-saħħa assoëjat 
mat-tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni se 
tipprovdi informazzjoni dwar in-nefqa 
marbuta mat-tibdil fil-klima fil-Programm 
Is-Saħħa għat-Tkabbir. 

azzjoni taħt il-programm għandha tkopri 
wkoll theddid transkonfinali kkawŜat minn 
inëidenti bijoloāiëi u kimiëi, l-ambjent u t-
tibdil fil-klima. Kif mistqarr fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baāit 
għall-Ewropa 2020", il-Kummissjoni hi 
impenjata għall-integrazzjoni tat-tibdil fil-
klima fil-programmi kollha tal-infiq tal-UE 
u biex tidderiāi tal-anqas 20 % tal-baāit tal-
Unjoni lejn l-objettivi marbuta mal-klima. 
In-nefqa għall-Programm taħt l-objettiv 4 
se jikkontribwixxi b'mod āenerali għal dan 
l-objettiv billi jindirizza t-theddid għas-
saħħa assoëjat mat-tibdil fil-klima. Il-
Kummissjoni se tipprovdi informazzjoni 
dwar in-nefqa marbuta mat-tibdil fil-klima 
fil-Programm. 

Āustifikazzjoni 

Azzjoni rigward theddid transkonfinali għas-saħħa kkawŜat minn inëidenti bijoloāiëi u kimiëi, 
tibdil fl-ambjent u fil-klima m’għandhiex tkun biss possibbiltà vaga. Għandu jiāi ëëarat li l-
programm se jikkontribwixxi wkoll għal dawk il-kwistjonijiet. 
 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Skont l-Artikolu 114 tat-Trattat, fil-
leāiŜlazzjoni adottata mill-Unjoni għat-
twaqqif u l-funzjonament tas-Suq Intern 
għandu jkun Ŝgurat livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa. Fl-istess linja ma' dan l-objettiv, 
il-Programm għandu jagħmel sforzi 
speëjali biex jappoāāa azzjonijiet mitluba 
mill-għanijiet tal-leāiŜlazzjoni tal-UE u li 
jikkontribwixxu għalihom fl-oqsma tal-
prodotti mediëinali, l-apparat mediku, it-
tessuti u ë-ëelloli, id-demm, l-organi 
umani, il-mard li jinxtered u theddid ieħor 
għas-saħħa, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura 
tas-saħħa transkonfinali u l-prodotti tat-
tabakk u r-reklamar. 

(12) Skont l-Artikolu 114 tat-Trattat, fil-
leāiŜlazzjoni adottata mill-Unjoni għat-
twaqqif u l-funzjonament tas-Suq Intern 
għandu jkun Ŝgurat livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa. Fl-istess linja ma' dan l-objettiv, 
il-Programm għandu jagħmel sforzi 
speëjali biex jappoāāa azzjonijiet mitluba 
mill-għanijiet tal-leāiŜlazzjoni tal-UE u li 
jikkontribwixxu għalihom fl-oqsma tal-
prodotti mediëinali, l-apparat mediku, it-
tessuti u ë-ëelloli, id-demm, l-organi 
umani, il-mard li jinxtered u theddid ieħor 
għas-saħħa, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura 
tas-saħħa transkonfinali (eŜ. aëëess għal 
ëentri ta’ kompetenza) u l-prodotti tat-
tabakk u r-reklamar. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) L-istudji juru li l-Unjoni għadha 
ferm lura meta mqabbla ma' pajjiŜi fid-
dinja fir-rigward tal-edukazzjoni dwar is-
saħħa u l-kuxjenza tal-pazjenti dwar 
kwistjonijiet ta’ sigurtà u kwalità; huwa 
essenzjali, għalhekk, li wieħed jiffoka 
aktar mill-qrib fuq it-titjib tal-edukazzjoni 
taë-ëittadini tal-UE dwar is-saħħa u t-
trawwim tal-kuxjenza fost il-pazjenti u l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa dwar 
kwistjonijiet ta' sigurtà u kwalità. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-korpi mhux govermentali u l-
partijiet interessati mill-qasam tas-saħħa, 
partikolarment l-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti u l-assoëjazzjonijiet tal-
professjonisti tas-saħħa, għandhom rwol 
importanti billi jipprovdu lill-Kummissjoni 
l-informazzjoni u l-pariri neëessarji biex 
timplimenta l-programm. F'dan ir-rwol, 
dawn jesiāu kontribuzzjonijiet mill-
Programm biex ikunu jistgħu jiffunzjonaw. 
Huwa għalhekk li li-programm huwa 
aëëessibli għal NGOs rappreŜentattivi u 
għal organizzazzjonijiet tal-pazjenti li 
jaħdmu fil-qasam tas-saħħa pubblika, li 
għandhom rwol effettiv fil-proëessi tad-
djalogu ëivili fil-livell tal-UE, bħal 
pereŜempju l-parteëipazzjoni fi gruppi 
konsultattivi, u b'dak il-mod 
jikkontribwixxu biex jiāu realizzati l-
objettivi speëifiëi tal-Programm. 

(15) Il-korpi mhux governattivi u l-partijiet 
interessati indipendenti mill-qasam tas-
saħħa, partikolarment l-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti u l-assoëjazzjonijiet tal-
professjonisti tas-saħħa indipendenti, 
għandhom rwol importanti billi jipprovdu 
lill-Kummissjoni l-informazzjoni u l-pariri 
neëessarji biex timplimenta l-programm. 
F'dan ir-rwol, dawn jesiāu 
kontribuzzjonijiet mill-Programm biex 
ikunu jistgħu jiffunzjonaw. Huwa għalhekk 
li l-programm huwa aëëessibli għal NGOs 
rappreŜentattivi u għal organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa 
pubblika, li għandhom rwol effettiv fil-
proëessi tad-djalogu ëivili fil-livell tal-UE, 
bħal pereŜempju l-parteëipazzjoni fi gruppi 
konsultattivi, u b'dak il-mod 
jikkontribwixxu biex jiāu realizzati l-
objettivi speëifiëi tal-Programm. 
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Āustifikazzjoni 

L-indipendenza hija wieħed mill-kriterji għall-eliāibbiltà għall-għotjiet. Dan għandu jiāi rifless 
fil-premessa. 
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Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-Programm għandu jippromwovi 
sinerāiji filwaqt li jevita x-xogħol doppju 
b'rabta ma' programmi u azzjonijiet tal-
Unjoni relatati. Għandu jsir uŜu xieraq 
minn fondi u programmi oħra tal-Unjoni, 
b’mod partikolari l-programmi ta' qafas tal-
preŜent u tal-āejjieni tal-Unjoni għar-
riëerka u r-riŜultati tagħhom, il-Fondi 
Strutturali, il-Programm għall-bidla soëjali 
u l-innovazzjoni, il-Fond ta' Solidarjetà 
Ewropew, l-istrateāija Ewropea għas-saħħa 
fuq il-post tax-xogħol, il-Programm tal-
Innovazzjoni u l-Kompetittività, il-
Programm ta' Qafas għall-Ambjent u t-
Tibdil fil-Klima (LIFE), il-Programm ta' 
azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
tal-konsumatur (2014-2020), il-programm 
tal-Āustizzja (2014-2020), il-Programm 
konāunt għall-Assistenza fil-Ħajja d-Dar, 
(il-Programm Ewropew għall-Edukazzjoni) 
u l-Programm Statistiku tal-Unjoni fl-
attivitajiet rispettivi tagħhom. 

(16) Il-Programm għandu jippromwovi 
sinerāiji filwaqt li jevita x-xogħol doppju 
b'rabta ma' programmi u azzjonijiet tal-
Unjoni relatati. Għandu jsir uŜu xieraq 
minn fondi u programmi oħra tal-Unjoni, 
b’mod partikolari l-programmi ta' qafas tal-
preŜent u tal-āejjieni tal-Unjoni għar-
riëerka u r-riŜultati tagħhom, il-Fondi 
Strutturali, il-Programm għall-bidla soëjali 
u l-innovazzjoni, il-Fond ta' Solidarjetà 
Ewropew, l-istrateāija Ewropea għas-saħħa 
fuq il-post tax-xogħol, il-Programm tal-
Innovazzjoni u l-Kompetittività, il-
Programm ta' Qafas għall-Ambjent u t-
Tibdil fil-Klima (LIFE), il-Programm ta' 
azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
tal-konsumatur (2014-2020), il-programm 
tal-Āustizzja (2014-2020), il-Programm 
Konāunt għall-Għixien Megħjun 
Kontestwalment, (il-Programm Ewropew 
għall-Edukazzjoni) u l-Programm 
Statistiku tal-Unjoni fl-attivitajiet rispettivi 
tagħhom u s-Sħubija Ewropea għal 
Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
b’Saħħtu. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Għandha tingħata attenzjoni akbar 
lill-prevenzjoni tal-mard, peress li din 
isservi biex jitnaqqas l-infiq sussegwenti 
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għat-trattament. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 16b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16b) Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi wkoll biex joħloq sinerāiji 
mal-qasam tar-riëerka Ewropea bl-
introduzzjoni u l-applikazzjoni ta' skoperti 
innovattivi fis-settur tas-saħħa u fl-
iŜgurar li r-riŜorsi nazzjonali Ewropej 
limitati qegħdin jintuŜaw b'mod effiëjenti. 
Sabiex ir-riëerka tissarraf f'innovazzjoni 
attwali fis-sistemi tas-saħħa, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-atturi 
b'vulnerabilitajiet speëifiëi, bħan-nisa u t-
tfal, li madanakollu jagħmlu 
kontribuzzjoni kruëjali għat-tkabbir u l-
benessri soëjali u ekonomiku. 

 
 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 21a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Sabiex il-Programm jiāi 
implimentat, is-setgħa tal-adozzjoni ta' 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tat-tfassil tal-programmi ta' 
ħidma annwali. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma 
preparatorja tagħha, anke fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, fil-preparazzjoni 
u t-tfassil tal-atti delegati, għandha 
tiŜgura traŜmissjoni simultanja, f’waqtha 
u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 



 

 
 PE529.510/ 16 

 MT 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Il-Programmm għandu jkun 
implimentat filwaqt li jiāi rispettat 
għalkollox il-prinëipju tat-trasparenza u 
b'bilanë raāonevoli bejn l-objettivi 
differenti tiegħu. Għandhom jingħaŜlu u 
jiāu finanzjati mill-Programm azzjonijiet 
xierqa koperti mill-miri speëifiëi tal-
programm u b'valur miŜjud ëar tal-UE. Il-
programmi ta’ ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu, b'mod partikolari, il-kriterji 
essenzjali ta' selezzjoni applikabbli għall-
benefiëjarji potenzjali, skont ir-Regolament 
Finanzjarju, sabiex ikun Ŝgurat li 
għandhom il-kapaëità finanzjarja u 
operattiva li jidħlu għal impenji finanzjati 
taħt il-Programmi u, fejn hu l-kaŜ, l-
evidenza meħtieāa biex tixhed l-
indipendenza tagħhom. 

(23) Il-Programmm għandu jkun 
implimentat filwaqt li jiāi rispettat 
għalkollox il-prinëipju tat-trasparenza. Ir-
riŜorsi baāitarji għandhom jitqassmu bejn 
l-objettivi b'mod li jkun proporzjonat 
għall-vantaāāi probabbli tagħhom għas-
saħħa taë-ëittadini tal-UE. Għaldaqstant, 
m'għandhiex tiāi stabbilita ordni ta' 
prijorità għall-objettivi. Għandhom 
jingħaŜlu u jiāu finanzjati mill-Programm 
azzjonijiet xierqa koperti mill-miri 
speëifiëi tal-programm u b'valur miŜjud ëar 
tal-UE. Il-programmi ta’ ħidma annwali 
għandhom jistabbilixxu, b'mod partikolari, 
il-kriterji essenzjali ta' selezzjoni 
applikabbli għall-benefiëjarji potenzjali, 
skont ir-Regolament Finanzjarju, sabiex 
ikun Ŝgurat li għandhom il-kapaëità 
finanzjarja u operattiva li jidħlu għal 
impenji finanzjati taħt il-Programmi u, fejn 
hu l-kaŜ, l-evidenza meħtieāa biex tixhed l-
indipendenza tagħhom. 

Āustifikazzjoni 

Il-klassifikazzjoni tal-objettivi bl-allokazzjoni għal kull objettiv ta' pakkett finanzjarju 
predeterminat tista' tillimita l-ambitu ta' ëerti proāetti. 
 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Il-valur u l-impatt tal-Programm 
għandhom ikunu sorveljati u evalwati 
regolarment. L-evalwazzjoni għandha 
tieħu kont tal-fatt li l-ilħuq tal-objettivi 
tal-Programm jista' jirrikjedi perijodu ta’ 

(24) Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja l-implimentazzjoni tal-
Programm permezz ta' indikaturi ewlenin 
għall-valutazzjoni tar-riŜultati u l-impatti. 
L-indikaturi għandhom jipprovdu l-baŜi 
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Ŝmien itwal mit-tul tiegħu. sabiex jiāi vvalutat sa liema punt intlaħqu 
l-objettivi tal-programm. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Premessa 28a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28a) Skont id-WHO, il-problemi tas-
saħħa mentali jammontaw għal kwaŜi 
40 % ta’ snin ta’ ħajja b’diŜabbiltà. 
Wieħed minn kull erba’ Ewropej se jkollu 
problema ta’ saħħa mentali f’xi punt fil-
ħajja tiegħu. Il-problemi tas-saħħa 
mentali huma wkoll varjati, idumu fit-tul 
u huma sors ta’ diskriminazzjoni, u 
b'hekk jikkontribwixxu b’mod sinifikanti 
għall-inugwaljanza fis-saħħa fl-Unjoni u 
jmorru kontra l-valuri Ewropej fil-qalba 
tagħhom. Barra minn hekk, il-kriŜi 
ekonomika taffettwa l-fatturi li 
jiddeterminaw is-saħħa mentali meta l-
fatturi protettivi jiddgħajfu u l-fatturi ta’ 
riskju jikbru. Il-konsegwenzi ekonomiëi 
ta’ problemi tas-saħħa mentali, 
prinëipalment minħabba t-telf ta’ 
produttività, huma stmati li huma 3-4 % 
tal-prodott nazzjonali gross fl-Unjoni. 
Peress li l-problemi mentali ta’ spiss 
jibdew diāà fl-adolexxenza jew fl-adulti 
ŜgħaŜagħ, it-telf tal-produttività jista’ 
għalhekk ikun fit-tul; huwa importanti li 
dawn il-problemi jiāu indirizzati minn età 
bikrija. Madankollu l-prevenzjoni u l-
forniment tas-servizzi huma spiss 
inadegwati u l-persuni ma jirëevux il-kura 
jew l-appoāā li għandhom bŜonn. L-
appoāā soëjali, komunità u ambjent tajbin 
għas-saħħa, impjieg adegwat u aëëess 
għas-servizzi tas-saħħa mentali jistgħu 
jipprevjenu li persuna tiŜviluppa problemi 
tas-saħħa mentali u jŜidu l-produttività 
għas-soëjetà kollha kemm hi. 

 

Emenda  30 
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Proposta għal regolament 

Premessa 28b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28b) L-Artikolu 8 TFUE, li jiddikjara li 
"fl-azzjonijiet kollha tagħha, l-Unjoni 
għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi, 
u li tinkoraāāixxi ugwaljanza, bejn l-irāiel 
u n-nisa", jagħmel il-promozzjoni tal-
ugwaljanza objettiv tal-Unjoni. It-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi, u b’mod partikolari l-
inugwaljanzi fis-saħħa u l-promozzjoni 
tal-koeŜjoni soëjali huma objettivi tal-
Unjoni, u l-Programm Is-Saħħa għat-
Tkabbir jgħin biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet. It-tnaqqis tal-inugwaljanzi tas-
saħħa se jkun kruëjali biex jintlaħqu t-8 
objettivi ta' ‘Ewropa 2020: Strateāija 
Ewropea għal tkabbir intelliāenti, 
sostenibbli u inklussiv’ għat-tneħħija ta’ 
20 miljun persuna mill-faqar. Għalhekk 
il-Programm jista’ jikkomplementa l-linja 
gwida integrata 10 dwar il-promozzjoni 
tal-inkluŜjoni soëjali u l-ālieda kontra l-
faqar, l-Istrateāija għall-Ugwaljanza bejn 
in-Nisa u l-Irāiel (2010-2015), il-Patt 
għaŜ-śgħaŜagħ, l-Istrateāija tad-
DiŜabbiltà, u l-Patt Ewropew għas-Saħħa 
Mentali u l-Benessri. Il-Programm 
għandu jgħin biex jidentifika l-kawŜi tal-
inugwaljanzi tas-saħħa u jħeāāeā, fost 
affarijiet oħra, l-iskambju tal-aqwa 
prattiki biex dawn jiāu indirizzati. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Premessa 28c (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28c) Il-Programm għandu jenfasizza t-
titjib fil-kundizzjoni tas-saħħa tat-tfal u Ŝ-
ŜgħaŜagħ u jippromwovi stil ta’ ħajja 
tajjeb għas-saħħa u kultura ta’ 
prevenzjoni fosthom. 
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Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Premessa 28d (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28d) Il-Programm għandu jindirizza 
kwistjonijiet tas-saħħa relatati mal-āeneru 
u mat-tixjiħ. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-objettivi āenerali tal-Programm is-Saħħa 
għat-Tkabbir hu li ssir ħidma mal-Istati 
Membri biex tkun inkoraāāita l-
innovazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
u biex tikber is-sostenibbiltà tas-sistemi 
tas-saħħa, biex titjieb is-saħħa taë-
ëittadini tal-UE u tħarishom mit-theddid 
għas-saħħa ta' natura transkonfinali. 

L-objettivi āenerali tal-Programm 
għandhom ikunu li jikkomplementa, 
jappoāāa u jŜid il-valur lill-politiki tal-
Istati Membri sabiex jittejbu s-saħħa 
fiŜika u mentali u l-aëëess għall-kura tas-
saħħa għaë-ëittadini kollha tal-UE u 
jitnaqqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa billi 
jiāu indirizzati l-isfidi ekonomiëi, soëjali u 
marbuta mas-saħħa minħabba 
popolazzjoni li qed tixjieħ u Ŝ-Ŝieda fl-
għadd ta’ mard kroniku, billi jiāu 
promossi s-saħħa u l-prinëipju tal-
prevenzjoni, titħeāāeā l-innovazzjoni fil-
kura tas-saħħa, tiŜdied is-sostenibbiltà u l-
paragunabbiltà tas-sistemi tas-saħħa, 
filwaqt li jopera f'qafas sensittiv għall-
āeneru u li jipproteāi lië-ëittadini tal-UE 
minn theddid serju għas-saħħa ta' natura 
transkonfinali. 

Āustifikazzjoni 

Din il-bidla tal-istruttura demografika tippreŜenta għadd ta' kwistjonijiet u sfidi, kemm għall-
ekonomija, kif ukoll għas-soëjetà. 
 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 1 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Li jkunu Ŝviluppati għodod u 
mekkaniŜmi komuni fil-livell tal-UE biex 
jindirizzaw in-nuqqas ta' riŜorsi, kemm 
umani u kemm finanzjarji, u biex 
jiffaëilitaw l-uŜu tal-innovazzjoni fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa sabiex iwasslu għal 
sistemi innovattivi u sostenibbli tas-saħħa. 

(1) Li jkunu Ŝviluppati għodod u 
mekkaniŜmi komuni fil-livell tal-UE biex 
jindirizzaw in-nuqqas jew l-eëëess ta' 
riŜorsi, kemm umani u kemm finanzjarji, u 
biex jiffaëilitaw l-uŜu volontarju tal-
innovazzjoni fl-interventi fil-kura tas-
saħħa, l-istrateāiji ta’ prevenzjoni u fil-
āestjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa, 
sabiex iwasslu għal sistemi innovattivi, 
effiëjenti u sostenibbli tas-saħħa. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 1 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz taŜ-Ŝieda fl-għadd ta' Stati 
Membri permezz tal-għodda u l-
mekkaniŜmi Ŝviluppati u permezz ta' 
pariri. 

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz tar-riŜultati miksuba fis-sistemi 
tas-saħħa tal-Istati Membri.  

Āustifikazzjoni 

L-objettivi tal-programm għandhom ikunu vvalutati b'relazzjoni mal-indikaturi relevanti bħall-
eŜempju tar-riŜultati f'termini tal-għomor mistenni fl-Istati Membri differenti. 
 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 2 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Li jikber l-aëëess għall-għarfien espert 
mediku u informazzjoni medika għal 
kundizzjonijiet speëifiëi anki lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali u li jiāu Ŝviluppati 
soluzzjonijiet u linji gwida komuni biex 
titjieb il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-
saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti sabiex 
jikber l-aëëess għal kura tas-saħħa aħjar u 
aktar sikura għaë-ëittadini tal-UE. 

(2) Li jikber l-aëëess għall-għarfien espert 
mediku u informazzjoni medika għal 
kundizzjonijiet speëifiëi anki lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali, li jiāu Ŝviluppati 
soluzzjonijiet u linji gwida komuni, li jiāu 
promossi r-riëerka u attivitajiet ta’ 
paragun bejn is-sistemi tas-saħħa 
nazzjonali biex jitjiebu l-litteriŜmu relatat 
mas-saħħa, l-għoti tas-setgħa lill-pazjenti, 
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il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-saħħa u s-
sikurezza tal-pazjenti sabiex jikber l-aëëess 
għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura 
għaë-ëittadini tal-UE fl-Unjoni kollha. 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 2 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz taŜ-Ŝieda ta' għadd ta' 
professjonisti tas-saħħa permezz tal-
għarfien espert miābur min-Netwerks Ta' 
Referenza Ewropej fil-kuntest tad-Direttiva 
2011/24/UE dwar l-applikazzjoni tad-
drittijiet tal-pazjent fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali (miss issa ’l quddiem "in-
Netwerks Ta' Referenza Ewropej"); iŜ-
Ŝieda tan-numru ta' pazjenti li juŜaw dawn 
in-netwerks; u Ŝ-Ŝieda tan-numru ta' Stati 
Membri li juŜaw il-linji gwida Ŝviluppati. 

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz taŜ-Ŝieda ta' għadd ta' 
professjonisti tas-saħħa permezz tal-
għarfien espert u l-informazzjoni miābura 
min-Netwerks ta' Referenza Ewropej fil-
kuntest tad-Direttiva 2011/24/UE dwar l-
applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjent fil-
kura tas-saħħa transkonfinali (miss issa ’l 
quddiem "in-Netwerks ta' Referenza 
Ewropej"); iŜ-Ŝieda tan-numru ta' pazjenti 
li juŜaw dawn in-netwerks; u Ŝ-Ŝieda tan-
numru ta' Stati Membri li juŜaw il-linji 
gwida Ŝviluppati. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 3 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-
uŜu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-
miŜura ta' prevenzjoni kosteffettivi billi 
jiāu indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 
jiāifieri t-tipjip, l-abbuŜ tal-alkoħol u l-
obeŜità, kif ukoll l-HIV/AIDS, b'enfasi fuq 
id-dimensjoni transkonfinali, sabiex jiāi 
evitat il-mard u tiāi promossa s-saħħa. 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-
uŜu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miŜuri 
ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiāu 
indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 
jiāifieri t-tipjip, l-uŜu tal-alkoħol b'mod li 
jkun ta' ħsara, dieta mhux tajba għas-
saħħa, ħajja sedentarja u l-obeŜità, l-uŜu 
tad-droga u fatturi ambjentali, kif ukoll il-
mard li jittieħed, b'enfasi fuq id-
dimensjoni transkonfinali, u filwaqt li 
wieħed jopera f'qafas sensittiv għall-
āeneru, sabiex jiāi evitat il-mard u tiāi 
promossa s-saħħa, u biex ië-ëittadini u l-
pazjenti tal-UE jingħataw s-setgħa billi 
jittejjeb il-litteriŜmu relatat mas-saħħa u 
jinkisbu riŜultati aħjar u aktar sikuri fil-
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qasam tas-saħħa. 

Āustifikazzjoni 

Il-fatturi kollha tar-riskju għandhom jitqiesu biex ikun hemm prevenzjoni xierqa u effikaëi tal-
mard kroniku. 
 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 3 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz taŜ-Ŝieda fl-għadd ta' Stati 
Membri involuti fil-promozzjoni tas-saħħa 
u fil-prevenzjoni tal-mard, u dan billi 
jintuŜaw l-aqwa prattiki vvalidati.  

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 
permezz taŜ-Ŝieda fl-għadd ta' miŜuri 
leāiŜlattivi u azzjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri involuti fil-promozzjoni tas-saħħa 
u fil-prevenzjoni tal-mard kroniku, kif 
ukoll permezz tal-monitoraāā tal-livelli ta' 
litteriŜmu relatat mas-saħħa fl-Unjoni, bl-
uŜu ta’ indikaturi xierqa. 

Āustifikazzjoni 

L-objettivi tal-programm għandhom ikunu vvalutati b'relazzjoni mal-indikaturi relevanti fl-
Istati Membri differenti. 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 4a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Li jingħata kontribut għat-teħid ta’ 
deëiŜjonijiet abbaŜi tal-provi permezz tat-
trawwim ta’ informazzjoni dwar is-saħħa, 
il-ābir u l-analiŜi ta’ dejta armonizzata 
tas-saħħa u t-tixrid ta’ indikaturi ewlenin 
tas-saħħa. 

Āustifikazzjoni 

Il-kompatibilità u l-interoperabilità tas-sistemi u netwerks għall-iskambju ta’ informazzjoni u 
dejta għall-iŜvilupp tas-saħħa pubblika għandhom jiāu segwiti fl-azzjonijiet u l-miŜuri ta’ 
appoāā. Il-āeneru, l-istatus soëjoekonomiku u l-età huma kunsiderazzjonijiet tas-saħħa 
importanti. Safejn ikun possibbli, il-ābir tad-dejta għandu jibni fuq xogħol eŜistenti, u l-
proposti għal ābir ādid għandhom jiāu allokati spiŜa u jkunu abbaŜi ta’ ħtieāa ëara. Il-ābir tad-
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dejta għandu jkun konformi mad-dispoŜizzjonijiet legali rilevanti dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali. 
 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-objettivi msemmija fl-Artikolu 3 
għandhom jiāu rrealizzati permezz tal-
azzjonijiet imsemmija hawn isfel u skont 
il-prijoritajiet imsemmija fil-programm ta' 
ħidma msemmi fl-Artikolu 11 ta' dan ir-
Regolament. 

L-objettivi msemmija fl-Artikolu 3 
għandhom jiāu rrealizzati permezz tal-
azzjonijiet imsemmija fl-Anness I u skont 
il-prijoritajiet imsemmija fil-programm ta' 
ħidma msemmi fl-Artikolu 11 ta' dan ir-
Regolament. 

(1) Kontribuzzjoni għal sistemi tas-saħħa 
innovattivi u sostenibbli: 

 

1.1. L-iŜvilupp ta' kooperazzjoni fl-UE 
dwar il-Valutazzjoni tat-Teknoloāija tas-
Saħħa fil-kuntest tad-Direttiva 
2011/24/UE dwar l-applikazzjoni tad-
drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali;  

 

1.2. Il-promozzjoni tal-uŜu tal-
innovazzjoni fis-saħħa u s-servizzi 
elettroniëi tas-saħħa billi tikber l-
interoperabbiltà tal-applikazzjonijiet tas-
servizzi elettroniëi tas-saħħa; 

 

1.3. Tkun sostnuta s-sostenibbiltà tal-
forza tax-xogħol tal-UE fil-qasam tas-
saħħa billi jkunu promossi l-previŜjoni u 
l-ippjanar effettiv kif ukoll ir-reklutaāā 
effiëjenti u l-istrateāiji għaŜ-Ŝamma tal-
postijiet tax-xogħol; 

 

1.4. Jiāi pprovdut għarfien espert bħala 
assistenza lill-Istati Membri li jidħlu għal 
riformi fis-sistemi tas-saħħa; 

 

1.5 Tkun sostnuta s-Sħubija għall-
Innovazzjoni Ewropea fil-Qasam tat-
Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu, proāett bi prova 
bl-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni tal-Ewropa 2020;  

 

1.6 L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-apparat 
mediku kif ukoll id-dispoŜizzjonijiet dwar 
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is-servizzi elettroniëi tas-saħħa u tal-
Valutazzjoni tat-Teknoloāija tas-Saħħa 
fil-leāiŜlazzjoni dwar il-kura tas-saħħa 
transkonfinali, jew li jikkontribwixxu 
għalihom; 

1.7 It-trawwim ta' sistema dwar l-għarfien 
dwar is-saħħa, inkluŜi l-Kumitati 
Xjentifiëi, biex tikkontribwixxi għal teħid 
tad-deëiŜjonijiet imsejjes fuq l-evidenza. 

 

(2) śieda fl-aëëess għal kura tas-saħħa 
aħjar u aktar sikura għaë-ëittadini:  

 

2.1. It-twaqqif ta' akkreditazzjoni u 
sostenn lin-Netwerks Ta' Referenza 
Ewropej;  

 

2.2. Sostenn lill-azzjonijiet dwar il-mard 
rari inkluŜ il-ħolqien ta' Netwerks Ta' 
Referenza Ewropej (skont il-punt 2.1), l-
informazzjoni u r-reāistri bbaŜati fuq il-
kriterji komuni għall-akkreditazzjoni; 

 

2.3. It-tisħiħ tal-kollaborazzjoni dwar is-
sigurtà tal-pazjenti u l-kwalità tal-kura 
tas-saħħa, billi tikber id-disponibbiltà tal-
informazzjoni lill-pazjenti, l-iskambju tal-
aħjar prattiki u l-iŜvilupp ta' linji gwida, 
sostenn lill-azzjoni dwar il-mard rari u r-
riëerka dwar mard kroniku; sostenn lill-
azzjoni dwar il-mard rari u r-riëerka u 
inkluŜ l-iŜvilupp tal-linji gwida Ewropej; 

 

2.4. L-iŜvilupp ta' linji gwida biex jittejjeb 
l-uŜu prudenti tal-antimikrobjali fil-
mediëina tal-bniedem u biex jitnaqqsu l-
prattiki li jŜidu r-reŜistenza 
antimikrobjali; 

 

2.5. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE, jew li 
jikkontribwixxu għalihom, fl-oqsma tat-
tessuti u ë-ëelloli, id-demm, l-organi, id-
drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-prodotti mediëinali; 

 

2.6. It-trawwim ta' sistema dwar l-
għarfien dwar is-saħħa, biex 
tikkontribwixxi għal teħid tad-deëiŜjonijiet 
imsejjes fuq l-evidenza. 

 

(3) Il-promozzjoni tas-saħħa tajba u l-
prevenzjoni tal-mard: 
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3.1 L-iskambju tal-aqwa prattiki dwar il-
kwistjonijiet ewlenin tas-saħħa bħalma 
huma l-prevenzjoni tat-tipjip, l-abbuŜ tal-
alkoħol u l-obeŜità; 

 

3.2. Is-sostenn tal-prevenzjoni tal-mard 
kroniku inkluŜ il-kanëer, permezz tal-
iskambju tal-għarfien u l-aqwa prassi u l-
iŜvilupp ta' attivitajiet konāunti; 

 

3.3. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE, jew li 
jikkontribwixxu għalihom, fl-oqsma tal-
prodotti tat-tabakk u r-reklamar; 

 

3.4. It-trawwim ta' sistema dwar l-
għarfien dwar is-saħħa, biex 
tikkontribwixxi għal teħid tad-deëiŜjonijiet 
imsejjes fuq l-evidenza. 

 

(4) Il-ħarsien taë-ëittadini minn theddid 
għas-saħħa ta' natura transkonfinali: 

 

4.1. Tħejjija u rispons aktar b'saħħithom 
għal theddid serju għas-saħħa 
transkonfinali; 

 

4.2. It-titjib tal-kapaëità tal-valutazzjoni 
tar-riskju billi jiāu pprovduti kapaëitajiet 
addizzjonali għall-għarfien xjentifiku u 
pjan tal-valutazzjonijiet eŜistenti; 

 

4.3. Is-sostenn tal-bini tal-kapaëità kontra 
t-theddid lis-saħħa fl-Istati Membri billi, 
fost l-oħrajn, jiāu Ŝviluppati ppjanar u 
koordinazzjoni tat-tħejjija u r-rispons, 
approëëi komuni għat-tilqim, l-iŜvilupp ta' 
linji gwida u ta' mekkaniŜmi għall-
akkwisti konāunti tal-kontromiŜuri 
mediëi; 

 

4.4. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE, jew li 
jikkontribwixxu għalihom, fl-oqsma tal-
mard li jinxtered u ta' theddid ieħor għas-
saħħa; 

 

4.5. It-trawwim ta' sistema dwar l-
għarfien dwar is-saħħa, biex 
tikkontribwixxi għal teħid tad-deëiŜjonijiet 
imsejjes fuq l-evidenza.  

 

Deskrizzjoni iktar dettaljata tal-kontenut 
li dawk l-azzjonijiet jista' jkollhom hija 
inkluŜa fl-Anness I. Lista indikattiva tal-

Lista indikattiva tal-leāiŜlazzjoni rilevanti 
hija pprovduta fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament. 
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leāiŜlazzjoni rilevanti hija pprovduta fl-
Anness II ta' dan ir-Regolament. 

Āustifikazzjoni 

L-emendi kollha mressqa għall-Artikolu 4 għandhom jitqiesu bħala li saru għall-Anness I, li 
għandu jerāa' jinkiteb skont dan. (Din l-emenda tapplika fit-test kollu tal-Artikolu 4 u l-
Anness I. Jekk tiāi adottata jkunu meħtieāa bidliet fit-test kollu). M'hemmx bŜonn li fl-Artikolu 4 
jerāgħu jitniŜŜlu l-azzjonijiet eliāibbli elenkati f'aktar dettall fl-Anness I.   
 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) azzjonijiet li jkollhom valur miŜjud tal-
UE ëar u li jkunu kofinanzjati mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
responsabbli mis-Saħħa Pubblika jew mill-
pajjiŜi terzi li qed jipparteëipaw skont l-
Artikolu 6, jew minn korpi mhux 
governattivi li għandhom mandat minn 
dawn il-korpi kompetenti; 

(a) azzjonijiet li jkollhom valur miŜjud tal-
UE ëar u li jkunu kofinanzjati mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
responsabbli mis-Saħħa Pubblika jew mill-
pajjiŜi terzi li qed jipparteëipaw skont l-
Artikolu 6, jew minn korpi mhux 
governattivi u netwerks speëjalizzati li 
għandhom mandat minn dawn il-korpi 
kompetenti; 

Āustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni tal-Programm tas-Saħħa Pubblika rrikonoxxiet il-valur miŜjud tal-iŜvilupp u s-
sostenn ta’ netwerks bejn speëjalisti tas-saħħa tal-UE, l-awtoritajiet tas-saħħa nazzjonali u 
reājonali u partijiet interessati oħra li jikkontribwixxu għall-qsim tal-għarfien u l-bini tal-
kapaëità tas-saħħa fl-UE.  L-esperjenza u l-kompetenza tal-organizzazzjonijiet tas-saħħa 
pubblika u tal-pazjenti huma partikolarment importanti għall-politiki u l-programmi dwar il-
prevenzjoni u l-āestjoni tal-mard, biex jiāi Ŝgurat li dawn ikunu verament iffukati fuq il-
pazjenti. 
 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) azzjonijiet li jkollhom valur miŜjud tal-
UE ëar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 
pubbliëi jew privati, kif imsemmi fl-
Artikolu 8(1), inkluŜi l-organizzazzjonijiet 

(b) azzjonijiet li jkollhom valur miŜjud tal-
UE ëar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 
pubbliëi jew privati, kif imsemmi fl-
Artikolu 8(1), inkluŜi l-organizzazzjonijiet 
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internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa u 
għal dawn tal-aħħar, skont il-kaŜ u 
mingħajr sejħa preëedenti għal proposta, 
āustifikata kif jixraq fil-programmi ta' 
ħidma annwali; 

internazzjonali rikonoxxuti uffiëjalment 
attivi fil-qasam tas-saħħa u għal dawn tal-
aħħar, skont il-kaŜ u mingħajr sejħa 
preëedenti għal proposta, āustifikata kif 
jixraq fil-programmi ta' ħidma annwali, 
b'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju tal-UE u r-regoli ta' 
implimentazzjoni tiegħu; 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ca (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) proāetti proposti mill-korpi mhux 
governattivi li qed jippruvaw 
jimplimentaw il-programm ta' ħidma 
annwali. 

Āustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-korpi mhux governattivi, li mhumiex eliāibbli għal finanzjament jew li qed 
ifittxu finanzjament għall-funzjonament tagħhom, jitħallew jirëievu appoāā finanzjarju għal 
proāetti speëifiëi. 
 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) 60 % tal-ispejjeŜ eliāibbli għall-
funzjonament ta' entità mhux governattiva. 
F’kaŜijiet ta’ utilità eëëezzjonali, il-korpi 
jistgħu jibbenefikaw minn kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni ta' massimu ta' 80% 
tal-ispejjeŜ eliāibbli; 

(b) 60 % tal-ispejjeŜ eliāibbli għall-
funzjonament ta' entità mhux governattiva 
jew il-proāetti tagħha. F’kaŜijiet ta’ utilità 
eëëezzjonali, il-korpi jistgħu jibbenefikaw 
minn kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
ta' massimu ta' 80% tal-ispejjeŜ eliāibbli; 

Āustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-korpi mhux governattivi, li mhumiex eliāibbli għal jew li qed ifittxu 
finanzjament għall-funzjonament tagħhom, jitħallew jirëievu appoāā finanzjarju għal proāetti 
speëifiëi. 
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Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni timplimenta l-
Programm billi tistabbilixxi programmi ta' 
ħidma annwali li jistabbilixxu l-elementi 
pprovduti fir-Regolament Finanzjarju u 
b'mod partikolari: 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 16a fl-għamla ta’ programmi ta' 
ħidma annwali, bl-input mill-partijiet 
interessati fil-qasam tas-saħħa u l-
organizzazzjonijiet rappreŜentattivi 
tagħhom, inkluŜi l-organizzazzjonijiet 
indipendenti tal-pazjenti, li jistabbilixxu l-
elementi previsti fir-Regolament 
Finanzjarju u b'mod partikolari: 

(a) il-prijoritajiet u l-azzjonijiet li jridu 
jitwettqu, inkluŜa l-allokazzjoni tar-riŜorsi 
finanzjarji; 

(a) il-prijoritajiet annwali u l-azzjonijiet li 
jridu jitwettqu, inkluŜa l-allokazzjoni tar-
riŜorsi finanzjarji; 

(b) il-kriterji tal-eliāibbiltà fid-dettall għall-
benefiëjarji li jikkonformaw mal-
Artikolu 8; 

(b) il-kriterji tal-eliāibbiltà fid-dettall għall-
benefiëjarji li jikkonformaw mal-
Artikolu 8, b’mod partikolari rigward l-
indipendenza legali, l-indipendenza 
finanzjarja, it-trasparenza tal-attivitajiet 
tal-applikanti u l-finanzjament u l-
valutazzjoni effettiva tal-indipendenza; 

(c) il-kriterji għall-perëentwal tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, 
inkluŜi l-kriterji biex ikun stmat jekk l-
utilità eëëezzjonali tapplikax jew le, u -rata 
applikabbli ta' kofinanzjament; 

(c) il-kriterji għall-perëentwal tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, 
inkluŜi l-kriterji biex ikun stmat jekk l-
utilità eëëezzjonali tapplikax jew le, u -rata 
applikabbli ta' kofinanzjament; 

(d) il-kriterji essenzjali tal-għaŜla u tal-
għoti li jridu jintuŜaw fl-għaŜla tal-proposti 
li għandhom jirëievu kontribuzzjonijiet 
finanzjarji; 

(d) il-kriterji essenzjali tal-għaŜla u tal-
għoti li jridu jintuŜaw fl-għaŜla tal-proposti 
li għandhom jirëievu kontribuzzjonijiet 
finanzjarji; 

(e) l-iskeda taŜ-Ŝmien tas-sejħiet ippjanati 
għall-akkwist u s-sejħiet għal proposti; 

 

(f) fejn ikun meħtieā, l-awtorizzazzjoni 
għall-uŜu ta’ somom f’daqqa, skali 
standard ta’ spejjeŜ unitarji jew 
finanzjament b’rata fissa skont ir-
Regolament Finanzjarju; 

 

(g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 
fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 

(g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 
fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 
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preëedenti għal proposta āustifikata kif 
jixraq.  

preëedenti għal proposta āustifikata kif 
jixraq, b'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju u r-regoli ta' 
implimentazzjoni tiegħu.  

2. Il-programm ta' ħidma msemmi fil-
paragrafu 1 jiāi adottat skont il-proëedura 
ta’ analiŜi msemmija fl-Artikolu 16(2). 

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
programmi ta’ ħidma annwali billi 
tistabbilixxi: 

 (a) l-iskeda taŜ-Ŝmien tas-sejħiet għall-
offerti u s-sejħiet għal proposti ppjanati; 

 (b) fejn ikun meħtieā, l-awtorizzazzjoni 
għall-uŜu ta’ somom f’daqqa, skali 
standard ta’ spejjeŜ unitarji jew 
finanzjament b’rata fissa skont ir-
Regolament Finanzjarju; 

 2a. Il-miŜuri msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jiāu adottati skont il-
proëedura ta’ analiŜi msemmija fl-
Artikolu 16(2). 

3. Fl-implimentazzjoni tal-Programm, il-
Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, 
tiŜgura l-konformità mad-dispoŜizzjonijiet 
legali kollha rilevanti rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali u, fejn 
xieraq, l-introduzzjoni ta’ mekkaniŜmi biex 
jiāu Ŝgurati l-kunfidenzjalità u s-sikurezza 
ta’ tali dejta. 

3. Fl-implimentazzjoni tal-Programm, il-
Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, 
għandha tiŜgura l-konformità mad-
dispoŜizzjonijiet legali kollha rilevanti 
rigward il-protezzjoni tad-dejta personali u, 
fejn xieraq, l-introduzzjoni ta’ mekkaniŜmi 
biex jiāu Ŝgurati l-kunfidenzjalità u s-
sikurezza ta’ tali dejta. 

Āustifikazzjoni 

Peress li l-programm ta’ ħidma annwali fih elementi li huma għaŜliet ta’ politika sinifikanti 
maħsuba biex jissupplimentaw jew jemendaw l-elementi primarji għat-tfassil tal-politiki kif 
stabbilit f’dan ir-Regolament, għalhekk huwa xieraq li jiāu ddelegati setgħat lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 290 TFUE rigward l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali. 
 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, tiŜgura l-konsistenza u l-
kumplimentarjetà āenerali bejn il-
Programm u politiki, strumenti u 

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiŜgura l-konsistenza u l-
kumplimentarjetà āenerali bejn il-
Programm u politiki, strumenti u 
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azzjonijiet oħrajn tal-Unjoni. azzjonijiet oħrajn tal-Unjoni u l-attivitajiet 
tal-Aāenziji li l-mandat tagħhom huwa 
kopert mill-Programm. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Bit-talba tal-Kummissjoni, li għandha 
tevita li twassal għal Ŝieda sproporzjonata 
fil-piŜ amministrattiv tal-Istati Membri, l-
Istati Membri għandhom jissottomettu 
ukoll informazzjoni disponibbli dwar l-
implimentazzjoni u l-impatt tal-
Programm. 

2. L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw kull sentejn dwar il-miŜuri 
mwettqa u r-riŜorsi li ntefqu fuq 
azzjonijiet taħt il-Programm, fosthom, 
b’mod partikolari, l-attivitajiet ta’ 
netwerking, l-iskambju tal-aqwa prattiki u 
l-kompetenza bejn il-fruntieri. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Mhux iktar tard minn nofs l-2018, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni dwar ir-realizzazzjoni tal-
objettivi tal-miŜuri kollha (fil-livell ta' 
riŜultati u impatti), l-effiëjenza tal-uŜu tar-
riŜorsi u l-valur miŜjud tiegħu tal-UE, bil-
ħsieb ta' deëiŜjoni dwar it-tiādid, il-
modifika jew is-sospensjoni tal-miŜuri. L-
evalwazzjoni addizzjonalment se tindirizza 
l-ambitu għas-simplifikazzjoni, il-koerenza 
interna u esterna tagħha, ir-rilevanza 
kontinwa tal-objettivi kollha, kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miŜuri għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta' tkabbir intelliāenti, 
sostenibbli u inkluŜiv. Se tqis ir-riŜultati 
tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
programm ta' qabel. 

3. Mhux iktar tard minn nofs l-2018, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni dwar ir-realizzazzjoni tal-
objettivi tal-miŜuri kollha (fil-livell ta' 
riŜultati u impatti), l-effiëjenza tal-uŜu tar-
riŜorsi u l-valur miŜjud tiegħu tal-UE, bil-
ħsieb ta' deëiŜjoni dwar it-tiādid, il-
modifika jew is-sospensjoni tal-miŜuri. L-
evalwazzjoni addizzjonalment se tindirizza 
l-ambitu għas-simplifikazzjoni, il-koerenza 
interna u esterna tagħha, ir-rilevanza 
kontinwa tal-objettivi kollha, kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miŜuri għall-ilħuq tal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 168 tat-
Trattat. Se tqis ir-riŜultati tal-evalwazzjoni 
fuq l-impatt fit-tul tal-programm ta' qabel. 

Āustifikazzjoni 

Il-punt sa fejn livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem kif stabbilit fl-Artikolu 168 
TFUE għandu jkun wieħed mir-referenzi għall-evalwazzjoni tal-Programm, mhux il-
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prijoritajiet ta’ Ewropa 2020. 
 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-
riŜultati tal-azzjonijiet imwettqa skont dan 
ir-Regolament disponibbli pubblikament u 
għandha tiŜgura t-tixrid vast tagħhom. 

4. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-
riŜultati disponibbli pubblikament u 
għandha tiŜgura t-tixrid vast tagħhom 
sabiex tiddokumenta l-kontribut tal-
Programm għaŜ-Ŝieda fil-kwalità tal-kura 
tas-saħħa għaë-ëittadini tal-UE. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 16a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 16a 

 EŜerëizzju tad-delega 

 1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu. 

 2. Is-setgħa biex jiāu adottati atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 11 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
seba' snin minn ...*. 

 3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 11 tista’ tiāi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speëifikata f’dik id-deëiŜjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-
pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
ulterjuri stipulata fih. Ma għandha 
taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li 
diāà jkun fis-seħħ. 

 4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
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simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. 

 5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 11(5) 
u 32 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
jkunx hemm oāāezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi Ŝmien 
xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se 
joāāezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiāi 
estiŜ b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 ____________ 

 * ĀU: jekk joāgħbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. 

Āustifikazzjoni 

Peress li l-programm ta’ ħidma annwali fih elementi li huma għaŜliet ta’ politika sinifikanti 
maħsuba biex jissupplimentaw jew jemendaw l-elementi primarji għat-tfassil tal-politiki kif 
stabbilit f’dan ir-Regolament, għalhekk huwa xieraq li jiāu ddelegati setgħat lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 290 TFUE rigward l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali. 
 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Li jkunu Ŝviluppati għodod u 
mekkaniŜmi komuni fil-livell tal-UE biex 
jindirizzaw in-nuqqas ta' riŜorsi, kemm 
umani u kemm finanzjarji, u biex 
jiffaëilitaw l-uŜu tal-innovazzjoni fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa sabiex iwasslu għal 
sistemi innovattivi u sostenibbli tas-saħħa; 

1. Li jkunu Ŝviluppati għodod u 
mekkaniŜmi komuni fil-livell tal-UE biex 
jindirizzaw in-nuqqas ta' riŜorsi, kemm 
umani u kemm finanzjarji, u biex 
jiffaëilitaw l-uŜu volontarju tal-
innovazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
sabiex iwasslu għal sistemi innovattivi, 
effiëjenti u sostenibbli tas-saħħa; 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.2. Innovazzjoni fis-saħħa u s-saħħa 
elettronika: tikber l-interoperabbiltà tar-
reāistri tal-pazjenti u soluzzjonijiet oħrajn 
tas-saħħa elettronika; tkun sostnuta l-
kooperazzjoni Ewropea dwar is-saħħa 
elettronika, primarjament dwar ir-reāistri u 
l-uŜu mill-professjonisti tas-saħħa. Dan 
jikkontribwixxi għan-netwerk Ewropew 
volontarju dwar is-saħħa elettronika 
mwaqqaf mid-Direttiva 2011/24/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

1.2. Innovazzjoni fis-saħħa u s-saħħa 
elettronika: tikber l-interoperabbiltà tar-
reāistri tal-pazjenti u soluzzjonijiet oħrajn 
tas-saħħa elettronika, inkluŜ l-uŜu 
volontarju ta’ tessera tas-saħħa li jkun 
fiha l-informazzjoni relevanti dwar il-
pazjent; tkun sostnuta l-kooperazzjoni 
Ewropea dwar is-saħħa elettronika, 
primarjament dwar ir-reāistri u l-uŜu mill-
professjonisti tas-saħħa. Dan 
jikkontribwixxi għan-netwerk Ewropew 
volontarju dwar is-saħħa elettronika 
mwaqqaf mid-Direttiva 2011/24/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.2a. Innovazzjoni fis-saħħa u s-saħħa 
elettronika: l-uŜu ta' sistemi tat-trasport 
intelliāenti (ITS) permezz ta' servizzi 
mediëi ta' emerāenza. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.2b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.2b. Jiāu Ŝviluppati standards ICT għas-
servizzi elettroniëi tas-saħħa, sabiex 
teknoloāiji ICT jsiru utli fil-qasam tas-
saħħa ħalli tkun garantita l-protezzjoni 
tad-dejta personali u jitħarsu l-pazjenti u 
l-privatezza tagħhom. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.2c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.2c. Jiāu Ŝviluppati standards u 
protokolli ICT għas-servizzi elettroniëi 
tas-saħħa għal servizzi ta' emerāenza, 
inkluŜ l-uŜu ta' sistemi tat-trasport 
intelliāenti (ITS) f'servizzi bħal dawn.  
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.3. Il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-
saħħa: Ŝvilupp ta’ ppjanar effettiv tal-forza 
tax-xogħol tas-saħħa f’termini ta’ numri, 
ambitu tal-prattika u ħiliet, monitoraāā tal-
mobilità (fl-UE) u l-migrazzjoni tal-
professjonisti tas-saħħa, Ŝvilupp ta’ 
strateāiji effiëjenti għar-reklutaāā u Ŝ-
Ŝamma tal-impjiegi u l-iŜvilupp tal-
kapaëità. 

1.3. Il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-
saħħa: Ŝvilupp ta’ ppjanar effettiv tal-forza 
tax-xogħol tas-saħħa f’termini ta’ numri, 
ugwaljanza bejn is-sessi, ambitu tal-
prattika u kemm it-tħariā fil-fatt jissodisfa 
l-ħiliet meħtieāa, inkluŜa l-abbiltà li 
jintuŜaw sistemi ta' informazzjoni āodda u 
teknoloāiji avvanzati oħra, monitoraāā tal-
mobilità (fl-UE) u l-migrazzjoni tal-
professjonisti tas-saħħa, Ŝvilupp ta’ 
strateāiji effiëjenti għar-reklutaāā u Ŝ-
Ŝamma tal-impjiegi u l-iŜvilupp tal-
kapaëità, filwaqt li jitqiesu l-kwistjonijiet 
tad-dipendenza u tat-tixjiħ tal-
popolazzjoni u li jitwettqu valutazzjonijiet 
perjodiëi ta' dawn ir-rekwiŜiti āodda. 

Āustifikazzjoni 

Għandha tingħata attenzjoni partikulari lit-tħarriā tal-persunal tas-saħħa għall-iŜvilupp ta' 
strateāija effikaëi biex timmassimizza l-eëëellenza u biex tissodisfa l-ħtiāijiet differenti tal-
professjonisti fl-UE. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.3a (ādid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.3a. L-appoāā għal-mobilità tal-
ħaddiema fil-qasam tas-saħħa u l-iŜvilupp 
tas-servizzi elettroniëi fil-qasam tas-saħħa 
fl-Unjoni sabiex jiāu indirizzati 
nuqqasijiet jew eëëessi tar-riŜorsi umani. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.3b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.3b. Il-promozzjoni ta' u l-appoāā għal l-
iskambju tal-aqwa prattiki u proāetti 
pilota bl-għan li jħeāāu l-innovazzjoni fil-
qasam tal-interventi tas-saħħa pubblika, l-
istrateāiji ta’ prevenzjoni u l-āestjoni tas-
sistema tas-saħħa. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.3c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.3c. L-appoāā għall-inkorporazzjoni tat-
teknoloāija tal-informatika u tal-
komunikazzjoni fis-sistemi tas-saħħa 
sabiex tiāi ffaëilitata l-āestjoni tal-
informazzjoni u l-proëessi ta’ 
komunikazzjoni. L-Istati Membri jkunu 
jistgħu volontarjament jinkoraāāixxu l-
parteëipazzjoni tal-ħaddiema li jistgħu 
jkunu Ŝejda fis-settur tas-saħħa fi proāetti 
relatati. 
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Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.4. Teħid ta’ deëiŜjonijiet aħjar dwar ir-
riformi tas-sistemi tas-saħħa: stabbiliment 
ta’ mekkaniŜmu għall-iskambju ta' għarfien 
espert fil-livell tal-UE, għall-għoti ta’ pariri 
tajbin u bbaŜati fuq evidenza dwar 
investiment effettiv u effiëjenti fis-saħħa 
pubblika u s-sistemi tas-saħħa. Ikun 
faëilitat l-uŜu tar-riŜultati li joħorāu mill-
proāetti ta' riëerka sostnuti bis-Seba' 
Programm Kwadru u fit-terminu t-twil l-
attivitajiet li se jitwettqu fil-programmi li 
se jsiru dwar ir-riëerka u l-innovazzjoni 
2014-2020 (Horizon 2020). 

1.4. Teħid ta’ deëiŜjonijiet aħjar dwar ir-
riformi tas-sistemi tas-saħħa mentali u 
fiŜika: stabbiliment ta’ mekkaniŜmu għall-
iskambju ta' għarfien espert fil-livell tal-
UE, għall-għoti ta’ pariri tajbin u bbaŜati 
fuq evidenza dwar investiment effettiv u 
effiëjenti fis-saħħa pubblika u s-sistemi tas-
saħħa, filwaqt li titħeāāeā il-kompetittività 
tal-partijiet interessati. Ikun faëilitat l-uŜu 
tar-riŜultati li joħorāu mill-proāetti ta' 
riëerka sostnuti bis-Seba' Programm 
Kwadru u fit-terminu t-twil l-attivitajiet li 
se jitwettqu fil-programmi li se jsiru dwar 
ir-riëerka u l-innovazzjoni 2014-2020 
(Horizon 2020). 

Āustifikazzjoni 

Ir-riformi tas-sistemi tas-saħħa għandhom jitwettqu bl-inkluŜjoni ta' perspettiva fuq perjodu 
medju ta' Ŝmien u fit-tul għall-atturi soëjali u ekonomiëi. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.4a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.4a. Jinħolqu sinerāiji mal-qasam tar-
riëerka Ewropea sabiex l-avvanzi 
prinëipali li saru fir-riëerka jistgħu jiāu 
introdotti u applikati fil-prattika, fis-
sistemi tas-saħħa. 
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Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.5. Sostenn lill-Isħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni fil-Qasam tat-Tixjiħ Attiv u 
f'Saħħtu fit-tliet temi tagħha: innovazzjoni 
fl-għarfien, il-prevenzjoni u d-djanjoŜi 
bikrija, l-innovazzjoni fil-fejqan u l-kura u 
l-innovazjoni għal tixjiħ attiv u għal ħajja 
indipendenti. 

1.5. Sostenn lis-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni fil-Qasam tat-Tixjiħ Attiv u 
f'Saħħtu fit-tliet temi tagħha: innovazzjoni 
fl-għarfien, il-prevenzjoni u d-djanjoŜi 
bikrija; l-innovazzjoni fil-fejqan u l-kura, 
partikolarment rigward il-āestjoni ta' 
mard newrodeāenerattiv, u l-innovazjoni 
għal tixjiħ attiv u għal ħajja indipendenti. 

Āustifikazzjoni 

Din is-Sħubija għandha tippromwovi wkoll, bħala kwistjoni ta' urāenza, soluzzjonijiet 
innovattivi fil-qasam tal-mard newrodeāenerattiv, u tal-kura tal-pazjenti li jbatu b'dan il-mard. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.7. It-trawwim ta' sistema dwar l-għarfien 
dwar is-saħħa, biex tikkontribwixxi għal 
teħid tad-deëiŜjonijiet imsejjes fuq l-
evidenza, inkluŜ il-ābir u l-analiŜi ta' dejta 
dwar is-saħħa u t-tifrix vast tar-riŜultati tal-
Programm u inkluŜ is-sostenn lill-Kumitati 
Xjentifiëi mwaqqfa skont id-DeëiŜjoni tal-
Kummissjoni 2008/721/KE. 
 

1.7. It-trawwim ta' sistema dwar l-għarfien 
dwar is-saħħa, biex tikkontribwixxi għal 
teħid tad-deëiŜjonijiet imsejjes fuq l-
evidenza, inkluŜ il-ābir u l-analiŜi ta' dejta 
dwar is-saħħa u t-tifrix vast tar-riŜultati tal-
Programm u inkluŜi metodi standardizzati 
għall-ābir ta' dejta, il-koordinazzjoni, il-
ābir u l-monitoraāā ta' dejta dwar mard 
kroniku u s-sostenn lill-Kumitati 
Xjentifiëi mwaqqfa skont id-DeëiŜjoni tal-
Kummissjoni 2008/721/KE. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.7a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.7a. Azzjonijiet meħtieāa biex jiffaëilitaw 
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il-monitoraāā kontinwu tal-litteriŜmu 
relatat mas-saħħa fl-Unjoni u biex 
jiŜviluppaw approëëi effettivi għall-avvanz 
fil-litteriŜmu relatat mas-saħħa fil-forza 
tax-xogħol u għat-tfassil ta' għoti ta’ 
servizzi f'dan il-qasam. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.7b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.7b. Il-promozzjoni tal-kompilazzjoni ta’ 
informazzjoni statistika komparattiva tas-
sistemi tas-saħħa individwali nazzjonali 
f'livell Ewropew. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.7c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.7c. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, bi ftehim mal-awtoritajiet tal-
Istati Membri, kriterji ta’ valutazzjoni 
komuni bl-iskop ta’ valutazzjoni tar-
riŜultati u t-titjib miksub. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Aktar aëëess għall-għarfien espert 
mediku u informazzjoni medika għal 
kundizzjonijiet speëifiëi anki lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali u l-iŜvilupp ta' 
soluzzjonijiet u linji gwida komuni biex 
titjieb il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-
saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti sabiex 
jikber l-aëëess għal kura tas-saħħa aħjar u 

2. Aktar aëëess għall-għarfien espert 
mediku, informazzjoni medika u 
trattament għal kundizzjonijiet speëifiëi 
anki lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u l-
iŜvilupp ta' soluzzjonijiet u linji gwida 
komuni biex titjieb il-kwalità tal-qasam tal-
kura tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti 
sabiex jikber l-aëëess għal kura tas-saħħa 
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aktar sikura għaë-ëittadini tal-UE aħjar u aktar sikura għaë-ëittadini tal-UE 
b’konformità mal-valuri fundamentali tal-
Unjoni dwar l-universalità, il-kwalità 
għolja, l-ekwità tal-aëëess u s-solidarjetà. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 2.2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.2 Mard rari: appoāā lill-Istati Membri, l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-partijiet 
interessati permezz ta' azzjoni koordinata 
fil-livell tal-Unjoni sabiex tgħin b’mod 
effettiv lill-pazjenti affettwati minn mard 
rari. Dan jinkludi l-ħolqien ta' netwerks ta' 
referenza (b'konformità mal-punt 2.1), 
informazzjoni u reāistri għall-mard rari 
abbaŜi ta' kriterji komuni ta' 
akkreditazzjoni. 

2.2 Mard rari: appoāā għal kooperazzjoni, 
netwerking u informazzjoni fil-qasam tal-
mard rari kif ukoll tal-mard rari 
emerāenti fil-livell Ewropew, inkluŜ 
appoāā lill-Istati Membri, lill-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u lil 
partijiet interessati rilevanti oħra. Appoāā 
għal azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-
objettivi tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar Mard Rari: L-isfidi 
Ewropej1 u r-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill dwar azzjoni fil-qasam tal-Mard 
Rari2. Dan jinkludi l-ħolqien ta' ëentri ta’ 
kompetenza, netwerks ta' referenza 
(b'konformità mal-punt 2.1), informazzjoni 
u reāistri għall-mard rari abbaŜi ta' kriterji 
komuni ta' akkreditazzjoni. 

 _________________ 

 1 COM(2008)0679 

 2 (2009/C 151/02) 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.2a. Mard relatat mal-età: azzjonijiet ta' 
appoāā li jippromwovu l-kooperazzjoni, l-
iskambju ta' informazzjoni u l-iŜvilupp ta' 
programmi ta' riëerka dwar mard marbut 
mal-età, inkluŜ il-mard 
newrodeāenerattiv.  
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Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.3. Kwalità u sikurezza: it-tisħiħ tal-
kollaborazzjoni dwar is-sikurezza tal-
pazjenti u l-kwalità tal-kura tas-saħħa, fost 
l-oħrajn permezz tal-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-
sikurezza tal-pazjenti u l-prevenzjoni u l-
kontroll ta' infezzjonijiet assoëjati mal-kura 
tas-saħħa; l-iskambju tal-aqwa prassi dwar 
is-sistemi li jassiguraw il-kwalità; l-
iŜvilupp ta' linji gwida u għodod li 
jippromwovu s-sikurezza tal-pazjenti u l-
kwalità; tiŜdied id-disponibbiltà ta' 
informazzjoni lill-pazjenti dwar is-
sikurezza u l-kwalità, jitjieb ir-rispons u l-
interazzjoni bejn min jaħdem fil-qasam tas-
saħħa u l-pazjenti; tkun sostnuta l-azzjoni 
biex jiāi skambjat l-għarfien u l-aqwa 
prassi dwar il-kura tal-mard kroniku, ir-
rispons min-naħa tas-sistemi tas-saħħa u r-
riëerka, inkluŜ l-iŜvilupp ta' linji gwida 
Ewropej. 

2.3. Kwalità u sikurezza: it-tisħiħ tal-
kollaborazzjoni dwar is-sikurezza tal-
pazjenti u l-kwalità tal-kura tas-saħħa, fost 
l-oħrajn permezz tal-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-
sikurezza tal-pazjenti u l-prevenzjoni u l-
kontroll ta' infezzjonijiet assoëjati mal-kura 
tas-saħħa; l-iskambju tal-aqwa prassi dwar 
is-sistemi li jassiguraw il-kwalità; l-
iŜvilupp ta' linji gwida u għodod kliniëi u 
dwar it-trattament li jippromwovu s-
sikurezza tal-pazjenti u l-kwalità; l-iŜvilupp 
tal-edukazzjoni dwar is-saħħa għaë-
ëittadini tal-UE; tiŜdied id-disponibbiltà ta' 
informazzjoni lill-pazjenti dwar is-
sikurezza u l-kwalità, jitjieb ir-rispons u l-
interazzjoni bejn min jaħdem fil-qasam tas-
saħħa u l-pazjenti; tkun sostnuta l-azzjoni 
biex jiāi skambjat l-għarfien u l-aqwa 
prassi dwar il-mard kroniku, kemm il-
mard kroniku relatat mal-istil tal-ħajja kif 
ukoll il-mard li għandu kawŜi konāenitali, 
soëjali jew ambjentali, ir-rispons min-naħa 
tas-sistemi tas-saħħa u r-riëerka, inkluŜ l-
iŜvilupp ta' linji gwida Ewropej cliniëi u 
dwar it-trattament. 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.4. Sikurezza: jitjieb l-uŜu għaqli tal-
aāenti antimikrobjali fil-prodotti 
mediëinali u jitnaqqsu l-prattiëi li jŜidu r-
reŜistenza antimikrobjali; jitnaqqas il-piŜ 
tal-infezzjonijiet ta' reŜistenza u dawk 
assoëjati mal-kura tas-saħħa u tkun 

2.4. Sikurezza: jitjieb l-uŜu għaqli tal-
aāenti antimikrobiëi fil-prodotti mediëinali 
kemm fil-mediëini umana kif ukoll fil-
mediëina veterinarja u jitnaqqsu l-prattiki 
li jŜidu r-reŜistenza antimikrobika, anke 
fis-settur veterinarju, partikolarment fl-
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garantita d-disponibbiltà tal-antimikrobjali 
effettivi. 

isptarijiet; jitnaqqas il-piŜ tal-infezzjonijiet 
ta' reŜistenza u dawk assoëjati mal-kura 
tas-saħħa u tkun garantita d-disponibbiltà 
tal-antimikrobiëi effettivi, investiment 
kontinwu fit-titjib tal-metodi ta' analiŜi 
biex tiāi identifikata u evitata r-reŜistenza, 
partikolarment billi jiāu eŜaminati mill-
qrib id-doŜaāāi li bihom jintuŜaw, it-tul 
tat-trattament u l-uŜu tagħhom flimkien 
ma' mediëini oħra, u t-titjib tan-
netwerking fost l-atturi kollha tal-kura 
tas-saħħa b'rabta mal-āestjoni tar-
reŜistenza antimikrobika. 

Āustifikazzjoni 

Jeħtieā li titpoāāa enfasi fuq l-ambjent tal-isptarijiet fejn it-tixrid tal-infezzjonijiet jista' jiāi 
evitat bis-saħħa ta' twettiq ta' miŜuri sanitarji mmirati. Dan ikollu r-riŜultat doppju li jiāi 
limitat l-għadd ta' infezzjonijiet u jitraŜŜan l-uŜu tal-antibijotiëi u l-iŜvilupp ta' reŜistenza għal 
dawn l-antibijotiëi. 
 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.5. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE, jew li jikkontribwixxu 
għalihom, fl-oqsma tat-tessuti u ë-ëelloli, 
id-demm, l-organi, l-uŜu tal-prodotti 
mediëinali u d-drittijiet tal-pazjenti fil-kura 
tas-saħħa transkonfinali. Tali azzjonijiet 
jistgħu jinkludu attivitajiet li għandhom l-
għan li jiŜguraw l-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni, il-monitoraāā u r-reviŜjoni 
ta’ din il-leāiŜlazzjoni. 

2.5. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE, jew li jikkontribwixxu 
għalihom, fl-oqsma tat-tessuti u ë-ëelloli, 
id-demm, l-organi, l-uŜu tal-prodotti 
mediëinali u d-drittijiet tal-pazjenti fil-kura 
tas-saħħa transkonfinali, b’rispett sħiħ tal-
kompetenzi u tal-għaŜliet etiëi tal-Istati 
Membri f’dawn l-oqsma. Tali azzjonijiet 
jistgħu jinkludu attivitajiet li għandhom l-
għan li jiŜguraw l-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni, il-monitoraāā u r-reviŜjoni 
ta’ din il-leāiŜlazzjoni. 
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Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.6. It-trawwim ta' sistema ta' għarfien 
dwar is-saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid 
ta’ deëiŜjonijiet ibbaŜati fuq evidenza, 
inkluŜ il-ābir u l-analiŜi ta’ dejta tas-saħħa 
u t-tixrid vast tar-riŜultati tal-Programm. 

It-trawwim ta' sistema ta' għarfien dwar is-
saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid ta’ 
deëiŜjonijiet ibbaŜati fuq evidenza, inkluŜ 
il-ābir u l-analiŜi ta’ dejta tas-saħħa u t-
tixrid vast tar-riŜultati tal-Programm, u l-
appoāā tal-isforzi biex din id-dejta tiāi 
aāāornata perjodikament u biex titjieb il-
komparabilità fost l-Istati Membri. 

Āustifikazzjoni 

In-nuqqas ta' dejta komparabbli fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huwa ostaklu 
importanti għall-kisba ta' politiki ekonomikament u soëjalment effikaëi u vijabbli mil-lat ta' 
kura tas-saħħa. 
 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.6a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.6a. L-iŜvilupp ta' indikaturi 
komparabbli dwar is-saħħa fl-Unjoni 
kollha sabiex jgħinu fit-tnaqqis tal-
inugwaljanzi fir-rigward tal-kura tas-
saħħa fl-UE u jipprovdu baŜi għat-teħid 
tad-deëiŜjonijiet immirat lejn it-titjib fl-
effettività tal-politiki dwar is-saħħa. 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.6b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.6b. It-tisħiħ tal-enfasi fuq il-pazjenti u l-
komprensibbiltà tas-sistemi tas-saħħa u t-
tisħiħ tal-litteriŜmu relatat mas-saħħa taë-
ëittadini biex is-sistemi tas-saħħa jsiru 
aktar aëëessibbli u faëli biex jinftiehmu 
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mill-pazjenti. 

Āustifikazzjoni 

Il-litteriŜmu relatat mas-saħħa jiddependi mhux biss fuq il-kapaëitajiet tal-individwu iŜda anke 
fuq il-fehim tas-sistema. It-titjib tal-leāāibbiltà tas-sistemi tas-saħħa, pereŜempju bit-titjib fil-
lingwa, fil-ħiliet komunikattivi tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa iŜda anke fis-sinjali fl-
isptarijiet, huwa għalhekk aspett importanti li jgħin lill-individwu jsib tarf is-sistema. 
 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-identifikazzjoni, it-tixrid u l-
promozzjoni tal-uŜu tal-aqwa prattiki 
vvalidati għall-miŜuri ta' prevenzjoni 
kosteffettivi billi jiāu indirizzati l-fatturi ta' 
riskju ewlenin, jiāifieri t-tipjip, l-abbuŜ tal-
alkoħol u l-obeŜità, kif ukoll l-HIV/AIDS, 
b'enfasi fuq id-dimensjoni transkonfinali, 
sabiex jiāi evitat il-mard transkonfinali u 
tiāi promossa s-saħħa. 

3. L-identifikazzjoni, it-tixrid u l-
promozzjoni tal-uŜu tal-aqwa prattiki 
vvalidati għall-miŜuri ta' prevenzjoni 
kosteffettivi billi jiāu indirizzati l-fatturi ta' 
riskju ewlenin, jiāifieri t-tipjip, l-uŜu tal-
alkoħol b'mod li jkun ta' ħsara, dieta 
mhux tajba għas-saħħa, ħajja sedentarja 
u l-obeŜità, l-uŜu tad-droga, u fatturi 
ambjentali, kif ukoll il-mard li jittieħed, 
b'enfasi fuq id-dimensjoni transkonfinali, 
sabiex jiāi evitat il-mard transkonfinali u 
jiāu promossi s-saħħa u l-litteriŜmu relatat 
mas-saħħa, u billi jiāu appoāāati 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni li 
jippromwovu stili ta' ħajja tajbin għas-
saħħa, b'attenzjoni partikolari għat-
tħeāāiā tal-iŜvilupp ta' māibiet ta' stili ta' 
ħajja tajbin għas-saħħa fit-tfal iŜ-Ŝgħar. 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.1. Il-promozzjoni kosteffettiva u l-miŜuri 
ta' prevenzjoni: dan jinkludi azzjonijiet 
biex jiāu stabbiliti netwerks u sħubijiet 
pan-Ewropej li jinvolvu firxa wiesgħa ta' 
atturi fil-komunikazzjoni u fl-azzjonijiet 
għat-trawwim tal-kuxjenza dwar 

3.1. Il-promozzjoni kosteffettiva u l-miŜuri 
ta' prevenzjoni ta’ mard li jittieħed u li ma 
jitteħidx: dan jinkludi azzjonijiet biex jiāu 
stabbiliti netwerks u sħubijiet pan-Ewropej 
li jinvolvu firxa wiesgħa ta' atturi fil-
komunikazzjoni, fl-edukazzjoni u fl-
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kwistjonijiet ewlenin b'rabta mas-saħħa 
bħalma huma l-prevenzjoni tat-tipijp, l-
abbuŜ tal-alkoħol, it-trattament tal-obeŜità 
b'attenzjoni partikulari fuq id-dimensjoni 
trnaskonfinali u fuq l-Istati Membri bi ftit 
jew xejn azzjoni b'rabta ma' dawn il-
kwsitjonijiet. 

azzjonijiet għat-trawwim tal-kuxjenza dwar 
kwistjonijiet ewlenin b'rabta mas-saħħa 
bħalma huma l-eliminazzjoni tar-riskji 
ambjentali għas-saħħa, is-saħħa mentali, 
il-prevenzjoni tat-tipijp, l-abbuŜ tal-alkoħol 
u tad-droga, l-ikel mhux tajjeb għas-
saħħa u ħajja sedentarja fil-kuntest  tat-
trattament tal-obeŜità relatata mad-dieta, 
u programmi għall-promozzjoni tas-saħħa 
għall-pubbliku āenerali, it-tniāāis tal-arja 
interna u esterna b'attenzjoni partikulari 
fuq id-dimensjoni trnaskonfinali u fuq l-
Istati Membri bi ftit jew xejn azzjoni 
b'rabta ma' dawn il-kwsitjonijiet, u li 
wieħed jopera f'qafas sensittiv għall-
āeneru. 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.1a. L-appoāā ta’ reazzjonijiet effettivi 
għall-mard li jittieħed billi jiāi identifikat, 
imxerred u promoss l-uŜu ta’prattiki tajba 
għal prevenzjoni, dijanjoŜi, trattament u 
kura kosteffettivi. 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.1b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.1b. Is-sostenn għall-iskambju ta’ 
prattiki tajbin għat-tnaqqis ta’ danni lis-
saħħa relatati mad-drogi, inkluŜi l-
informazzjoni u l-prevenzjoni. 
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Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.2. Mard kroniku: sostenn lill-
kooperazzjoni u n-netwerking Ewropej 
għall-prevenzjoni u t-titjib tar-rispons 
għall-mard kroniku inkluŜ il-kanëer, 
permezz ta' skambju tal-għarfien u ta' 
prassi tajba u l-iŜvilupp ta' attivitajiet 
konāunti dwar il-prevenzjoni. Il-kanëer: 
ħidma ta' segwitu għax-xogħol li diāà sar; 
it-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' 
informazzjoni dwar il-kanëer b'dejta 
komparabbli, sostenn għall-iskrinjar tal-
kanëer, inkluŜi mekkaniŜmi volontarji ta' 
akkreditazzjoni, sostenn għall-iŜvilupp ta' 
linji gwida Ewropej għall-prevenzjoni fejn 
jeŜistu diŜlivelli sinifikanti. 

3.2. Mard kroniku: sostenn lill-
kooperazzjoni u n-netwerking Ewropej 
għall-prevenzjoni u t-titjib tar-rispons 
għall-mard kroniku inkluŜ il-kanëer u l-
mard newrodeāenerattiv, filwaqt li wieħed 
jopera f'qafas sensittiv għall-āeneru u 
filwaqt li jitqiesu d-differenzi bejn il-
proëessi tal-mard fin-nisa u fl-irāiel, 
permezz ta' skambju tal-għarfien u ta' 
prassi tajba, il-promozzjoni tal-
edukazzjoni, l-iŜvilupp ta' linji gwida 
rigward il-fatturi ambjentali sottostanti 
tal-mard kroniku u l-iŜvilupp ta' attivitajiet 
konāunti dwar il-prevenzjoni, anke fir-
rigward tal-fatturi ta' riskju ambjentali; 
ħidma ta' segwitu għax-xogħol li diāà sar; 
it-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' 
informazzjoni dwar il-mard kroniku 
b'dejta komparabbli; sostenn għall-iskrinjar 
tal-mard kroniku u d-dijanjoŜi bikrija ta’ 
mard kroniku, inkluŜi mekkaniŜmi 
volontarji ta' akkreditazzjoni; sostenn 
għall-iŜvilupp ta' linji gwida Ewropej 
għall-prevenzjoni u d-dijanjoŜi bikrija fejn 
jeŜistu diŜlivelli sinifikanti. 

Āustifikazzjoni 

Il-mard kroniku kollu u mhux biss il-kanëer għandu jkun is-suāāett ta' miŜuri ta' kooperazzjoni 
Ewropea dwar il-prevenzjoni. 
 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.2a. L-appoāā għad-dijanjoŜi bikrija tal-
mard newrodeāenerattiv u mard ieħor tal-
moħħ, permezz tal-qsim tal-għarfien u l-
aħjar prattiki u l-iŜvilupp ta’ attivitajiet 
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konāunti. 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.3. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE, jew li jikkontribwixxu 
għalihom, fl-oqsma tal-prodotti tat-tabakk 
u r-reklamar. Tali azzjonijiet jistgħu 
jinkludu attivitajiet li għandhom l-għan li 
jiŜguraw l-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni, il-monitoraāā u r-reviŜjoni 
ta’ din il-leāiŜlazzjoni. 
 

3.3. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE, jew li jikkontribwixxu 
għalihom, fl-oqsma tar-reklamar u l-
kummerëjalizzazzjoni tal-prodotti tat-
tabakk, l-alkoħol u l-ikel b’kontenut għoli 
ta’ xaħam, zokkor u melħ. Tali azzjonijiet 
jistgħu jinkludu attivitajiet li għandhom l-
għan li jiŜguraw l-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni, il-monitoraāā u r-reviŜjoni 
ta’ din il-leāiŜlazzjoni. 

Āustifikazzjoni 

Peress li l-UE għandha setgħat leāiŜlattivi fl-oqsma tal-prodotti tal-ikel u l-alkoħol, kif ukoll il-
prodotti tat-tabakk, huwa loāiku li dawn il-kwistjonijiet għandhom jiāu inkluŜi fl-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament.  Il-kummerëjalizzazzjoni hija iktar wiesgħa minn sempliëi reklamar u l-aspetti 
iktar wiesgħa bħall-kontenut, id-disponibbiltà u l-ipprezzar tal-prodott għandhom jiāu 
indirizzati wkoll. 
 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3a. It-titjib fil-litteriŜmu relatat mas-
saħħa fil-popolazzjoni Ewropea permezz 
ta’ programmi speëifiëi fl-oqsma kollha 
bħall-promozzjoni tas-saħħa, il-
prevenzjoni u l-kura ffukata fuq il-
pazjent. 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.3b (ādid) 



 

 
 PE529.510/ 47 

 MT 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3b. L-iŜgurar li s-sistemi tas-jitfasslu 
b’tali mod li jippermettu li ë-ëittadini 
jkollhom aëëess għall-informazzjoni, 
jifhmuha, jevalwawha u japplikawha biex 
jieħdu deëiŜjonijiet f’termini ta’ 
prevenzjoni tal-mard, promozzjoni tas-
saħħa u kura tas-saħħa, u b’hekk 
jagħmlu uŜu akbar u aktar sostenibbli 
mis-servizzi tas-saħħa. 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.3c (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3c. Il-promozzjoni ta’ attivitajiet 
immirati biex jipproteāu n-nies mid-
duħħan passiv tat-tabakk f’postijiet tax-
xogħol, kif imsemmi fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar ambjenti bla 
tipjip (2009/C 296/02)1; 

 ______________ 

 1 ĀU C 296, 5.12.2009, p. 4. 

 

Emenda  87 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.4. It-trawwim ta' sistema ta' għarfien 
dwar is-saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid 
ta’ deëiŜjonijiet ibbaŜati fuq evidenza, 
inkluŜ il-ābir u l-analiŜi ta’ dejta tas-saħħa 
u t-tixrid vast tar-riŜultati tal-Programm. 

3.4. It-trawwim ta' sistema ta' għarfien 
dwar is-saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid 
ta’ deëiŜjonijiet ibbaŜati fuq evidenza, 
inkluŜ il-ābir u l-analiŜi ta’ dejta tas-saħħa 
u t-tixrid vast tar-riŜultati tal-Programm, u 
l-appoāā tal-isforzi biex din id-dejta tiāi 
aāāornata regolarment u biex titjieb il-
komparabilità fost l-Istati Membri.  
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Āustifikazzjoni 

In-nuqqas ta' dejta komparabbli fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huwa ostaklu 
importanti għall-kisba ta' politiki ekonomikament u soëjalment effikaëi u vijabbli mil-lat ta' 
kura tas-saħħa. 
 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 4 – 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 āenerika u speëifika, inkluŜ 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 āenerika u speëifika, inkluŜ għall-
influwenza pandemika, u rapportar regolari 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
tħejjija; titwassal l-innovazzjoni lill-
pazjenti għall-prevenzjoni, id-dijanjoŜi u 
t-trattament ta' mard li āej minn pajjiŜi li 
qegħdin jiŜviluppaw, li kulma jmur 
qiegħed isir realtà f'ëerti pajjiŜi Ewropej. 

 

Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 4 – punt 4.3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4.3. Jiāi sostnut il-bini tal-kapaëità kontra 
t-theddid għas-saħħa fl-Istati Membri: jiāi 
Ŝviluppat l-ippjanar ta' tħejjija u ta' rispons, 
il-koordinazzjoni fir-rispons għas-saħħa 
pubblika, approëëi komuni dwar it-tilqim; 
l-iŜviluppi ta' linji gwida dwar il-miŜuri 
protettivi f'sitwazzjoni ta' emerāenza, linji 
gwida dwar l-informazzjoni u gwidi għall-
prassi tajba; it-twaqqif ta' mekkaniŜmu 
ādid għall-akkwist konāunt ta' 
kontromiŜuri mediëi; l-iŜvilupp ta' 
strateāiji ta' komunikazzjoni komuni. 

4.3. Jiāi sostnut il-bini tal-kapaëità kontra 
t-theddid għas-saħħa fl-Istati Membri: jiāi 
Ŝviluppat l-ippjanar ta' tħejjija u ta' rispons, 
il-koordinazzjoni fir-rispons għas-saħħa 
pubblika, approëëi komuni dwar it-tilqim, 
inkluŜ it-twettiq tal-aħjar kopertura ta' 
tilqim għal ālieda effikaëi kontra t-
tfaqqigħ mill-ādid tal-mard li jittieħed; l-
iŜvilupp ta' linji gwida dwar il-miŜuri 
protettivi f'sitwazzjoni ta' emerāenza, linji 
gwida dwar l-informazzjoni u gwidi għall-
prassi tajba; it-twaqqif ta' mekkaniŜmu 
ādid għall-akkwist konāunt ta' 
kontromiŜuri mediëi; l-iŜvilupp ta' 
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strateāiji ta' komunikazzjoni komuni; it-
tisħiħ tal-kooperazzjoni fost l-Istati 
Membri sabiex jindirizzaw l-impatt fuq is-
sistemi tas-saħħa pubblika mill-flussi 
dejjem jikbru tal-migrazzjoni illegali. 

Āustifikazzjoni 

Jeħtieā li l-Unjoni Ewropea twettaq azzjoni msejsa aktar fuq il-volontarjat permezz ta' 
strateāiji komuni dwar it-tilqim, filwaqt li tiŜgura li jkun hemm l-aħjar kopertura ta' tilqim. 
 
 
 
 


