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 *** Proċedura ta’ approvazzjoni 
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 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 (III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.) 

 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta’ att 

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 

u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 

partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 

li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 

nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 

huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti. 

 

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 

ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 

rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-

partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 

jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 

b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 

kif ġej: [...]. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-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-perjodu 2014-2020 

(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2011)0709), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 168(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-

Parlament (C7-0399/2011), 

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 

partikolari l-Artikolu 35 tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 168(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-

Parlament (C7-0399/2011), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ottubru 2008 dwar "Flimkien għas-Saħħa: 

Approċċ Strateġiku għall-UE 2008-2013"1, 

 

– wara li kkunsidra l-White Paper – Flimkien għas-Saħħa: Approċċ Strateġiku għall-UE 

2008-2013 (COM(2007)0630), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-

23 ta' Frar 20122, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-4 ta' Mejju 20123, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Marzu 2011 dwar it-

tnaqqis fl-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE4, 

 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka 

                                                 
 

2 ĠU C 143, 12.5.2012, p. 102  

3 Għadha ma ġietx ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali. 
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u l-Enerġija (A7-0224/2012), 

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju speċifikat fil-proposta leġiżlattiva jikkostitwixxi biss 

indikazzjoni lill-awtorità leġiżlattiva u ma jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq qbil 

rigward il-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-

snin 2014-2020; 

3. Jenfasizza li jista' jkun hemm il-ħtieġa li l-ammonti relatati jiġu aġġustati għall-proċedura 

leġiżlattiva skont l-approprjazzjoni baġitarja għall-programm "Is-Saħħa għat-Tkabbir" fin-

negozjati attwali dwar il-qafas finanzjarju multiannwali; 

4. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 bit-titolu "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 

Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 

inklużiva"1; itenni li huma meħtieġa riżorsi addizzjonali suffiċjenti fl-MFF li jmiss sabiex 

l-Unjoni tkun tista' tissodisfa l-prijoritajiet politiċi eżistenti tagħha u twettaq il-kompiti 

ġodda u msaħħa previsti mit-Trattat ta' Lisbona, kif ukoll biex tirreaġixxi għal 

avvenimenti mhux mistennija; jirrimarka li anke b'żieda ta' mill-inqas 5 % fil-livell tar-

riżorsi għall-MFF li jmiss meta mqabbel mal-livell tal-2013, tkun tista' ssir biss 

kontribuzzjoni limitata għall-ilħuq tal-objettivi u l-impenji miftiehma tal-Unjoni u għall-

prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni; jistieden lill-Kunsill, jekk ma jaqbilx ma' dan l-

approċċ, jidentifika b’mod ċar liema mill-prijoritajiet jew proġetti politiċi tiegħu jistgħu 

jitneħħew kompletament, minkejja l-garanzija tal-valur miżjud Ewropew tagħhom; 

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 

temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266. 
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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 għaċ-Ċittadini, 

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 żgurat livell għoli ta’ ħarsien 

tas-saħħa, skont l-Artikolu 168 tat-Trattat. 

L-Unjoni tikkumplimenta u ssostni l-

politiki nazzjonali dwar is-saħħa, 

tinkoraġġixxi 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. 

(1) Fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni 

tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni 

għandu jkun żgurat livell għoli ta’ ħarsien 

tas-saħħa, skont l-Artikolu 168 tat-Trattat u 

l-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-

Unjoni tikkumplimenta u ssostni l-politiki 

nazzjonali dwar is-saħħa, tinkoraġġixxi 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. 
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Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Hemm bżonn ta’ sforz kontinwu sabiex 

jiġu sodisfatti r-rekwiżiti kif stabbilit fl-

Artikolu 168 tat-Trattat. Il-promozzjoni 

tas-saħħa fil-livell tal-UE hija parti 

integrali tal-aġenda ta’ "Ewropa 2020: 

Strateġija Ewropea għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv". Li l-

persuni jibqgħu b’saħħithom u attivi għal 

żmien itwal għandu jkollu effetti ġenerali 

pożittivi fuq is-saħħa, u impatt pożittiv fuq 

il-produttività u l-kompetittività, filwaqt li 

jnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits 

nazzjonali. L-innovazzjoni fis-saħħa tgħin 

fl-indirizzar tal-isfida tas-sostenibbiltà fil-

kuntest tal-bidla demografika, u l-azzjoni 

għat-tnaqqis tal-diżlivelli fil-qasam tas-

saħħa hija importanti għall-kisba ta’ 

"tkabbir inklużiv". F’dan il-kuntest jixraq li 

jiġi 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 bżonn ta’ sforz kontinwu sabiex 

jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kif stabbilit fl-

Artikolu 168 tat-Trattat. Il-promozzjoni 

tas-saħħa mentali u fiżika fil-livell tal-UE 

hija parti integrali tal-aġenda ta’ "Ewropa 

2020: Strateġija Ewropea għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv". Li l-

persuni jibqgħu b’saħħithom u attivi għal 

żmien itwal u li jingħataw is-setgħa li 

jkollhom rwol attiv fil-ġestjoni ta’ 

saħħithom, fost l-oħrajn billi jkun hemm 

titjib fil-litteriżmu relatat mas-saħħa, 
għandu jkollu effetti ġenerali pożittivi fuq 

is-saħħa, inkluż it-tnaqqis tal-inugwaljanzi 

fis-saħħa, u impatt pożittiv fuq il-kwalità 

tal-ħajja tagħhom, fuq il-produttività u l-

kompetittività, filwaqt li jnaqqas il-

pressjoni fuq il-baġits nazzjonali. L-

appoġġ għall-innovazzjoni u r-

rikonoxximent tagħha fil-fatturi u l-

miżuri 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-

diżlivelli fil-qasam tas-saħħa mentali u 

fiżika hija importanti għall-kisba ta’ 

"tkabbir inklużiv" 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 jiġi stabbilit il-Programm "Is-

Saħħa għat-Tkabbir", it-tielet programm ta’ 

azzjoni tal-UE fuq is-saħħa (2014-2020) 

("il-Programm"). 

Ġustifikazzjoni 

L-innovazzjoni għandha titħeġġeġ permezz ta' miżuri adattati. 

 

Emenda  4 
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Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Il-Programm il-ġdid għandu wkoll 

jibni fuq l-attivitajiet u l-kisbiet imwettqa 

skont il-Patt Ewropew għas-Saħħa 

Mentali u l-Benessri tat-

13 ta’ Ġunju 2008 u jirrikonoxxi b’mod 

espliċitu r-rabta inkonfutabbli bejn is-

saħħa fiżika u mentali. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Fl-istess linja mal-objettivi tal-

Istrateġija Ewropea 2020, il-Programm 

għandu jiffoka fuq sett ta’ objettivi u 

azzjonijiet definiti sew b’valur miżjud ċar 

tal-UE li hemm xhieda tiegħu; u 

jikkonċentra l-appoġġ fuq numru iżgħar ta’ 

attivitajiet fl-oqsma prijoritarji. L-enfasi 

għandha titpoġġa skont il-prinċipju tas-

sussidjarjetà, fuq oqsma fejn l-Istati 

Membri ma jistgħux jaġixxu waħedhom 

b’mod kosteffettiv, fejn fin-nofs hemm 

kwistjonijiet ċari transkonfinali jew 

marbuta mas-suq intern, jew fejn hemm 

vantaġġi u titjib sinifikanti fl-effiċjenza 

mill-kollaborazzjoni fil-livell tal-UE.  

(4) Fl-istess linja mal-objettivi tal-

Istrateġija Ewropa 2020, il-Programm 

għandu jiffoka fuq sett ta’ objettivi u 

azzjonijiet definiti b'mod ċar u verifikabbli 

b’valur miżjud ċar tal-UE li hemm xhieda 

tiegħu, u jikkonċentra l-appoġġ fuq numru 

iżgħar ta’ attivitajiet fl-oqsma prijoritarji. 

L-enfasi għandha titpoġġa skont il-

prinċipju tas-sussidjarjetà, fuq oqsma fejn 

l-Istati Membri ma jistgħux jaġixxu 

waħedhom b’mod kosteffettiv, fejn fin-

nofs hemm kwistjonijiet ċari transkonfinali 

jew marbuta mas-suq intern, jew fejn 

hemm vantaġġi u titjib sinifikanti fl-

effiċjenza mill-kollaborazzjoni fil-livell tal-

UE.  

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-programm jippreżenta azzjonijiet fl-

oqsma fejn hemm evidenza ta’ valur 

(5) Il-programm jippreżenta azzjonijiet fl-

oqsma fejn hemm evidenza ta’ valur 
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miżjud tal-UE abbażi tal-kriterji li ġejjin: 

it-trawwim tal-skambju tal-aqwa prassi 

bejn l-Istati Membri; is-sostenn lin-

netwerks għall-iskambju tal-għarfien jew 

tagħlim reċiproku; l-indirizzar tat-theddid 

transkonfinali biex jitnaqqsu r-riskji u 

jitrażżnu l-konsegwenzi tagħhom; l-

indirizzar ta' ċerti kwistjonijiet marbuta 

mas-suq intern fejn l-UE għandha l-

leġittimità biex tiżgura 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' deċiżjonijiet 

infurmati fil-livell Ewropew; it-titjib tal-

ekonomiji ta' skala billi tiġi evitata l-ħela 

minħabba xogħol doppju u jsir l-aħjar użu 

mir-riżorsi finanzjarji. 

miżjud tal-UE abbażi tal-kriterji li ġejjin: 

it-trawwim tal-iskambju tal-aqwa prassi 

bejn l-Istati Membri; is-sostenn lin-

netwerks għall-iskambju tal-għarfien jew 

tagħlim reċiproku; l-ilħuq ta’ objettivi 

soċjali 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 jitrażżnu l-konsegwenzi tagħhom; 

l-indirizzar ta' ċerti kwistjonijiet marbuta 

mas-suq intern fejn l-UE għandha l-

leġittimità biex tiżgura 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' deċiżjonijiet 

infurmati fil-livell Ewropew; it-titjib tal-

ekonomiji ta' skala billi tiġi evitata l-ħela 

minħabba xogħol doppju u jsir l-aħjar użu 

mir-riżorsi finanzjarji. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Il-Programm għandu jirrispetta l-

kompetenzi tal-Istati Membri fil-qasam 

tas-saħħa u l-libertà ta’ deċiżjoni 

tagħhom, f’konformità stretta mal-

prinċipju ta’ sussidjarjetà, rigward liema 

tip ta' servizzi tas-saħħa jikkunsidraw 

xierqa, inkluż ir-rispett għas-sistemi ta' 

tmexxija differenti u għall-approċċi 

partikolari magħżula mill-Istati Membri 

fl-integrazzjoni tal-għoti pubbliku u privat 

ta' servizzi ta' kura tas-saħħa. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 5b (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) Minħabba raġunijiet 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 raġunijiet biex jiżdied l-

investiment fis-saħħa pubblika u fis-sistemi 

tas-saħħa. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 

huma mħeġġin 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 
jiffaċilita l-użu tar-riżultati tiegħu fil-

politiki tas-saħħa nazzjonali. 

(6) Ir-Rapport dwar is-Saħħa Ewropea tal-

2009 tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 

(WHO) jidentifika raġunijiet biex jiżdied l-

investiment fis-saħħa pubblika u fis-sistemi 

tas-saħħa. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 

huma mħeġġin jidentifikaw it-titjib fis-

saħħa mentali u fiżika bħala prijorità fil-

programmi nazzjonali tagħhom u biex 

jibbenefikaw minn għarfien aħjar dwar il-

possibbiltajiet ta’ finanzjament tal-UE 

għas-saħħa. Biex ikun żgurat li l-

Programm ikun jista' jiffaċilita b'mod utli 

l-użu tar-riżultati tiegħu fil-politiki tas-

saħħa nazzjonali, ir-riżorsi Ewropej 

għandhom jingħataw biss lill-programmi 

nazzjonali li jissodisfaw rekwiżiti 

partikolari. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Il-miżuri ta’ awsterità fl-Istati 

Membri kollha jaffettwaw il-kura tas-

saħħa billi jnaqqsu n-nefqa pubblika u 

konsegwentement iżidu l-aċċess inugwali 

għall-kura tas-saħħa għall-persuni bi 
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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 

twieġeb għal ħtiġijiet mhux sodisfatti, 

filwaqt li ttejjeb ukoll il-kosteffiċjenza u s-

sostenibbiltà tal-kura. Għaldaqstant, il-

Programm għandu jiffaċilita l-użu tal-

innovazzjoni fil-kura tas-saħħa. 

(7) L-innovazzjoni fis-saħħa għandha 

tinftiehem bħala strateġija tas-saħħa 

pubblika li mhix limitata għal avvanzi 

teknoloġiċi f’termini ta’ prodotti u servizzi. 

It-trawwim tal-innovazzjoni fil-qasam tal-

interventi fis-saħħa pubblika, l-istrateġiji 

ta’ prevenzjoni, il-ġestjoni tas-sistema tas-

saħħa u l-organizzazzjoni u l-għoti ta’ 

kura, għandhom il-potenzjal li jtejbu r-

riżultati tas-saħħa pubblika, itejbu l-

kwalità ta’ kura lill-pazjenti u jwieġbu għal 

ħtiġijiet mhux issodisfati, filwaqt li jtejbu 

wkoll il-kosteffiċjenza u s-sostenibbiltà tal-

kura. Għaldaqstant, il-Programm għandu 

jiffaċilita l-użu tal-innovazzjoni fis-saħħa 

pubblika u fil-kura tas-saħħa. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) B’kunsiderazzjoni tal-popolazzjoni li 

dejjem qiegħda tixjieħ u tal-pressjoni li 

qed tiżdied fuq il-finanzi pubbliċi u l-

produttività privata, minħabba ż-żieda fl-

ispejjeż għal din il-popolazzjoni li qed 

tixjieħ li hija problema strutturali għall-

Istati Membri, il-Programm għandu 

jappoġġa wkoll il-promozzjoni soda tal-

prinċipju ta’ prevenzjoni (f’termini ta’ 

prattiki mediċi kif ukoll f’termini ta’ 

inkoraġġiment ta’ stili tal-ħajja aktar 

tajbin għas-saħħa) u l-introduzzjoni ta’ 

servizzi elettroniċi tas-saħħa. Indikaturi 
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tas-saħħa għandhom jikkontribwixxu 

għal titjib sinifikanti tal-indikaturi 

ekonomiċi. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-pożizzjoni tal-pazjent għandha 

tissaħħaħ sabiex jinkisbu riżultati tas-saħħa 

aħjar u aktar sikuri. Il-pazjenti jeħtieġ 

jingħataw is-setgħa biex jimmaniġġjaw 

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 jiġu ottimizzati. Il-

prattiki tal-kura tas-saħħa għandhom jiġu 

infurmati bir-rispons mill-pazjenti u 

permezz ta' komunikazzjoni magħhom. L-

appoġġ 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-pożizzjoni tal-pazjent għandha 

tissaħħaħ permezz tat-tisħiħ tal-litteriżmu 

relatat mas-saħħa sabiex jinkisbu riżultati 

tas-saħħa aħjar u aktar sikuri. Iċ-ċittadini 

jeħtieġ jingħataw is-setgħa biex 

jimmaniġġjaw saħħithom, jipprevjenu s-

saħħa ħażina, jikkooperaw mal-kura tas-

saħħa b’mod aktar proattiv u jagħmlu 

għażliet infurmati, forst l-oħrajn billi 

jissaħħaħ il-litteriżmu 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 

faċli biex tintuża għall-pazjenti għandhom 

jiġu ottimizzati. Il-prattiki tal-kura tas-

saħħa għandhom jiġu infurmati bir-rispons 

mill-pazjenti u permezz ta' komunikazzjoni 

magħhom. L-appoġġ 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. 

Ġustifikazzjoni 

L-Istħarriġ Ewropew dwar il-Litteriżmu tas-Saħħa (2011), appoġġat mill-Kummissjoni 

Ewropea,wera l-korrelazzjoni bejn il-litteriżmu relatat mas-saħħa u l-prevenzjoni/il-ġestjoni 

tas-saħħa tan-nies. It-titjib tal-litteriżmu relatat mas-saħħa taċ-ċittadini u l-pazjenti jwassal 

għal għażliet infurmati aħjar u huwa element ewlieni biex jinkisbu riżultati aħjar fis-saħħa u 

għal użu aktar effiċjenti tar-riżorsi. 
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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 jżidu 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-użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-

miżuri ta' prevenzjoni kosteffettivi ffukati 

fuq il-fatturi ta' riskju ewlenin, jiġifieri t-

tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u l-obeżità, 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 soċjali u 

ambjentali. 

(10) Fil-kuntest tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, 

l-investimenti diretti sew għall-

promozzjoni tas-saħħa fiżika u mentali kif 

ukoll għall-prevenzjoni tal-mard jistgħu 

jżidu 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 

jitħeġġeġ 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-użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-

miżuri ta' prevenzjoni kosteffettivi ffukati 

fuq il-fatturi ta' riskju ewlenin, jiġifieri t-

tipjip, l-użu tal-alkoħol b'mod li jkun ta' 

ħsara, dieta mhux tajba għas-saħħa, ħajja 

sedentarja u l-obeżità, l-użu 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-ġeneru, 

filwaqt li jitqiesu wkoll il-fatturi ewlenin ta' 

natura soċjali, kif ukoll l-impatt fuq is-

saħħa ta' ċerti diżabilitajiet. 

Ġustifikazzjoni 

Il-fatturi kollha tar-riskju għandhom jitqiesu biex ikun hemm prevenzjoni xierqa u effikaċi tal-

mard kroniku. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Minbarra d-differenzi relatati mal-
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funzjonijiet riproduttivi, id-differenzi 

bijoloġiċi bejn in-nisa u l-irġiel jinkludu 

wkoll, pereżempju, ir-rati aħjar ta’ 

sopravivenza tat-trabi nisa, il-mard 

speċifiku għall-ġeneru, id-distinzjonijiet 

fis-sintomi tal-mard, jew it-tendenza ta’ 

għomor itwal għan-nisa, li flimkien mal-

fatturi soċjali eżistenti inkorporati mill-

inugwaljanzi fil-ġeneru bħal inqas aċċess 

għal riżorsi, tagħbija tax-xogħol ikbar, 

vjolenza kontra n-nisa abbażi tal-ġeneru u 

diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru, 

jaffettwaw b’mod sinifikanti l-istatus tas-

saħħa tan-nisa u għalhekk jeħtieġu li l-

ġeneru jiġi integrat b'mod adegwat fil-

politiki tas-saħħa pubblika bħala fattur 

determinanti għas-saħħa. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 10b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10b) Prevenzjoni tfisser prevenzjoni 

primarja, inklużi politiki għall-

promozzjoni tas-saħħa, kif ukoll 

prevenzjoni sekondarja, inklużi 

programmi ta’ tilqim, dijanjożi bikrija u 

trattament xieraq sabiex jipprevjenu l-

iżvilupp ta’ marda, kif ukoll prevenzjoni 

terzjarja, inklużi metodi għall-

mitigazzjoni u t-tnaqqis tal-

kumplikazzjonijiet ta’ marda. 

Ġustifikazzjoni 

Il-prevenzjoni jeħtieġ li titqies fl-intier tagħha, inkluża l-prevenzjoni primarja, sekondarja u 

terzjarja, sabiex marda titwaqqaf milli tasal fl-istadju finali tagħha. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 10c (ġdida) 
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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-reġjun Ewropew tal-WHO, 

aktar minn 1.7 miljun mill-imwiet 

(jiġifieri 18% mit-total) huma dovuti kull 

sena għal fatturi ambjentali. Il-fatturi tar-

riskju għandhom dimensjoni 

transkonfinali ċara. Bħala eżempju, it-

tniġġis tal-atmosfera jżid il-prevalenza tal-

problemi respiratorji u l-mard 

kardjovaskulari. Bl-istess mod, il-preżenza 

ta’ prodotti tossiċi fl-ilma, fl-arja, fl-art, 

fid-djar u fl-ikel tista’ tikkawża 

konsegwenzi gravi għas-saħħa, b’mod 

partikolari għall-popolazzjonijiet l-aktar 

vulnerabbli, bħat-tfal u l-persuni anzjani. 

Għalhekk, l-Unjoni għandha toffri 

appoġġ lill-Istati Membri fil-prevenzjoni u 

t-tnaqqis tar-riskji għas-saħħa relatati 

mal-ambjent. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 10d (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10d) Għadhom jeżistu nuqqasijiet kbar 

fil-kompetenza u l-għarfien ġenerali dwar 

id-differenzi bejn il-proċessi tal-mard fin-

nisa u l-irġiel, u aktar studji relatati mal-

ġeneru, analiżi, investigazzjonijiet u dejta 

diżaggregata skont il-ġeneru għandhom 

jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni, id-

disseminazzjoni u l-promozzjoni tal-aqwa 

prattiki validati għal miżuri ta’ 

prevenzjoni kosteffettivi li jindirizzaw 

kundizzjonijiet tas-saħħa u mard 

speċifiku għall-ġeneru. 
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Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jiġu minimizzati l-

konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-

theddid tas-saħħa transkonfinali li jistgħu 

jvarjaw minn kontaminazzjoni tal-massa 

kkawżata minn inċidenti kimiċi jew 

radjoloġiċi għal pandemiji, bħal dawk li 

feġġew reċentementi mill-E coli, ir-razza 

tal-influwenza H1N1 jew is-SARS 

(Sindromu Respiratorju Akut Gravi), il-

Programm għandu jikkontribwixxi għall-

ħolqien u ż-żamma ta' mekkaniżmi u 

għodod robusti għall-identifikazzjoni, il-

valutazzjoni u l-ġestjoni ta’ theddid kbir 

għas-saħħa transkonfinali. Minħabba n-

natura ta’ dan it-theddid, il-Programm 

għandu jsostni miżuri 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’ 

ġestjoni tar-riskji u ta’ kriżijiet. F’dan il-

kuntest, huwa importanti li l-Programm 

jibbenefika mill-kumplimentarjetà mal-

programm ta’ ħidma taċ-Ċentru Ewropew 

għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard1 

fil-ġlieda kontra l-mard li jinxtered u mal-

attivitajiet sostnuti taħt il-programmi tal-

Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni. 

Għandhom isiru sforzi speċjali biex jiġu 

żgurati l-koerenza u s-sinerġiji 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-tuberkulożi u theddid għas-

saħħa ta' natura transkonfinali ieħor. L-

azzjoni taħt il-programm tista' tkopri wkoll 

theddid transkonfinali kkawżat minn 

(11) Sabiex jiġu minimizzati l-

konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-

theddid tas-saħħa transkonfinali li jistgħu 

jvarjaw minn kontaminazzjoni tal-massa 

kkawżata minn inċidenti kimiċi jew 

radjoloġiċi għal pandemiji, bħal dawk li 

feġġew reċentement mill-E coli, ir-razza 

tal-influwenza H1N1 jew is-SARS 

(Sindromu Respiratorju Akut Gravi), jew 

mard mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li 

minħabba l-movimenti tal-popolazzjoni 

globali jirrappreżenta realtà aktar 

prevalenti f'ċerti pajjiżi Ewropej, il-

Programm għandu jikkontribwixxi għall-

ħolqien u ż-żamma ta' mekkaniżmi u 

għodod robusti għall-identifikazzjoni, il-

valutazzjoni u l-ġestjoni ta’ theddid kbir 

għas-saħħa transkonfinali. Minħabba n-

natura ta’ dan it-theddid, il-Programm 

għandu jsostni miżuri 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’ 

ġestjoni tar-riskji u ta’ kriżijiet. F’dan il-

kuntest, huwa importanti li l-programm 

jibbenefika mill-komplementarjetà mal-

programm ta’ ħidma taċ-Ċentru Ewropew 

għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fil-

ġlieda kontra mard li jinxtered u mal-

attivitajiet appoġġati taħt il-programmi tal-

Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni. 

Għandhom isiru sforzi speċjali biex jiġu 

żgurati koerenza u sinerġiji 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-

                                                 
1 Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ġie stabbilit bir-Regolament (KE) 

851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 
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inċidenti bijoloġiċi u kimiċi, l-ambjent u t-

tibdil fil-klima. Kif mistqarr fil-

komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit 

għall-Ewropa 2020", il-Kummissjoni hi 

impenjata għall-integrazzjoni tat-tibdil fil-

klima fil-programmi kollha tal-infiq tal-UE 

u biex tidderiġi tal-anqas 20 % tal-baġit tal-

Unjoni lejn l-objettivi marbuta mal-klima. 

In-nefqa għall-Programm Is-Saħħa għat-

Tkabbir taħt l-objettiv 4 se jikkontribwixxi 

b'mod ġenerali għal dan l-objettiv billi 

jindirizza t-theddid għas-saħħa assoċjat 

mat-tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni se 

tipprovdi informazzjoni dwar in-nefqa 

marbuta mat-tibdil fil-klima fil-Programm 

Is-Saħħa għat-Tkabbir. 

HIV/AIDS, it-tuberkulożi u theddid ieħor 

għas-saħħa ta' natura transkonfinali. L-

azzjoni taħt il-programm għandha tkopri 

wkoll theddid transkonfinali kkawżat minn 

inċidenti bijoloġiċi u kimiċi, l-ambjent u t-

tibdil fil-klima. Kif mistqarr fil-

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit 

għall-Ewropa 2020", il-Kummissjoni hi 

impenjata għall-integrazzjoni tat-tibdil fil-

klima fil-programmi kollha tal-infiq tal-UE 

u biex tidderiġi tal-anqas 20 % tal-baġit tal-

Unjoni lejn l-objettivi marbuta mal-klima. 

In-nefqa għall-Programm taħt l-objettiv 4 

se jikkontribwixxi b'mod ġenerali għal dan 

l-objettiv billi jindirizza t-theddid għas-

saħħa assoċjat mat-tibdil fil-klima. Il-

Kummissjoni se tipprovdi informazzjoni 

dwar in-nefqa marbuta mat-tibdil fil-klima 

fil-Programm. 

Ġustifikazzjoni 

Azzjoni rigward theddid transkonfinali għas-saħħa kkawżat minn inċidenti bijoloġiċi u kimiċi, 

tibdil fl-ambjent u fil-klima m’għandhiex tkun biss possibbiltà vaga. Għandu jiġi ċċarat 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-

leġiżlazzjoni adottata mill-Unjoni għat-

twaqqif u l-funzjonament tas-Suq Intern 

għandu jkun żgurat livell għoli ta' ħarsien 

tas-saħħa. Fl-istess linja ma' dan l-objettiv, 

il-Programm għandu jagħmel sforzi 

speċjali biex jappoġġa azzjonijiet mitluba 

mill-għanijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE u li 

jikkontribwixxu għalihom fl-oqsma tal-

prodotti mediċinali, l-apparat mediku, it-

tessuti u ċ-ċelloli, 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-

(12) Skont l-Artikolu 114 tat-Trattat, fil-

leġiżlazzjoni adottata mill-Unjoni għat-

twaqqif u l-funzjonament tas-Suq Intern 

għandu jkun żgurat livell għoli ta' ħarsien 

tas-saħħa. Fl-istess linja ma' dan l-objettiv, 

il-Programm għandu jagħmel sforzi 

speċjali biex jappoġġa azzjonijiet mitluba 

mill-għanijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE u li 

jikkontribwixxu għalihom fl-oqsma tal-

prodotti mediċinali, l-apparat mediku, it-

tessuti u ċ-ċelloli, id-demm, l-organi 

umani, il-mard li jinxtered u theddid ieħor 

għas-saħħa, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura 

tas-saħħa transkonfinali (eż. aċċess għal 
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tabakk u r-reklamar. ċentri ta’ kompetenza) u l-prodotti tat-

tabakk u r-reklamar. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) L-istudji juru li l-Unjoni għadha 

ferm lura meta mqabbla ma' pajjiżi 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 

taċ-ċittadini 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-assoċjazzjonijiet tal-

professjonisti tas-saħħa, għandhom rwol 

importanti billi jipprovdu lill-Kummissjoni 

l-informazzjoni u l-pariri neċessarji biex 

timplimenta l-programm. F'dan ir-rwol, 

dawn jesiġu kontribuzzjonijiet mill-

Programm biex ikunu jistgħu jiffunzjonaw. 

Huwa għalhekk li li-programm huwa 

aċċessibli għal NGOs rappreżentattivi u 

għal organizzazzjonijiet tal-pazjenti li 

jaħdmu fil-qasam tas-saħħa pubblika, li 

għandhom rwol effettiv fil-proċessi tad-

djalogu ċivili fil-livell tal-UE, bħal 

pereżempju l-parteċipazzjoni fi gruppi 

(15) Il-korpi mhux governattivi u l-partijiet 

interessati indipendenti mill-qasam tas-

saħħa, partikolarment l-organizzazzjonijiet 

tal-pazjenti u l-assoċjazzjonijiet tal-

professjonisti tas-saħħa indipendenti, 

għandhom rwol importanti billi jipprovdu 

lill-Kummissjoni l-informazzjoni u l-pariri 

neċessarji biex timplimenta l-programm. 

F'dan ir-rwol, dawn jesiġu 

kontribuzzjonijiet mill-Programm biex 

ikunu jistgħu jiffunzjonaw. Huwa għalhekk 

li l-programm huwa aċċessibli għal NGOs 

rappreżentattivi u għal organizzazzjonijiet 

tal-pazjenti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa 

pubblika, li għandhom rwol effettiv fil-

proċessi tad-djalogu ċivili fil-livell tal-UE, 

bħal pereżempju l-parteċipazzjoni fi gruppi 
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konsultattivi, u b'dak il-mod 

jikkontribwixxu biex jiġu realizzati l-

objettivi speċifiċi tal-Programm. 

konsultattivi, u b'dak il-mod 

jikkontribwixxu biex jiġu realizzati l-

objettivi speċifiċi tal-Programm. 

Ġustifikazzjoni 

L-indipendenza hija wieħed mill-kriterji għall-eliġibbiltà għall-għotjiet. Dan għandu jiġi 

rifless fil-premessa. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-Programm għandu jippromwovi 

sinerġiji filwaqt li jevita x-xogħol doppju 

b'rabta ma' programmi u azzjonijiet tal-

Unjoni relatati. Għandu jsir użu xieraq 

minn fondi u programmi oħra tal-Unjoni, 

b’mod partikolari l-programmi ta' qafas tal-

preżent u tal-ġejjieni tal-Unjoni għar-

riċerka u r-riżultati tagħhom, il-Fondi 

Strutturali, il-Programm għall-bidla soċjali 

u l-innovazzjoni, il-Fond ta' Solidarjetà 

Ewropew, l-istrateġija 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-Ġustizzja (2014-2020), il-Programm 

konġunt 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 

sinerġiji filwaqt li jevita x-xogħol doppju 

b'rabta ma' programmi u azzjonijiet tal-

Unjoni relatati. Għandu jsir użu xieraq 

minn fondi u programmi oħra tal-Unjoni, 

b’mod partikolari l-programmi ta' qafas tal-

preżent u tal-ġejjieni tal-Unjoni għar-

riċerka u r-riżultati tagħhom, il-Fondi 

Strutturali, il-Programm għall-bidla soċjali 

u l-innovazzjoni, il-Fond ta' Solidarjetà 

Ewropew, l-istrateġija 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-Ġustizzja (2014-2020), il-Programm 

Konġunt 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 (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Għandha tingħata attenzjoni akbar 

lill-prevenzjoni tal-mard, peress li din 

isservi biex jitnaqqas l-infiq sussegwenti 

għat-trattament. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 16b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16b) Il-Programm għandu 

jikkontribwixxi wkoll biex joħloq sinerġiji 

mal-qasam tar-riċerka Ewropea bl-

introduzzjoni u l-applikazzjoni ta' skoperti 

innovattivi fis-settur tas-saħħa u fl-

iżgurar li r-riżorsi nazzjonali Ewropej 

limitati qegħdin jintużaw b'mod effiċjenti. 

Sabiex ir-riċerka tissarraf f'innovazzjoni 

attwali fis-sistemi tas-saħħa, għandha 

tingħata attenzjoni partikolari lill-atturi 

b'vulnerabilitajiet speċifiċi, bħan-nisa u t-

tfal, li madanakollu jagħmlu 

kontribuzzjoni kruċjali għat-tkabbir u l-

benessri soċjali u ekonomiku. 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 21a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Sabiex il-Programm jiġi 

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 
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konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma 

preparatorja tagħha, anke fil-livell tal-

esperti. Il-Kummissjoni, fil-preparazzjoni 

u t-tfassil tal-atti delegati, għandha 

tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha 

u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Il-Programmm għandu jkun 

implimentat filwaqt li jiġi rispettat 

għalkollox il-prinċipju tat-trasparenza u 

b'bilanċ raġonevoli bejn l-objettivi 

differenti tiegħu. Għandhom jingħażlu u 

jiġu finanzjati mill-Programm azzjonijiet 

xierqa koperti mill-miri speċifiċi tal-

programm u b'valur miżjud ċar tal-UE. Il-

programmi ta’ ħidma annwali għandhom 

jistabbilixxu, b'mod partikolari, il-kriterji 

essenzjali ta' selezzjoni applikabbli għall-

benefiċjarji potenzjali, skont ir-Regolament 

Finanzjarju, sabiex ikun żgurat li 

għandhom il-kapaċità finanzjarja u 

operattiva li jidħlu għal impenji finanzjati 

taħt il-Programmi u, fejn hu l-każ, l-

evidenza meħtieġa biex tixhed l-

indipendenza tagħhom. 

(23) Il-Programmm għandu jkun 

implimentat filwaqt li jiġi rispettat 

għalkollox il-prinċipju tat-trasparenza. Ir-

riżorsi baġitarji għandhom jitqassmu bejn 

l-objettivi b'mod li jkun proporzjonat 

għall-vantaġġi probabbli tagħhom għas-

saħħa taċ-ċittadini tal-UE. Għaldaqstant, 

m'għandhiex tiġi stabbilita ordni ta' 

prijorità għall-objettivi. Għandhom 

jingħażlu u jiġu finanzjati mill-Programm 

azzjonijiet xierqa koperti mill-miri 

speċifiċi tal-programm u b'valur miżjud ċar 

tal-UE. Il-programmi ta’ ħidma annwali 

għandhom jistabbilixxu, b'mod partikolari, 

il-kriterji essenzjali ta' selezzjoni 

applikabbli għall-benefiċjarji potenzjali, 

skont ir-Regolament Finanzjarju, sabiex 

ikun żgurat li għandhom il-kapaċità 

finanzjarja u operattiva li jidħlu għal 

impenji finanzjati taħt il-Programmi u, fejn 

hu l-każ, l-evidenza meħtieġa biex tixhed l-

indipendenza tagħhom. 

Ġustifikazzjoni 

Il-klassifikazzjoni tal-objettivi bl-allokazzjoni għal kull objettiv ta' pakkett finanzjarju 

predeterminat tista' tillimita l-ambitu ta' ċerti proġetti. 
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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’ 

żmien itwal mit-tul tiegħu. 

(24) Il-Kummissjoni għandha 

timmonitorja l-implimentazzjoni tal-

Programm permezz ta' indikaturi ewlenin 

għall-valutazzjoni tar-riżultati u l-impatti. 

L-indikaturi għandhom jipprovdu l-bażi 

sabiex jiġi vvalutat sa liema punt intlaħqu 

l-objettivi tal-programm. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Premessa 28a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28a) Skont id-WHO, il-problemi tas-

saħħa mentali jammontaw għal kważi 

40 % ta’ snin ta’ ħajja b’diżabbiltà. 

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-kriżi 

ekonomika taffettwa l-fatturi li 

jiddeterminaw is-saħħa mentali meta l-

fatturi protettivi jiddgħajfu u l-fatturi ta’ 

riskju jikbru. Il-konsegwenzi ekonomiċi 

ta’ problemi tas-saħħa mentali, 

prinċipalment 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 diġà fl-adolexxenza jew fl-adulti 

żgħażagħ, it-telf tal-produttività jista’ 

għalhekk ikun fit-tul; huwa importanti li 

dawn il-problemi jiġu indirizzati minn età 
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bikrija. Madankollu l-prevenzjoni u l-

forniment tas-servizzi huma spiss 

inadegwati u l-persuni ma jirċevux il-kura 

jew l-appoġġ li għandhom bżonn. L-

appoġġ soċjali, komunità u ambjent tajbin 

għas-saħħa, impjieg adegwat u aċċess 

għas-servizzi tas-saħħa mentali jistgħu 

jipprevjenu li persuna tiżviluppa problemi 

tas-saħħa mentali u jżidu l-produttività 

għas-soċjetà kollha kemm hi. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Premessa 28b (ġdida) 

 

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 tinkoraġġixxi ugwaljanza, bejn l-irġiel 

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-koeżjoni soċjali 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 kruċjali biex jintlaħqu t-8 

objettivi ta' ‘Ewropa 2020: Strateġija 

Ewropea għal tkabbir intelliġenti, 

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-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-

faqar, l-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn 

in-Nisa u l-Irġiel (2010-2015), il-Patt 

għaż-Żgħażagħ, l-Istrateġija tad-

Diżabbiltà, u l-Patt Ewropew għas-Saħħa 

Mentali u l-Benessri. Il-Programm 

għandu jgħin biex jidentifika l-kawżi tal-

inugwaljanzi tas-saħħa u jħeġġeġ, fost 

affarijiet oħra, l-iskambju tal-aqwa 



 

RR\908053MT.doc 25/85 PE486.116v02-00 

 MT 

prattiki biex dawn jiġu indirizzati. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Premessa 28c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28c) Il-Programm għandu jenfasizza t-

titjib fil-kundizzjoni tas-saħħa tat-tfal u ż-

żgħażagħ u jippromwovi stil ta’ ħajja 

tajjeb għas-saħħa u kultura ta’ 

prevenzjoni fosthom. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Premessa 28d (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28d) Il-Programm għandu jindirizza 

kwistjonijiet tas-saħħa relatati mal-ġeneru 

u mat-tixjiħ. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-objettivi ġenerali tal-Programm is-Saħħa 

għat-Tkabbir hu li ssir ħidma mal-Istati 

Membri biex tkun inkoraġġita l-

innovazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa 

u biex tikber is-sostenibbiltà tas-sistemi 

tas-saħħa, biex titjieb is-saħħa taċ-

ċittadini tal-UE u tħarishom mit-theddid 
għas-saħħa ta' natura transkonfinali. 

L-objettivi ġenerali tal-Programm 

għandhom ikunu li jikkomplementa, 

jappoġġa u jżid il-valur lill-politiki tal-

Istati Membri sabiex jittejbu s-saħħa 

fiżika u mentali u l-aċċess għall-kura tas-

saħħa għaċ-ċittadini kollha tal-UE u 

jitnaqqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa billi 

jiġu indirizzati l-isfidi ekonomiċi, soċjali u 

marbuta mas-saħħa minħabba 

popolazzjoni li qed tixjieħ u ż-żieda fl-

għadd ta’ mard kroniku, billi jiġu 

promossi s-saħħa u l-prinċipju tal-
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prevenzjoni, titħeġġeġ l-innovazzjoni fil-

kura tas-saħħa, tiżdied is-sostenibbiltà u l-

paragunabbiltà tas-sistemi tas-saħħa, 

filwaqt li jopera f'qafas sensittiv għall-

ġeneru u li jipproteġi liċ-ċittadini tal-UE 

minn theddid serju għas-saħħa ta' natura 

transkonfinali. 

Ġustifikazzjoni 

Din il-bidla tal-istruttura demografika tippreżenta għadd ta' kwistjonijiet u sfidi, kemm għall-

ekonomija, kif ukoll għas-soċjetà. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Li jkunu żviluppati għodod u 

mekkaniżmi komuni fil-livell tal-UE biex 

jindirizzaw in-nuqqas ta' riżorsi, kemm 

umani u kemm finanzjarji, u biex 

jiffaċilitaw l-użu tal-innovazzjoni fil-qasam 

tal-kura tas-saħħa sabiex iwasslu għal 

sistemi innovattivi u sostenibbli tas-saħħa. 

(1) Li jkunu żviluppati għodod u 

mekkaniżmi komuni fil-livell tal-UE biex 

jindirizzaw in-nuqqas jew l-eċċess ta' 

riżorsi, kemm umani u kemm finanzjarji, u 

biex jiffaċilitaw l-użu volontarju tal-

innovazzjoni fl-interventi fil-kura tas-

saħħa, l-istrateġiji ta’ prevenzjoni u fil-

ġestjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa, 

sabiex iwasslu għal sistemi innovattivi, 

effiċjenti 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 taż-żieda fl-għadd ta' Stati 

Membri permezz tal-għodda u l-

mekkaniżmi żviluppati u permezz ta' 

pariri. 

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 

permezz tar-riżultati miksuba fis-sistemi 

tas-saħħa tal-Istati Membri.  
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Ġustifikazzjoni 

L-objettivi tal-programm għandhom ikunu vvalutati b'relazzjoni mal-indikaturi relevanti 

bħall-eżempju tar-riżultati 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-aċċess għall-għarfien espert 

mediku u informazzjoni medika għal 

kundizzjonijiet speċifiċi anki lil hinn mill-

fruntieri nazzjonali u li jiġu żviluppati 

soluzzjonijiet u linji gwida komuni biex 

titjieb il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-

saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti sabiex 

jikber l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u 

aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE. 

(2) Li jikber l-aċċess għall-għarfien espert 

mediku u informazzjoni medika għal 

kundizzjonijiet speċifiċi anki lil hinn mill-

fruntieri nazzjonali, li jiġu żviluppati 

soluzzjonijiet u linji gwida komuni, li jiġu 

promossi r-riċerka u attivitajiet ta’ 

paragun bejn is-sistemi tas-saħħa 

nazzjonali biex jitjiebu l-litteriżmu relatat 

mas-saħħa, l-għoti tas-setgħa lill-pazjenti, 
il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-saħħa u s-

sikurezza tal-pazjenti sabiex jikber l-aċċess 

għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura 

għaċ-ċittadini 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 taż-żieda ta' għadd ta' 

professjonisti tas-saħħa permezz tal-

għarfien espert miġbur 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"); iż-

żieda tan-numru ta' pazjenti li jużaw dawn 

in-netwerks; u ż-żieda tan-numru ta' Stati 

Membri li jużaw il-linji gwida żviluppati. 

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 

permezz taż-żieda ta' għadd ta' 

professjonisti tas-saħħa permezz tal-

għarfien espert u l-informazzjoni miġbura 

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"); iż-żieda tan-numru ta' pazjenti 

li jużaw dawn in-netwerks; u ż-żieda tan-

numru ta' Stati Membri li jużaw il-linji 

gwida żviluppati. 
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Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-

użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-

miżura ta' prevenzjoni kosteffettivi billi 

jiġu indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 

jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u l-

obeżità, kif ukoll l-HIV/AIDS, b'enfasi fuq 

id-dimensjoni transkonfinali, sabiex jiġi 

evitat il-mard u tiġi promossa s-saħħa. 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-

użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżuri 

ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 

indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 

jiġifieri t-tipjip, l-użu tal-alkoħol b'mod li 

jkun ta' ħsara, dieta mhux tajba għas-

saħħa, ħajja sedentarja u l-obeżità, l-użu 

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-

ġeneru, sabiex jiġi evitat il-mard u tiġi 

promossa s-saħħa, u biex iċ-ċittadini u l-

pazjenti tal-UE jingħataw s-setgħa billi 

jittejjeb il-litteriżmu relatat mas-saħħa u 

jinkisbu riżultati aħjar u aktar sikuri fil-

qasam tas-saħħa. 

Ġustifikazzjoni 

Il-fatturi kollha tar-riskju għandhom jitqiesu biex ikun hemm prevenzjoni xierqa u effikaċi 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 taż-żieda fl-għadd ta' Stati 

Membri involuti fil-promozzjoni tas-saħħa 

u fil-prevenzjoni tal-mard, u dan billi 

jintużaw l-aqwa prattiki vvalidati.  

Dan l-objettiv se jitkejjel partikolarment 

permezz taż-żieda fl-għadd ta' miżuri 

leġiżlattivi u azzjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri involuti fil-promozzjoni tas-saħħa 

u fil-prevenzjoni tal-mard kroniku, kif 

ukoll permezz tal-monitoraġġ tal-livelli ta' 

litteriżmu relatat mas-saħħa fl-Unjoni, bl-

użu ta’ indikaturi xierqa. 
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Ġustifikazzjoni 

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 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Li jingħata kontribut għat-teħid ta’ 

deċiżjonijiet abbażi tal-provi permezz tat-

trawwim ta’ informazzjoni dwar is-saħħa, 

il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta armonizzata 

tas-saħħa u t-tixrid ta’ indikaturi ewlenin 

tas-saħħa. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kompatibilità u l-interoperabilità tas-sistemi u netwerks għall-iskambju ta’ informazzjoni u 

dejta għall-iżvilupp tas-saħħa pubblika għandhom jiġu segwiti fl-azzjonijiet u l-miżuri ta’ 

appoġġ. Il-ġeneru, l-istatus soċjoekonomiku u l-età huma kunsiderazzjonijiet tas-saħħa 

importanti. Safejn ikun possibbli, il-ġbir tad-dejta għandu jibni fuq xogħol eżistenti, u l-

proposti għal ġbir ġdid għandhom jiġu allokati spiża u jkunu abbażi ta’ ħtieġa ċara. Il-ġbir 

tad-dejta għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet 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 jiġu 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 jiġu 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-iżvilupp ta' kooperazzjoni fl-UE 

dwar il-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-

Saħħa fil-kuntest tad-Direttiva 
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2011/24/UE dwar l-applikazzjoni tad-

drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura 

tas-saħħa transkonfinali;  

1.2. Il-promozzjoni tal-użu tal-

innovazzjoni fis-saħħa u s-servizzi 

elettroniċi tas-saħħa billi tikber l-

interoperabbiltà tal-applikazzjonijiet tas-

servizzi elettroniċi tas-saħħa; 

 

1.3. Tkun sostnuta s-sostenibbiltà tal-

forza tax-xogħol tal-UE fil-qasam tas-

saħħa billi jkunu promossi l-previżjoni u 

l-ippjanar effettiv kif ukoll ir-reklutaġġ 

effiċjenti u l-istrateġiji għaż-żamma tal-

postijiet tax-xogħol; 

 

1.4. Jiġi 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, proġett bi prova 

bl-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-

Innovazzjoni tal-Ewropa 2020;  

 

1.6 L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-

leġiżlazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-apparat 

mediku kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar 

is-servizzi elettroniċi tas-saħħa u tal-

Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa 

fil-leġiżlazzjoni dwar il-kura tas-saħħa 

transkonfinali, jew li jikkontribwixxu 

għalihom; 

 

1.7 It-trawwim ta' sistema dwar l-għarfien 

dwar is-saħħa, inklużi l-Kumitati 

Xjentifiċi, biex tikkontribwixxi għal teħid 

tad-deċiżjonijiet imsejjes fuq l-evidenza. 

 

(2) Żieda fl-aċċess għal kura tas-saħħa 

aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini:  

 

2.1. It-twaqqif ta' akkreditazzjoni u 

sostenn lin-Netwerks Ta' Referenza 

Ewropej;  

 

2.2. Sostenn lill-azzjonijiet dwar il-mard 

rari inkluż il-ħolqien ta' Netwerks Ta' 

Referenza Ewropej (skont il-punt 2.1), l-

informazzjoni u r-reġistri bbażati fuq il-
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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-iżvilupp ta' linji gwida, 

sostenn lill-azzjoni dwar il-mard rari u r-

riċerka dwar mard kroniku; sostenn lill-

azzjoni dwar il-mard rari u r-riċerka u 

inkluż l-iżvilupp tal-linji gwida Ewropej; 

 

2.4. L-iżvilupp ta' linji gwida biex jittejjeb 

l-użu prudenti tal-antimikrobjali fil-

mediċina tal-bniedem u biex jitnaqqsu l-

prattiki li jżidu r-reżistenza 

antimikrobjali; 

 

2.5. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-

leġiżlazzjoni tal-UE, jew li 

jikkontribwixxu għalihom, fl-oqsma tat-

tessuti u ċ-ċelloli, id-demm, l-organi, id-

drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 

transkonfinali u l-prodotti mediċinali; 

 

2.6. It-trawwim ta' sistema dwar l-

għarfien dwar is-saħħa, biex 

tikkontribwixxi għal teħid tad-deċiżjonijiet 

imsejjes fuq l-evidenza. 

 

(3) Il-promozzjoni tas-saħħa tajba u l-

prevenzjoni tal-mard: 

 

3.1 L-iskambju tal-aqwa prattiki dwar il-

kwistjonijiet ewlenin tas-saħħa bħalma 

huma l-prevenzjoni tat-tipjip, l-abbuż tal-

alkoħol u l-obeżità; 

 

3.2. Is-sostenn tal-prevenzjoni tal-mard 

kroniku inkluż il-kanċer, permezz tal-

iskambju tal-għarfien u l-aqwa prassi u l-

iżvilupp ta' attivitajiet konġunti; 

 

3.3. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-

leġiżlazzjoni 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-deċiżjonijiet 

imsejjes fuq l-evidenza. 
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(4) Il-ħarsien taċ-ċittadini 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-kapaċità tal-valutazzjoni 

tar-riskju billi jiġu pprovduti kapaċitajiet 

addizzjonali għall-għarfien xjentifiku u 

pjan tal-valutazzjonijiet eżistenti; 

 

4.3. Is-sostenn tal-bini tal-kapaċità kontra 

t-theddid lis-saħħa fl-Istati Membri billi, 

fost l-oħrajn, jiġu żviluppati ppjanar u 

koordinazzjoni tat-tħejjija u r-rispons, 

approċċi komuni għat-tilqim, l-iżvilupp ta' 

linji gwida u ta' mekkaniżmi għall-

akkwisti konġunti tal-kontromiżuri 

mediċi; 

 

4.4. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-

leġiżlazzjoni 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-deċiżjonijiet 

imsejjes fuq l-evidenza.  

 

Deskrizzjoni iktar dettaljata tal-kontenut 

li dawk l-azzjonijiet jista' jkollhom hija 

inkluża fl-Anness I. Lista indikattiva tal-

leġiżlazzjoni rilevanti hija pprovduta fl-

Anness II ta' dan ir-Regolament. 

Lista indikattiva tal-leġiżlazzjoni rilevanti 

hija pprovduta fl-Anness II ta' dan ir-

Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

L-emendi kollha mressqa għall-Artikolu 4 għandhom jitqiesu bħala li saru għall-Anness I, li 

għandu jerġa' jinkiteb skont dan. (Din l-emenda tapplika fit-test kollu tal-Artikolu 4 u l-

Anness I. Jekk tiġi adottata jkunu meħtieġa bidliet fit-test kollu). M'hemmx bżonn li fl-

Artikolu 4 jerġgħu jitniżżlu l-azzjonijiet eliġibbli elenkati f'aktar dettall fl-Anness I.   

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-

UE ċar u li jkunu kofinanzjati mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

responsabbli mis-Saħħa Pubblika jew mill-

pajjiżi terzi li qed jipparteċipaw skont l-

Artikolu 6, jew minn korpi mhux 

governattivi li għandhom mandat minn 

dawn il-korpi kompetenti; 

(a) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-

UE ċar u li jkunu kofinanzjati mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

responsabbli mis-Saħħa Pubblika jew mill-

pajjiżi terzi li qed jipparteċipaw skont l-

Artikolu 6, jew minn korpi mhux 

governattivi u netwerks speċjalizzati li 

għandhom mandat minn dawn il-korpi 

kompetenti; 

Ġustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni tal-Programm tas-Saħħa Pubblika rrikonoxxiet il-valur miżjud tal-iżvilupp u s-

sostenn ta’ netwerks bejn speċjalisti tas-saħħa tal-UE, l-awtoritajiet tas-saħħa nazzjonali u 

reġjonali u partijiet interessati oħra li jikkontribwixxu għall-qsim tal-għarfien u l-bini tal-

kapaċità 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-ġestjoni tal-mard, biex jiġi żgurat 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 miżjud tal-

UE ċar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 

pubbliċi jew privati, kif imsemmi fl-

Artikolu 8(1), inklużi l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa u 

għal dawn tal-aħħar, skont il-każ u 

mingħajr sejħa preċedenti għal proposta, 

ġustifikata kif jixraq fil-programmi ta' 

ħidma annwali; 

(b) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-

UE ċar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 

pubbliċi jew privati, kif imsemmi fl-

Artikolu 8(1), inklużi l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali rikonoxxuti uffiċjalment 

attivi fil-qasam tas-saħħa u għal dawn tal-

aħħar, skont il-każ u mingħajr sejħa 

preċedenti għal proposta, ġustifikata kif 

jixraq fil-programmi ta' ħidma annwali, 

b'konformità mar-Regolament 

Finanzjarju tal-UE u r-regoli ta' 

implimentazzjoni tiegħu; 

 

Emenda  44 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) proġetti proposti mill-korpi mhux 

governattivi li qed jippruvaw 

jimplimentaw il-programm ta' ħidma 

annwali. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-korpi mhux governattivi, li mhumiex eliġibbli għal finanzjament jew li 

qed ifittxu finanzjament għall-funzjonament tagħhom, jitħallew jirċievu appoġġ finanzjarju 

għal proġetti speċifiċi. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) 60 % tal-ispejjeż eliġibbli għall-

funzjonament ta' entità mhux governattiva. 

F’każijiet ta’ utilità eċċezzjonali, il-korpi 

jistgħu jibbenefikaw minn kontribuzzjoni 

finanzjarja tal-Unjoni ta' massimu ta' 80% 

tal-ispejjeż eliġibbli; 

(b) 60 % tal-ispejjeż eliġibbli għall-

funzjonament ta' entità mhux governattiva 

jew il-proġetti tagħha. F’każijiet ta’ utilità 

eċċezzjonali, il-korpi jistgħu jibbenefikaw 

minn kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 

ta' massimu ta' 80% tal-ispejjeż eliġibbli; 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-korpi mhux governattivi, li mhumiex eliġibbli għal jew li qed ifittxu 

finanzjament għall-funzjonament tagħhom, jitħallew jirċievu appoġġ finanzjarju għal proġetti 

speċifiċi. 
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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 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 16a fl-għamla ta’ programmi ta' 
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pprovduti fir-Regolament Finanzjarju u 

b'mod partikolari: 

ħidma annwali, bl-input mill-partijiet 

interessati fil-qasam tas-saħħa u l-

organizzazzjonijiet rappreżentattivi 

tagħhom, inklużi 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, inkluża l-allokazzjoni tar-riżorsi 

finanzjarji; 

(a) il-prijoritajiet annwali u l-azzjonijiet li 

jridu jitwettqu, inkluża l-allokazzjoni tar-

riżorsi finanzjarji; 

(b) il-kriterji tal-eliġibbiltà fid-dettall għall-

benefiċjarji li jikkonformaw mal-

Artikolu 8; 

(b) il-kriterji tal-eliġibbiltà fid-dettall għall-

benefiċjarji 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-perċentwal tal-

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, 

inklużi l-kriterji biex ikun stmat jekk l-

utilità eċċezzjonali tapplikax jew le, u -rata 

applikabbli ta' kofinanzjament; 

(c) il-kriterji għall-perċentwal tal-

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, 

inklużi l-kriterji biex ikun stmat jekk l-

utilità eċċezzjonali tapplikax jew le, u -rata 

applikabbli ta' kofinanzjament; 

(d) il-kriterji essenzjali tal-għażla u tal-

għoti li jridu jintużaw fl-għażla tal-proposti 

li għandhom jirċievu kontribuzzjonijiet 

finanzjarji; 

(d) il-kriterji essenzjali tal-għażla u tal-

għoti li jridu jintużaw fl-għażla tal-proposti 

li għandhom jirċievu kontribuzzjonijiet 

finanzjarji; 

(e) l-iskeda taż-żmien tas-sejħiet ippjanati 

għall-akkwist u s-sejħiet għal proposti; 

 

(f) fejn ikun meħtieġ, l-awtorizzazzjoni 

għall-użu ta’ somom f’daqqa, skali 

standard ta’ spejjeż unitarji jew 

finanzjament b’rata fissa skont ir-

Regolament Finanzjarju; 

 

(g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 

organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 

fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 

preċedenti għal proposta ġustifikata kif 

jixraq.  

(g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 

organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 

fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 

preċedenti għal proposta ġustifikata kif 

jixraq, b'konformità mar-Regolament 

Finanzjarju u r-regoli ta' 

implimentazzjoni tiegħu.  

2. Il-programm ta' ħidma msemmi fil-

paragrafu 1 jiġi adottat skont il-proċedura 

ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 16(2). 

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-

programmi ta’ ħidma annwali billi 

tistabbilixxi: 
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 (a) l-iskeda taż-żmien tas-sejħiet għall-

offerti u s-sejħiet għal proposti ppjanati; 

 (b) fejn ikun meħtieġ, l-awtorizzazzjoni 

għall-użu ta’ somom f’daqqa, skali 

standard ta’ spejjeż unitarji jew 

finanzjament b’rata fissa skont ir-

Regolament Finanzjarju; 

 2a. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 2 

għandhom jiġu adottati skont il-

proċedura ta’ analiżi msemmija fl-

Artikolu 16(2). 

3. Fl-implimentazzjoni tal-Programm, il-

Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, 

tiżgura l-konformità mad-dispożizzjonijiet 

legali kollha rilevanti rigward il-

protezzjoni tad-dejta personali u, fejn 

xieraq, l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi biex 

jiġu żgurati l-kunfidenzjalità u s-sikurezza 

ta’ tali dejta. 

3. Fl-implimentazzjoni tal-Programm, il-

Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, 

għandha tiżgura l-konformità mad-

dispożizzjonijiet legali kollha rilevanti 

rigward il-protezzjoni tad-dejta personali u, 

fejn xieraq, l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi 

biex jiġu żgurati l-kunfidenzjalità u s-

sikurezza ta’ tali dejta. 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-programm ta’ ħidma annwali fih elementi li huma għażliet 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 jiġu 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, tiżgura l-konsistenza u l-

kumplimentarjetà ġenerali bejn il-

Programm u politiki, strumenti u 

azzjonijiet oħrajn tal-Unjoni. 

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 

Membri, għandha tiżgura l-konsistenza u l-

kumplimentarjetà ġenerali bejn il-

Programm u politiki, strumenti u 

azzjonijiet oħrajn tal-Unjoni u l-attivitajiet 

tal-Aġenziji li l-mandat tagħhom huwa 

kopert mill-Programm. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Bit-talba tal-Kummissjoni, li għandha 

tevita li twassal għal żieda sproporzjonata 

fil-piż 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-miżuri 

mwettqa u r-riżorsi 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-miżuri kollha (fil-livell ta' 

riżultati u impatti), l-effiċjenza tal-użu tar-

riżorsi u l-valur miżjud tiegħu tal-UE, bil-

ħsieb ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-

modifika jew is-sospensjoni tal-miżuri. 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-miżuri għall-prijoritajiet 

tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv. Se tqis ir-riżultati 

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-miżuri kollha (fil-livell ta' 

riżultati u impatti), l-effiċjenza tal-użu tar-

riżorsi u l-valur miżjud tiegħu tal-UE, bil-

ħsieb ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-

modifika jew is-sospensjoni tal-miżuri. 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-miżuri għall-ilħuq tal-

objettivi stabbiliti fl-Artikolu 168 tat-

Trattat. Se tqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni 

fuq l-impatt fit-tul tal-programm ta' qabel. 

Ġustifikazzjoni 

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-

prijoritajiet ta’ Ewropa 2020. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-

riżultati tal-azzjonijiet imwettqa skont dan 

ir-Regolament disponibbli pubblikament u 

għandha tiżgura t-tixrid vast tagħhom. 

4. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-

riżultati disponibbli pubblikament u 

għandha tiżgura t-tixrid vast tagħhom 

sabiex tiddokumenta l-kontribut tal-

Programm għaż-żieda fil-kwalità tal-kura 

tas-saħħa għaċ-ċittadini tal-UE. 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 16a 

 Eżerċizzju 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 jiġu 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’ tiġi revokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 

jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 

għandha ttemm id-delega tas-setgħa 

speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 

għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

ulterjuri stipulata fih. Ma għandha 

taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li 

diġà jkun fis-seħħ. 

 4. Hekk kif tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 

simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill. 
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 5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 11(5) 

u 32 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 

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 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 ____________ 

 * ĠU: jekk joġgħbok daħħal id-data tad-

dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-programm ta’ ħidma annwali fih elementi li huma għażliet 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 jiġu 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 żviluppati għodod u 

mekkaniżmi komuni fil-livell tal-UE biex 

jindirizzaw in-nuqqas ta' riżorsi, kemm 

umani u kemm finanzjarji, u biex 

jiffaċilitaw l-użu tal-innovazzjoni fil-qasam 

tal-kura tas-saħħa sabiex iwasslu għal 

sistemi innovattivi u sostenibbli tas-saħħa; 

1. Li jkunu żviluppati għodod u 

mekkaniżmi komuni fil-livell tal-UE biex 

jindirizzaw in-nuqqas ta' riżorsi, kemm 

umani u kemm finanzjarji, u biex 

jiffaċilitaw l-użu volontarju tal-

innovazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa 

sabiex iwasslu għal sistemi innovattivi, 

effiċjenti 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-

reġistri tal-pazjenti u soluzzjonijiet oħrajn 

tas-saħħa elettronika; tkun sostnuta l-

kooperazzjoni Ewropea dwar is-saħħa 

elettronika, primarjament dwar ir-reġistri u 

l-użu 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-

reġistri tal-pazjenti u soluzzjonijiet oħrajn 

tas-saħħa elettronika, inkluż l-użu 

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-reġistri u l-użu 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. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.2a. Innovazzjoni fis-saħħa u s-saħħa 

elettronika: l-użu ta' sistemi tat-trasport 

intelliġenti (ITS) permezz ta' servizzi 

mediċi ta' emerġenza. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.2b. Jiġu żviluppati standards ICT għas-

servizzi elettroniċi tas-saħħa, sabiex 

teknoloġiji 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 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.2c. Jiġu żviluppati standards u 

protokolli ICT għas-servizzi elettroniċi 

tas-saħħa għal servizzi ta' emerġenza, 

inkluż l-użu ta' sistemi tat-trasport 

intelliġenti (ITS) f'servizzi bħal dawn.  

 

Emenda  57 

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: żvilupp ta’ ppjanar effettiv tal-forza 

tax-xogħol tas-saħħa f’termini ta’ numri, 

ambitu tal-prattika u ħiliet, monitoraġġ tal-

mobilità (fl-UE) u l-migrazzjoni tal-

professjonisti tas-saħħa, żvilupp ta’ 

strateġiji effiċjenti għar-reklutaġġ u ż-

żamma tal-impjiegi u l-iżvilupp tal-

kapaċità. 

1.3. Il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-

saħħa: żvilupp ta’ ppjanar effettiv tal-forza 

tax-xogħol tas-saħħa f’termini ta’ numri, 

ugwaljanza bejn is-sessi, ambitu tal-

prattika u kemm it-tħariġ fil-fatt jissodisfa 

l-ħiliet meħtieġa, inkluża l-abbiltà li 

jintużaw sistemi ta' informazzjoni ġodda u 

teknoloġiji avvanzati oħra, monitoraġġ tal-

mobilità (fl-UE) u l-migrazzjoni tal-

professjonisti tas-saħħa, żvilupp ta’ 

strateġiji effiċjenti għar-reklutaġġ u ż-

żamma tal-impjiegi u l-iżvilupp tal-

kapaċità, filwaqt li jitqiesu l-kwistjonijiet 

tad-dipendenza u tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni u li jitwettqu valutazzjonijiet 

perjodiċi ta' dawn ir-rekwiżiti ġodda. 

Ġustifikazzjoni 

Għandha tingħata attenzjoni partikulari lit-tħarriġ tal-persunal tas-saħħa għall-iżvilupp ta' 

strateġija effikaċi biex timmassimizza l-eċċellenza u biex tissodisfa l-ħtiġijiet differenti tal-

professjonisti fl-UE. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.3a (ġdid) 



 

PE486.116v02-00 42/85 RR\908053MT.doc 

MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.3a. L-appoġġ għal-mobilità tal-

ħaddiema fil-qasam tas-saħħa u l-iżvilupp 

tas-servizzi elettroniċi fil-qasam tas-saħħa 

fl-Unjoni sabiex jiġu indirizzati 

nuqqasijiet jew eċċessi tar-riżorsi umani. 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.3b. Il-promozzjoni ta' u l-appoġġ għal l-

iskambju tal-aqwa prattiki u proġetti 

pilota bl-għan li jħeġġu l-innovazzjoni fil-

qasam tal-interventi tas-saħħa pubblika, l-

istrateġiji ta’ prevenzjoni u l-ġestjoni tas-

sistema tas-saħħa. 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.3c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.3c. L-appoġġ għall-inkorporazzjoni tat-

teknoloġija tal-informatika u tal-

komunikazzjoni fis-sistemi tas-saħħa 

sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-

informazzjoni u l-proċessi ta’ 

komunikazzjoni. L-Istati Membri jkunu 

jistgħu volontarjament jinkoraġġixxu l-

parteċipazzjoni tal-ħaddiema li jistgħu 

jkunu żejda fis-settur tas-saħħa fi proġetti 

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’ deċiżjonijiet aħjar dwar ir-

riformi tas-sistemi tas-saħħa: stabbiliment 

ta’ mekkaniżmu għall-iskambju ta' għarfien 

espert fil-livell tal-UE, għall-għoti ta’ pariri 

tajbin u bbażati fuq evidenza dwar 

investiment effettiv u effiċjenti fis-saħħa 

pubblika u s-sistemi tas-saħħa. Ikun 

faċilitat l-użu tar-riżultati li joħorġu mill-

proġetti ta' riċerka sostnuti bis-Seba' 

Programm Kwadru u fit-terminu t-twil l-

attivitajiet li se jitwettqu fil-programmi li 

se jsiru dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni 

2014-2020 (Horizon 2020). 

1.4. Teħid ta’ deċiżjonijiet aħjar dwar ir-

riformi tas-sistemi tas-saħħa mentali u 

fiżika: stabbiliment ta’ mekkaniżmu għall-

iskambju ta' għarfien espert fil-livell tal-

UE, għall-għoti ta’ pariri tajbin u bbażati 

fuq evidenza dwar investiment effettiv u 

effiċjenti fis-saħħa pubblika u s-sistemi tas-

saħħa, filwaqt li titħeġġeġ il-kompetittività 

tal-partijiet interessati. Ikun faċilitat l-użu 

tar-riżultati li joħorġu mill-proġetti ta' 

riċerka sostnuti bis-Seba' Programm 

Kwadru u fit-terminu t-twil l-attivitajiet li 

se jitwettqu fil-programmi li se jsiru dwar 

ir-riċerka u l-innovazzjoni 2014-2020 

(Horizon 2020). 

Ġustifikazzjoni 

Ir-riformi tas-sistemi tas-saħħa għandhom jitwettqu bl-inklużjoni ta' perspettiva fuq perjodu 

medju ta' żmien u fit-tul għall-atturi soċjali u ekonomiċi. 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.4a. Jinħolqu sinerġiji mal-qasam tar-

riċerka Ewropea sabiex l-avvanzi 

prinċipali li saru fir-riċerka jistgħu jiġu 

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-djanjożi 

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-djanjożi 

bikrija; l-innovazzjoni fil-fejqan u l-kura, 

partikolarment rigward il-ġestjoni ta' 

mard newrodeġenerattiv, u l-innovazjoni 

għal tixjiħ attiv u għal ħajja indipendenti. 

Ġustifikazzjoni 

Din is-Sħubija għandha tippromwovi wkoll, bħala kwistjoni ta' urġenza, soluzzjonijiet 

innovattivi fil-qasam tal-mard newrodeġenerattiv, u tal-kura tal-pazjenti li jbatu b'dan il-

mard. 

 

Emenda  64 

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-deċiżjonijiet imsejjes fuq l-

evidenza, inkluż il-ġbir u l-analiżi ta' dejta 

dwar is-saħħa u t-tifrix vast tar-riżultati tal-

Programm u inkluż is-sostenn lill-Kumitati 

Xjentifiċi mwaqqfa skont id-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2008/721/KE. 

 

1.7. It-trawwim ta' sistema dwar l-għarfien 

dwar is-saħħa, biex tikkontribwixxi għal 

teħid tad-deċiżjonijiet imsejjes fuq l-

evidenza, inkluż il-ġbir u l-analiżi ta' dejta 

dwar is-saħħa u t-tifrix vast tar-riżultati tal-

Programm u inklużi metodi standardizzati 

għall-ġbir ta' dejta, il-koordinazzjoni, il-

ġbir u l-monitoraġġ ta' dejta dwar mard 

kroniku u s-sostenn lill-Kumitati 

Xjentifiċi mwaqqfa skont id-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2008/721/KE. 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.7a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.7a. Azzjonijiet meħtieġa biex jiffaċilitaw 

il-monitoraġġ kontinwu tal-litteriżmu 

relatat mas-saħħa fl-Unjoni u biex 

jiżviluppaw approċċi effettivi għall-avvanz 

fil-litteriżmu relatat mas-saħħa fil-forza 

tax-xogħol u għat-tfassil ta' għoti ta’ 

servizzi f'dan il-qasam. 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.7b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.7b. Il-promozzjoni tal-kompilazzjoni ta’ 

informazzjoni statistika komparattiva tas-

sistemi tas-saħħa individwali nazzjonali 

f'livell Ewropew. 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 1.7c (ġdid) 

 

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-

riżultati u t-titjib miksub. 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Aktar aċċess għall-għarfien espert 

mediku u informazzjoni medika għal 

2. Aktar aċċess għall-għarfien espert 

mediku, informazzjoni medika u 
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kundizzjonijiet speċifiċi anki lil hinn mill-

fruntieri nazzjonali u l-iżvilupp ta' 

soluzzjonijiet u linji gwida komuni biex 

titjieb il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-

saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti sabiex 

jikber l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u 

aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE 

trattament għal kundizzjonijiet speċifiċi 

anki lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u l-

iżvilupp ta' soluzzjonijiet u linji gwida 

komuni biex titjieb il-kwalità tal-qasam tal-

kura tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti 

sabiex jikber l-aċċess għal kura tas-saħħa 

aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE 

b’konformità mal-valuri fundamentali tal-

Unjoni dwar l-universalità, il-kwalità 

għolja, l-ekwità tal-aċċess u s-solidarjetà. 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt 2.2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.2 Mard rari: appoġġ 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 reġistri għall-mard rari 

abbażi ta' kriterji komuni ta' 

akkreditazzjoni. 

2.2 Mard rari: appoġġ għal kooperazzjoni, 

netwerking u informazzjoni fil-qasam tal-

mard rari kif ukoll tal-mard rari 

emerġenti fil-livell Ewropew, inkluż 

appoġġ lill-Istati Membri, lill-

organizzazzjonijiet tal-pazjenti u lil 

partijiet interessati rilevanti oħra. Appoġġ 

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' ċentri ta’ 

kompetenza, netwerks ta' referenza 

(b'konformità mal-punt 2.1), informazzjoni 

u reġistri għall-mard rari abbażi ta' kriterji 

komuni ta' akkreditazzjoni. 

 _________________ 

 1 COM(2008)0679 

 2 (2009/C 151/02) 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.2a. Mard relatat mal-età: azzjonijiet ta' 

appoġġ li jippromwovu l-kooperazzjoni, l-

iskambju ta' informazzjoni u l-iżvilupp ta' 

programmi ta' riċerka dwar mard marbut 

mal-età, inkluż il-mard 

newrodeġenerattiv.  

 

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 assoċjati mal-kura 

tas-saħħa; l-iskambju tal-aqwa prassi dwar 

is-sistemi li jassiguraw il-kwalità; l-

iżvilupp ta' linji gwida u għodod li 

jippromwovu s-sikurezza tal-pazjenti u l-

kwalità; tiżdied 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 jiġi skambjat l-għarfien u l-aqwa 

prassi dwar il-kura tal-mard kroniku, ir-

rispons min-naħa tas-sistemi tas-saħħa u r-

riċerka, inkluż l-iżvilupp 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 assoċjati mal-kura 

tas-saħħa; l-iskambju tal-aqwa prassi dwar 

is-sistemi li jassiguraw il-kwalità; l-

iżvilupp ta' linji gwida u għodod kliniċi u 

dwar it-trattament li jippromwovu s-

sikurezza tal-pazjenti u l-kwalità; l-iżvilupp 

tal-edukazzjoni dwar is-saħħa għaċ-

ċittadini tal-UE; tiżdied 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 jiġi 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 kawżi konġenitali, 

soċjali jew ambjentali, ir-rispons min-naħa 

tas-sistemi tas-saħħa u r-riċerka, inkluż l-

iżvilupp ta' linji gwida Ewropej cliniċi u 

dwar it-trattament. 
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Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.4. Sikurezza: jitjieb l-użu għaqli tal-

aġenti antimikrobjali fil-prodotti 

mediċinali u jitnaqqsu l-prattiċi li jżidu r-

reżistenza antimikrobjali; jitnaqqas il-piż 

tal-infezzjonijiet ta' reżistenza u dawk 

assoċjati mal-kura tas-saħħa u tkun 

garantita d-disponibbiltà tal-antimikrobjali 

effettivi. 

2.4. Sikurezza: jitjieb l-użu għaqli tal-

aġenti antimikrobiċi fil-prodotti mediċinali 

kemm fil-mediċini umana kif ukoll fil-

mediċina veterinarja u jitnaqqsu l-prattiki 

li jżidu r-reżistenza antimikrobika, anke 

fis-settur veterinarju, partikolarment fl-

isptarijiet; jitnaqqas il-piż tal-infezzjonijiet 

ta' reżistenza u dawk assoċjati mal-kura 

tas-saħħa u tkun garantita d-disponibbiltà 

tal-antimikrobiċi effettivi, investiment 

kontinwu fit-titjib tal-metodi ta' analiżi 

biex tiġi identifikata u evitata r-reżistenza, 

partikolarment billi jiġu eżaminati mill-

qrib id-dożaġġi li bihom jintużaw, it-tul 

tat-trattament u l-użu tagħhom flimkien 

ma' mediċini oħra, u t-titjib tan-

netwerking fost l-atturi kollha tal-kura 

tas-saħħa b'rabta mal-ġestjoni tar-

reżistenza antimikrobika. 

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li titpoġġa enfasi fuq l-ambjent tal-isptarijiet fejn it-tixrid tal-infezzjonijiet jista' jiġi 

evitat bis-saħħa ta' twettiq ta' miżuri sanitarji mmirati. Dan ikollu r-riżultat doppju li jiġi 

limitat l-għadd ta' infezzjonijiet u jitrażżan l-użu tal-antibijotiċi u l-iżvilupp ta' reżistenza għal 

dawn l-antibijotiċi. 

 

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-

leġiżlazzjoni tal-UE, jew li jikkontribwixxu 

għalihom, fl-oqsma tat-tessuti u ċ-ċelloli, 

id-demm, l-organi, l-użu tal-prodotti 

mediċinali u d-drittijiet tal-pazjenti fil-kura 

tas-saħħa transkonfinali. Tali azzjonijiet 

2.5. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-

leġiżlazzjoni tal-UE, jew li jikkontribwixxu 

għalihom, fl-oqsma tat-tessuti u ċ-ċelloli, 

id-demm, l-organi, l-użu tal-prodotti 

mediċinali u d-drittijiet tal-pazjenti fil-kura 

tas-saħħa transkonfinali, b’rispett sħiħ tal-
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jistgħu jinkludu attivitajiet li għandhom l-

għan li jiżguraw l-implimentazzjoni, l-

applikazzjoni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni 

ta’ din il-leġiżlazzjoni. 

kompetenzi u tal-għażliet etiċi tal-Istati 

Membri f’dawn l-oqsma. Tali azzjonijiet 

jistgħu jinkludu attivitajiet li għandhom l-

għan li jiżguraw l-implimentazzjoni, l-

applikazzjoni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni 

ta’ din il-leġiżlazzjoni. 

 

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’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evidenza, 

inkluż il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta tas-saħħa 

u t-tixrid vast tar-riżultati tal-Programm. 

It-trawwim ta' sistema ta' għarfien dwar is-

saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid ta’ 

deċiżjonijiet ibbażati fuq evidenza, inkluż 

il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta tas-saħħa u t-

tixrid vast tar-riżultati tal-Programm, u l-

appoġġ tal-isforzi biex din id-dejta tiġi 

aġġornata perjodikament u biex titjieb il-

komparabilità fost l-Istati Membri. 

Ġustifikazzjoni 

In-nuqqas ta' dejta komparabbli fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huwa ostaklu 

importanti għall-kisba ta' politiki ekonomikament u soċjalment effikaċi u vijabbli mil-lat ta' 

kura tas-saħħa. 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.6a. L-iżvilupp 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 bażi għat-teħid 

tad-deċiżjonijiet immirat lejn it-titjib fl-

effettività tal-politiki dwar is-saħħa. 

 

Emenda  76 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 – punt 2.6b (ġdid) 

 

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-litteriżmu relatat mas-saħħa taċ-

ċittadini biex is-sistemi tas-saħħa jsiru 

aktar aċċessibbli u faċli biex jinftiehmu 

mill-pazjenti. 

Ġustifikazzjoni 

Il-litteriżmu relatat mas-saħħa jiddependi mhux biss fuq il-kapaċitajiet tal-individwu iżda 

anke fuq il-fehim tas-sistema. It-titjib tal-leġġibbiltà tas-sistemi tas-saħħa, pereżempju bit-

titjib fil-lingwa, fil-ħiliet komunikattivi tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa iżda 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-użu tal-aqwa prattiki 

vvalidati għall-miżuri ta' prevenzjoni 

kosteffettivi billi jiġu indirizzati l-fatturi ta' 

riskju ewlenin, jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-

alkoħol u l-obeżità, kif ukoll l-HIV/AIDS, 

b'enfasi fuq id-dimensjoni transkonfinali, 

sabiex jiġi evitat il-mard transkonfinali u 

tiġi promossa s-saħħa. 

3. L-identifikazzjoni, it-tixrid u l-

promozzjoni tal-użu tal-aqwa prattiki 

vvalidati għall-miżuri ta' prevenzjoni 

kosteffettivi billi jiġu indirizzati l-fatturi ta' 

riskju ewlenin, jiġifieri t-tipjip, l-użu tal-

alkoħol b'mod li jkun ta' ħsara, dieta 

mhux tajba għas-saħħa, ħajja sedentarja 

u l-obeżità, l-użu tad-droga, u fatturi 

ambjentali, kif ukoll il-mard li jittieħed, 

b'enfasi fuq id-dimensjoni transkonfinali, 

sabiex jiġi evitat il-mard transkonfinali u 

jiġu promossi s-saħħa u l-litteriżmu relatat 

mas-saħħa, u billi jiġu appoġġati 

kampanji ta' sensibilizzazzjoni li 

jippromwovu stili ta' ħajja tajbin għas-

saħħa, b'attenzjoni partikolari għat-

tħeġġiġ tal-iżvilupp ta' mġibiet ta' stili ta' 

ħajja tajbin għas-saħħa fit-tfal iż-żgħar. 
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Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.1. Il-promozzjoni kosteffettiva u l-miżuri 

ta' prevenzjoni: dan jinkludi azzjonijiet 

biex jiġu stabbiliti netwerks u sħubijiet 

pan-Ewropej li jinvolvu firxa wiesgħa ta' 

atturi fil-komunikazzjoni u fl-azzjonijiet 

għat-trawwim tal-kuxjenza dwar 

kwistjonijiet ewlenin b'rabta mas-saħħa 

bħalma huma l-prevenzjoni tat-tipijp, l-

abbuż tal-alkoħol, it-trattament tal-obeżità 

b'attenzjoni partikulari fuq id-dimensjoni 

trnaskonfinali u fuq l-Istati Membri bi ftit 

jew xejn azzjoni b'rabta ma' dawn il-

kwsitjonijiet. 

3.1. Il-promozzjoni kosteffettiva u l-miżuri 

ta' prevenzjoni ta’ mard li jittieħed u li ma 

jitteħidx: dan jinkludi azzjonijiet biex jiġu 

stabbiliti netwerks u sħubijiet pan-Ewropej 

li jinvolvu firxa wiesgħa ta' atturi fil-

komunikazzjoni, fl-edukazzjoni u fl-

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-abbuż tal-alkoħol 

u tad-droga, l-ikel mhux tajjeb għas-

saħħa u ħajja sedentarja fil-kuntest  tat-

trattament tal-obeżità relatata mad-dieta, 

u programmi għall-promozzjoni tas-saħħa 

għall-pubbliku ġenerali, it-tniġġis 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-

ġeneru. 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.1a. L-appoġġ ta’ reazzjonijiet effettivi 

għall-mard li jittieħed billi jiġi identifikat, 

imxerred u promoss l-użu ta’prattiki tajba 

għal prevenzjoni, dijanjożi, trattament u 

kura kosteffettivi. 

 

Emenda  80 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.1b. Is-sostenn għall-iskambju ta’ 

prattiki tajbin għat-tnaqqis ta’ danni lis-

saħħa relatati mad-drogi, inklużi l-

informazzjoni u l-prevenzjoni. 

 

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 inkluż il-kanċer, 

permezz ta' skambju tal-għarfien u ta' 

prassi tajba u l-iżvilupp ta' attivitajiet 

konġunti dwar il-prevenzjoni. Il-kanċer: 

ħidma ta' segwitu għax-xogħol li diġà sar; 

it-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' 

informazzjoni dwar il-kanċer b'dejta 

komparabbli, sostenn għall-iskrinjar tal-

kanċer, inklużi mekkaniżmi volontarji ta' 

akkreditazzjoni, sostenn għall-iżvilupp ta' 

linji gwida Ewropej għall-prevenzjoni fejn 

jeżistu diżlivelli sinifikanti. 

3.2. Mard kroniku: sostenn lill-

kooperazzjoni u n-netwerking Ewropej 

għall-prevenzjoni u t-titjib tar-rispons 

għall-mard kroniku inkluż il-kanċer u l-

mard newrodeġenerattiv, filwaqt li wieħed 

jopera f'qafas sensittiv għall-ġeneru u 

filwaqt li jitqiesu d-differenzi bejn il-

proċessi tal-mard fin-nisa u fl-irġiel, 

permezz ta' skambju tal-għarfien u ta' 

prassi tajba, il-promozzjoni tal-

edukazzjoni, l-iżvilupp ta' linji gwida 

rigward il-fatturi ambjentali sottostanti 

tal-mard kroniku u l-iżvilupp ta' attivitajiet 

konġunti dwar il-prevenzjoni, anke fir-

rigward tal-fatturi ta' riskju ambjentali; 
ħidma ta' segwitu għax-xogħol li diġà sar; 

it-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' 

informazzjoni dwar il-mard kroniku 

b'dejta komparabbli; sostenn għall-iskrinjar 

tal-mard kroniku u d-dijanjożi bikrija ta’ 

mard kroniku, inklużi mekkaniżmi 

volontarji ta' akkreditazzjoni; sostenn 

għall-iżvilupp ta' linji gwida Ewropej 

għall-prevenzjoni u d-dijanjożi bikrija fejn 

jeżistu diżlivelli sinifikanti. 

Ġustifikazzjoni 

Il-mard kroniku kollu u mhux biss il-kanċer għandu jkun is-suġġett ta' miżuri ta' 

kooperazzjoni Ewropea dwar il-prevenzjoni. 
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Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.2a. L-appoġġ għad-dijanjożi bikrija tal-

mard newrodeġenerattiv u mard ieħor tal-

moħħ, permezz tal-qsim tal-għarfien u l-

aħjar prattiki u l-iżvilupp ta’ attivitajiet 

konġunti. 

 

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-

leġiżlazzjoni 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 

jiżguraw l-implimentazzjoni, l-

applikazzjoni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni 

ta’ din il-leġiżlazzjoni. 

 

3.3. L-azzjonijiet mitluba mill-objettivi tal-

leġiżlazzjoni tal-UE, jew li jikkontribwixxu 

għalihom, fl-oqsma tar-reklamar u l-

kummerċjalizzazzjoni 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 jiżguraw l-implimentazzjoni, l-

applikazzjoni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni 

ta’ din il-leġiżlazzjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-UE għandha setgħat leġiżlattivi fl-oqsma tal-prodotti tal-ikel u l-alkoħol, kif ukoll 

il-prodotti tat-tabakk, huwa loġiku li dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu inklużi fl-ambitu ta’ 

dan ir-Regolament.  Il-kummerċjalizzazzjoni hija iktar wiesgħa minn sempliċi reklamar u l-

aspetti iktar wiesgħa bħall-kontenut, id-disponibbiltà u l-ipprezzar tal-prodott għandhom jiġu 

indirizzati wkoll. 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – punt 3.3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3a. It-titjib fil-litteriżmu relatat mas-

saħħa fil-popolazzjoni Ewropea permezz 

ta’ programmi speċifiċi 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 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3b. L-iżgurar li s-sistemi tas-jitfasslu 

b’tali mod li jippermettu li ċ-ċittadini 

jkollhom aċċess għall-informazzjoni, 

jifhmuha, jevalwawha u japplikawha biex 

jieħdu deċiżjonijiet f’termini ta’ 

prevenzjoni tal-mard, promozzjoni tas-

saħħa u kura tas-saħħa, u b’hekk 

jagħmlu użu akbar u aktar sostenibbli 

mis-servizzi tas-saħħa. 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3c. Il-promozzjoni ta’ attivitajiet 

immirati biex jipproteġu 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 ĠU C 296, 5.12.2009, p. 4. 
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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’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evidenza, 

inkluż il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta tas-saħħa 

u t-tixrid vast tar-riżultati tal-Programm. 

3.4. It-trawwim ta' sistema ta' għarfien 

dwar is-saħħa li tikkontribwixxi għat-teħid 

ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evidenza, 

inkluż il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta tas-saħħa 

u t-tixrid vast tar-riżultati tal-Programm, u 

l-appoġġ tal-isforzi biex din id-dejta tiġi 

aġġornata regolarment u biex titjieb il-

komparabilità fost l-Istati Membri.  

Ġustifikazzjoni 

In-nuqqas ta' dejta komparabbli fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huwa ostaklu 

importanti għall-kisba ta' politiki ekonomikament u soċjalment effikaċi 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 ġenerika u speċifika, inkluż 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 ġenerika u speċifika, inkluż għall-

influwenza pandemika, u rapportar regolari 

dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 

tħejjija; titwassal l-innovazzjoni lill-

pazjenti għall-prevenzjoni, id-dijanjożi u 

t-trattament ta' mard li ġej minn pajjiżi li 

qegħdin jiżviluppaw, li kulma jmur 

qiegħed isir realtà f'ċerti pajjiżi Ewropej. 
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Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 4 – punt 4.3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4.3. Jiġi sostnut il-bini tal-kapaċità kontra 

t-theddid għas-saħħa fl-Istati Membri: jiġi 

żviluppat l-ippjanar ta' tħejjija u ta' rispons, 

il-koordinazzjoni fir-rispons għas-saħħa 

pubblika, approċċi komuni dwar it-tilqim; 

l-iżviluppi ta' linji gwida dwar il-miżuri 

protettivi f'sitwazzjoni ta' emerġenza, linji 

gwida dwar l-informazzjoni u gwidi għall-

prassi tajba; it-twaqqif ta' mekkaniżmu 

ġdid għall-akkwist konġunt ta' 

kontromiżuri mediċi; l-iżvilupp ta' 

strateġiji ta' komunikazzjoni komuni. 

4.3. Jiġi sostnut il-bini tal-kapaċità kontra 

t-theddid għas-saħħa fl-Istati Membri: jiġi 

żviluppat l-ippjanar ta' tħejjija u ta' rispons, 

il-koordinazzjoni fir-rispons għas-saħħa 

pubblika, approċċi komuni dwar it-tilqim, 

inkluż it-twettiq tal-aħjar kopertura ta' 

tilqim għal ġlieda effikaċi kontra t-

tfaqqigħ mill-ġdid tal-mard li jittieħed; l-

iżvilupp ta' linji gwida dwar il-miżuri 

protettivi f'sitwazzjoni ta' emerġenza, linji 

gwida dwar l-informazzjoni u gwidi għall-

prassi tajba; it-twaqqif ta' mekkaniżmu 

ġdid għall-akkwist konġunt ta' 

kontromiżuri mediċi; l-iżvilupp ta' 

strateġiji 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. 

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea twettaq azzjoni msejsa aktar fuq il-volontarjat permezz ta' 

strateġiji komuni dwar it-tilqim, filwaqt li tiżgura li jkun hemm l-aħjar kopertura ta' tilqim. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Il-programm "Is-Saħħa għat-Tkabbir" għandu baġit globali ta' 446 miljun euro għall-perjodu 

2014-2020, jiġifieri aktar minn 60 miljun euro fis-sena. L-għan tiegħu huwa li jiffoka fuq l-

oqsma ewlenin fejn l-azzjoni tal-UE tista' ġġib valur miżjud reali fis-settur tas-saħħa. Huwa 

jagħmel parti mill-Istrateġija Ewropa 2020 u għandu l-għan li jinkoraġġixxi l-innovazzjoni 

fil-kura tas-saħħa, li jiżgura l-vijabilità tagħha filwaqt li jtejjeb il-benessri taċ-ċittadini 

Ewropej. 

 

Dan il-finanzjament jikkumplimenta għadd ta' miżuri relatati mas-saħħa permezz tal-Fondi 

Strutturali u l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2014-2020. Meta jitqabbel mal-

perjodu preċedenti (2007-2013), dan il-programm igawdi minn żieda ta' 5.7%. 

 

Il-kandidati potenzjali għall-finanzjament se jkunu l-awtoritajiet nazzjonali, l-entitajiet 

pubbliċi u privati, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-organizzazzjonijiet mhux 

governattivi permezz tal-kofinanzjament. Huwa meħtieġ li l-proċeduri u l-aċċess għal dawn 

il-baġits ikunu l-aktar sempliċi possibbli, bil-għan li l-Istati Membri u l-professjonisti fis-

settur tas-saħħa jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu minnhom. 

 

Barra minn hekk, il-kura tas-saħħa ma tistax titqies biss bħala stimolu għat-tkabbir; u t-titolu 

tal-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir jista' joħloq konfużjoni. Madankollu, għandu jiġi 

mfakkar li din l-għażla hija bil-għan li jintwera, f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika fl-Ewropa, 

li s-saħħa mhijiex biss sinonima mad-defiċits. Il-limitazzjonijiet ġenerali fuq il-finanzi 

pubbliċi jobbligaw li ssir riforma fis-sistemi tas-saħħa bil-għan li jikkontrollaw l-ispejjeż 

filwaqt li jimmassimizzaw il-profittabilità tas-settur u l-innovazzjoni. Dawn ir-riformi huma 

essenzjali biex jippermettu li s-sistemi tas-saħħa jissodisfaw id-domanda dejjem tikber għall-

kura iġġenerata mit-tixjiħ tal-popolazzjoni, u jkomplu jipprovdu kura ta' kwalità lill-

ġenerazzjonijiet futuri. It-titolu "Saħħa u Tkabbir" ikun aktar xieraq sabiex jitneħħa kull 

dubju. 

 

Fil-fatt, is-settur tas-saħħa ma jirriduċix ruħu biss għall-valur tal-progress terapewtiku. Huwa 

għandu jservi ta' lieva għat-tkabbir, joħloq impjiegi fi żmien ta' kriżi, u jkun jidher bħala 

pilastru veru tal-ekonomija Ewropea. F'kuntest ikkaratterizzat mid-deindustrijalizzazzjoni, l-

industrija tas-saħħa tippreżenta eżempju rari ta' industrija ewlenija, li l-biċċa l-kbira tagħha 

tinsab fit-territorju Ewropew, mir-riċerka sad-distribuzzjoni. Għaldaqstant, hija għandha 

titqies bħala industrija b'teknoloġija sofistikata. Ta' min wieħed jiftakar li l-għadd ta' 

teknoloġiji li hemm f'mediċina kontra l-kanċer huwa daqs dawk li hemm fl-Airbus. L-iżvilupp 

mill-iskoperta ta' ingredjent attiv għall-produzzjoni industrijali ta' mediċina huwa sfida għall-

inġinerija u t-teknoloġiji. Biex tintrebaħ il-battalja għall-innovazzjoni, jeħtieġ li jiġu 

mmultiplikati l-forzi attwali u li ssir ħidma bejn l-atturi mill-pubbliku u mill-privat u bejn ir-

riċerkaturi minn dixxiplini differenti. 

 

Għalhekk l-għan tal-programm huwa, billi l-objettivi jiġu identifikati aħjar, li jiġu evitati d-

duplikazzjonijiet u li jsir l-aħjar użu mir-riżorsi finanzjarji li qed isiru aktar rari. Fil-fatt huwa 

indispensabbli li jiġi evitat li jitressqu 'l quddiem sensiela ta' miżuri għax dan 

konsegwentement iwassal għall-frammentazzjoni tal-finanzjamenti disponibbli. Il-programm 
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m'għandux id-dmir li jfassal lista eżawrjenti ta' patoloġiji. Jeħtieġ, fuq kollox, li wieħed 

jikkonċentra fuq għadd limitat ta' objettivi prijoritarji. 

 

It-tqassim tal-baġit bejn l-erba' objettivi tal-programm (it-tisħiħ tal-innovazzjoni, it-titjib tal-

aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura, il-ħidma favur il-prevenzjoni tal-mard u l-

protezzjoni taċ-ċittadini mit-theddid għas-saħħa transkonfinali) m'għandhiex tkun statika. Il-

klassifikazzjoni tal-objettivi u l-allokazzjoni għal kull objettiv ta' pakkett finanzjarju 

predeterminat jista' jirriżulta li l-ambitu ta' ċerti proġetti jispiċċa limitat. 

 

Jista' jkun hemm ukoll il-ħtieġa li l-ammonti relatati jiġu aġġustati għall-proċedura 

leġiżlattiva skont il-pakkett finanzjarju għall-programm "Saħħa u Tkabbir" fin-negozjati dwar 

il-qafas finanzjarju multiannwali. 

 

Il-valutazzjoni tal-objettivi differenti tal-programm għandha titkejjel fid-dawl tar-riżultati 

rreġistrati mis-sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri permezz ta' indikaturi rilevanti (il-

perċentwal tal-ispiża mill-PDG, ir-riżultati f'termini ta' għomor mistenni tal-abitanti u l-għadd 

ta' snin ta' ħajja b'saħħithom, eċċ.). 

 

Fir-rigward tal-objettiv li jikkonċerna l-prevenzjoni, il-fatturi tar-riskju għandhom jiġu 

identifikati l-aktar permezz ta' strateġiji aktar effikaċi. Il-fatturi ewlenin tar-riskju – inklużi d-

drawwiet tal-ikel ħżiena u l-istil ta' ħajja sedentarja – għandhom jitqiesu bil-għan li jkun 

hemm prevenzjoni xierqa u effikaċi tal-mard kroniku. Pereżempju, il-prevalenza għolja ta' piż 

żejjed u obeżità fost it-tfal żgħar żgur li se jkollha impatt fuq il-prevalenza tal-mard tal-qalb 

fl-età adulta. 

 

Mingħajr ma wieħed jiffoka fuq xi marda partikolari, għandu madankollu jittieħed aktar kont 

tal-konsegwenzi tat-tixjiħ tal-popolazzjonijiet tagħna. Iż-żieda fl-għomor mistenni twassal 

għal żieda kbira ħafna fil-proporzjon ta' anzjani fil-popolazzjoni, li għandu jilħaq l-40% sa l-

2030. 

 

Dan il-proċess attwali jippreżenta għadd ta' kwistjonijiet u sfidi, kemm għall-ekonomija, kif 

ukoll għas-soċjetà. Jekk nagħmlu mod li s-saħħa tal-individwu titħares għall-itwal żmien 

possibbli, kif ukoll il-kapaċità tiegħu li jibqa' attiv kemm fiżikament kif ukoll soċjalment, 

nistgħu nimmassimizzaw l-impatt pożittiv fuq il-produttività u l-kompetittività. 

 

It-titjib tas-saħħa tal-anzjani tagħna mhux biss se jħarishom mit-tbatija marbuta mal-età, iżda 

se jħaffef ukoll l-ispejjeż soċjali u mediċi li trid tagħmel tajjeb għalihom is-soċjetà. 

 

F'din il-perspettiva, ikun xieraq li l-programm jagħmel aktar enfasi fuq il-mard 

newrodeġenerattiv bħall-marda ta' Alzheimer u forom oħra ta' demenzja. Dan huwa mard 

kroniku b'karatteristiċi speċifiċi: jolqot l-aktar il-persuni anzjani, iwassal għad-dipendenza 

assoluta tal-persuna milquta mill-marda u l-ħtieġa ta' assistenza kontinwa. Dan il-mard 

jaffettwa lil għadd kbir ħafna ta' nies (aktar minn 7 miljun ruħ fl-Ewropa jbatu minn forma ta' 

demenzja), u dan għandu konsegwenzi serji għall-kura tas-saħħa, l-ekonomija u s-soċjetà 

ġenerali. 

 

Il-programm għandu, għaldaqstant, jintegra aħjar it-tixjiħ tal-popolazzjoni u l-mard assoċjat 
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mal-età. Din hija problema orizzontali li tikkonċerna kemm l-Objettiv 1 (kontribut għal 

sistemi tas-saħħa innovattivi u vijabbli), l-Objettiv 2 (it-titjib fl-aċċess għall-kura tas-saħħa ta' 

kwalità aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE) u l-Objettiv 3 (il-prevenzjoni tal-mard u l-

promozzjoni ta' ħajja tajba fir-rigward tas-saħħa). 

 

Il-konsegwenzi tat-tixjiħ tal-popolazzjonijiet tagħna jridu wkoll jiġu antiċipati biex niżguraw 

li jkun hemm ir-riżorsi meħtieġa għat-taħriġ u għall-impjiegi bi kwalifiki f'dan is-settur. L-

Unjoni Ewropea se jkun jeħtiġilha tippromwovi l-ħolqien ta' impjiegi ġodda bil-għan li 

tissodisfa t-talbiet ġodda mis-soċjetà, bħall-appoġġ fid-dar jew fl-istrutturi adatti għall-persuni 

dipendenti, kemm jekk anzjani kif ukoll jekk le, u għandha twettaq valutazzjonijiet perjodiċi 

biex taġġustahom għall-ħtiġijiet reali tal-persuni morda u ta' dawk li jieħdu ħsiebhom. 

 

Fl-aħħar nett, ir-raba' u l-aħħar objettiv tal-programm jikkonċerna l-ħarsien taċ-ċittadini mit-

theddidiet transkonfinali għas-saħħa. Biex dawn ir-riskji jiġu miġġielda, it-tilqim tal-

popolazzjoni huwa għodda partikularment effikaċi f'każ ta' perikli gravi għas-saħħa. 

 

Għalkemm it-tilqim ippermetta li titjieb konsiderevolment is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-

popolazzjonijiet Ewropej, dan il-progress illum jinsab jiffaċċja diversi sfidi: il-mobilità kbira 

tal-popolazzjonijiet, l-eżistenza ta' gruppi mhux imlaqqma minħabba aċċess limitat għall-kura 

tas-saħħa u tnaqqis kontinwu fir-rieda tal-popolazzjonijiet li jaċċettaw it-tilqimiet. Illum, l-

Unjoni Ewropea trid tħabbat wiċċha ma' tfaqqigħat reċenti u kontinwi tal-ħożba u mar-

riemerġenza ta' każijiet ta' tuberkulożi. 

 

Jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea twettaq azzjoni msejsa aktar fuq il-volontarjat permezz ta' 

strateġiji komuni dwar it-tilqim, filwaqt li tiżgura li jkun hemm l-aħjar kopertura ta' tilqim. Se 

jirnexxilna nnaqqsu l-mortalità minħabba dan il-mard bis-saħħa tal-isforzi kontinwi ta' 

kollaborazzjoni u ta' innovazzjoni, attività ta' ppjanar konġunt u t-twettiq ta' miżuri preventivi 

effettivi. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠITS 

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza fl-Ikel 

dwar il-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-perjodu 2014-2020 

(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Angelika Werthmann 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-kura tas-saħħa huwa wieħed mill-akbar setturi ekonomiċi fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Dan 

is-settur jiġġenera madwar 10 % tal-PDG tal-UE u jimpjega wieħed minn kull għaxar 

ħaddiema, li minnhom proporzjon ogħla mill-medja huma akkademiċi. Is-saħħa fil-forma ta' 

kwalità tal-ħajja ogħla mhijiex biss valur li l-persuni jgħożżu minnu nnifsu, iżda wkoll 

strument b'saħħtu għat-tkabbir.  

 

Il-Kummissjoni għaldaqstant ressqet proposta għat-tielet Programm ta' Azzjoni tal-UE (2014-

2020) 'Is-Saħħa għat-Tkabbir' bħala parti mill-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss, fejn l-

attenzjoni hija fuq ir-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u s-saħħa pubblika.  

 

Il-programm se jitmexxa ċentralment mid-DĠ SANCO u mill-Aġenzija Eżekuttiva għas-

Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC), kif ukoll parzjalment, flimkien man-NU, id-WHO, is-COE u 

l-OKŻE.  

 

'Is-Saħħa għat-Tkabbir' jiffoka fuq erba’ objettivi speċifiċi, b'potenzjal qawwi għat-tkabbir 

ekonomiku permezz ta' saħħa aħjar:  

(1) sistemi tas-saħħa innovattivi u sostenibbli;  

(2) aċċess akbar għal kura tas-saħħa aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE; 

(3) il-prevenzjoni tal-mard u l-promozzjoni tas-saħħa, speċjalment fir-rigward tal-fatturi 

ta' riskju ewlenin, it-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol, l-obeżità u l-HIV/Aids;  

(4) il-ħarsien taċ-ċittadini minn theddid għas-saħħa ta' natura transkonfinali. 
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Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, il-Kummissjoni tikkunsidra essenzjali li l-Istati Membri 

jaġixxu b'mod aktar dirett fil-livell nazzjonali. Għalhekk issimplifikat l-implimentazzjoni u l-

ġestjoni fil-programm il-ġdid. Il-livell ta' finanzjament tal-UE se jiġi armonizzat għal 60 % u 

f'każijiet ta' utilità eċċezzjonali sa 80 % tal-ispejjeż eliġibbli. 

 

Sal-2020 se jkun hemm nuqqas ta' miljun ħaddiem fil-qasam tas-saħħa fl-UE, u għaldaqstant 

il-programm 'Is-Saħħa għat-Tkabbir' għandu jkollu l-għan ukoll li jipprovdi inċentivi għas-

suq tax-xogħol. Barra minn hekk il-programm għandu l-għan, fost l-oħrajn, li jistabbilixxi 

standards għoljin ta' sikurezza, kwalità u effikaċja għall-apparat mediku, jaġixxi fil-konfront 

tal-impatti ekonomiċi ta' żieda dejjem akbar fl-għomor u b'mod partikolari għall-prevenzjoni 

ta' mard kroniku, li huwa l-kawża prinċipali ta' mwiet u ta' kwalità ta' ħajja baxxa fl-Ewropa.  

 

Il-Programm jibbaża fuq ir-riżultati tal-ewwel u t-tieni Programm ta' Azzjoni fis-settur tas-

saħħa pubblika (2003-2008 u 2008-2013).  

 

L-approprjazzjonijiet finanzjarji għall-implimentazzjoni tal-programm għall-perjodu mill-

1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 jammontaw għal EUR 446 miljun (fil-prezzijiet 

attwali). 

 

Fid-dawl tan-nuqqas fuq terminu twil fil-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea flimkien mat-tixjiħ 

tal-popolazzjoni li jirriżulta, it-tema tas-saħħa minn perspettiva ekonomika qed issir dejjem 

aktar importanti. Għal dan il-għan, il-programm ''Is-Saħħa għat-Tkabbir'' propost mill-

Kummissjoni għall-perjodu 2014-2020, għandu jiġi approvat bl-emendi proposti li ġejjin. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Jindika li l-pakkett finanzjarju 

speċifikat fil-proposta leġiżlattiva huwa 

biss indikazzjoni għall-awtorità 

leġiżlattiva u li dan ma jistax jiġi stabbilit 

sakemm jintlaħaq ftehim rigward ir-

regolament dwar il-Qafas Finanzjarju 

Multiannwali; 
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Emenda  2 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

8 ta' Ġunju 2011 bit-titolu "Ninvestu fil-

ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 

(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 

sostenibbli u inklużiva"1; itenni li 

jinħtieġu biżżejjed riżorsi addizzjonali fl-

MFF li jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista' 

tilħaq il-prijoritajiet eżistenti tal-politika 

tagħha u twettaq il-kompiti l-ġodda 

previsti mit-Trattat ta' Lisbona, kif ukoll 

sabiex tindirizza sitwazzjonijiet mhux 

mistennija; jindika li anke b'żieda ta' 

mill-inqas 5 % fil-livell tar-riżorsi għall-

MFF li jmiss meta mqabbel mal-livell tal-

2013, tkun tista' ssir biss kontribuzzjoni 

limitata għall-ilħuq tal-objettivi u l-

impenji miftiehma tal-Unjoni u għall-

prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni; 

iħeġġeġ lill-Kunsill, f'każ li ma jaqbilx 

ma' dan l-approċċ, jidentifika b'mod ċar 

liema mill-prijoritajiet politiċi jew mill-

proġetti tiegħu jista' jiġu abbandunati 

totalment, minkejja l-garanzija ta' valur 

miżjud Ewropew tagħhom; 

 ______________ 

 1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Hemm bżonn ta’ sforz kontinwu sabiex 

jiġu sodisfatti r-rekwiżiti kif stabbilit fl-

Artikolu 168 tat-Trattat. Il-promozzjoni 

tas-saħħa fil-livell tal-UE hija parti 

integrali tal-aġenda ta’ "Ewropa 2020:  

(2) Hemm bżonn ta’ sforz kontinwu sabiex 

jiġu sodisfatti r-rekwiżiti kif stabbilit fl-

Artikolu 168 tat-Trattat. Il-promozzjoni 

tas-saħħa fil-livell tal-UE hija parti 

integrali tal-aġenda ta’ "Ewropa 2020: 
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Strateġija Ewropea għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv". Li l-

persuni jibqgħu b’saħħithom u attivi għal 

żmien itwal għandu jkollu effetti ġenerali 

pożittivi fuq is-saħħa, u impatt pożittiv fuq 

il-produttività u l-kompetittività, filwaqt li 

jnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits 

nazzjonali. L-innovazzjoni fis-saħħa tgħin 

fl-indirizzar tal-isfida tas-sostenibbiltà fil-

kuntest tal-bidla demografika, u l-azzjoni 

għat-tnaqqis tal-diżlivelli fil-qasam tas-

saħħa hija importanti għall-kisba ta’ 

"tkabbir inklużiv". F’dan il-kuntest jixraq li 

jiġi 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"). 

Strateġija Ewropea għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv". Li l-

persuni jibqgħu b’saħħithom u attivi għal 

żmien itwal għandu jkollu effetti ġenerali 

pożittivi fuq is-saħħa, u impatt pożittiv fuq 

il-kwalità tal-ħajja tagħhom, il-

produttività u l-kompetittività, filwaqt li 

jnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits 

nazzjonali. L-innovazzjoni fis-saħħa tgħin 

fl-indirizzar tal-isfida tas-sostenibbiltà fil-

kuntest tal-bidla demografika, u l-azzjoni 

għat-tnaqqis tad-diżlivelli fil-qasam tas-

saħħa hija importanti għall-kisba ta’ 

"tkabbir inklużiv". F’dan il-kuntest jixraq li 

jiġi 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"). 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Fl-istess linja mal-objettivi tal-

Istrateġija Ewropea 2020, il-Programm 

għandu jiffoka fuq sett ta’ objettivi u 

azzjonijiet definiti sew b’valur miżjud ċar 

tal-UE li hemm xhieda tiegħu, u 

jikkonċentra l-appoġġ fuq numru iżgħar ta’ 

attivitajiet fl-oqsma prijoritarji. L-enfasi 

għandha titpoġġa skont il-prinċipju tas-

sussidjarjetà, fuq oqsma fejn l-Istati 

Membri ma jistgħux jaġixxu waħedhom 

b’mod kosteffettiv, fejn fin-nofs hemm 

kwistjonijiet ċari transkonfinali jew 

marbuta mas-suq intern, jew fejn hemm 

vantaġġi u titjib sinifikanti fl-effiċjenza 

mill-kollaborazzjoni fil-livell tal-UE.  

(4) Fl-istess linja mal-objettivi tal-

Istrateġija Ewropea 2020, il-Programm 

għandu jiffoka fuq sett ta’ objettivi u 

azzjonijiet definiti b'mod ċar u verifikabbli 

b’valur miżjud ċar tal-UE li hemm xhieda 

tiegħu, u jikkonċentra l-appoġġ fuq numru 

iżgħar ta’ attivitajiet fl-oqsma prijoritarji. 

L-enfasi għandha titpoġġa skont il-

prinċipju tas-sussidjarjetà, fuq oqsma fejn 

l-Istati Membri ma jistgħux jaġixxu 

waħedhom b’mod kosteffettiv, fejn fin-

nofs hemm kwistjonijiet ċari transkonfinali 

jew marbuta mas-suq intern, jew fejn 

hemm vantaġġi u titjib sinifikanti fl-

effiċjenza mill-kollaborazzjoni fil-livell tal-

UE.  

 

Emenda  5 
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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 raġunijiet biex jiżdied l-

investiment fis-saħħa pubblika u fis-sistemi 

tas-saħħa. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 

huma mħeġġin 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 
jiffaċilita l-użu tar-riżultati tiegħu fil-

politiki tas-saħħa nazzjonali. 

(6) Ir-Rapport dwar is-Saħħa Ewropea tal-

2009 tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 

(WHO) jidentifika raġunijiet biex jiżdied l-

investiment fis-saħħa pubblika u fis-sistemi 

tas-saħħa. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 

huma mħeġġin 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. Biex 

ikun żgurat li l-Programm ikun jista' 

effettivament jiffaċilita l-użu tar-riżultati 

tiegħu fil-politiki tas-saħħa nazzjonali, ir-

riżorsi Ewropej għandhom jingħataw biss 

lill-programmi nazzjonali li jilħqu ċerti 

rekwiżiti. 

 

Emenda 6 

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 jżidu 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-użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-

miżuri ta' prevenzjoni kosteffettivi ffukati 

fuq il-fatturi ta' riskju ewlenin, jiġifieri t-

tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u l-obeżità, 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 soċjali u 

(10) Fil-kuntest tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, 

l-investimenti diretti sew għall-

promozzjoni tas-saħħa kif ukoll għall-

prevenzjoni tal-mard jistgħu jżidu n-numru 

ta’ "snin ta’ ħajja fi stat tajjeb ta' saħħa" u 

b’hekk jippermettu lill-anzjani sabiex 

ikomplu jaħdmu meta jikbru u/jew isiru 

ħaddiema anzjani. Il-mard kroniku huwa 

responsabbli għal iktar minn 80 % tal-

imwiet prematuri fl-UE. Bl-

identifikazzjoni, it-tixrid u l-promozzjoni 

tal-użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-

miżuri ta' prevenzjoni kosteffettivi ffukati 

fuq il-fatturi ta' riskju ewlenin, jiġifieri t-

tipjip, l-abbuż tal-alkoħol, il-ħajja 

sedentarja, it-tniġġis ambjentali, l-abbuż 

tad-droga, l-obeżità relatata mad-dieta u l-

HIV/AIDS, il-Programm se 

jikkontribwixxi biex jipprevjeni l-mard u 
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ambjentali. biex jippromwovi s-saħħa, anki filwaqt li 

jitqiesu l-fatturi ewlenin ta' natura soċjali u 

ambjentali. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Il-valur u l-impatt tal-Programm 

għandu jkun sorveljat u evalwat 

regolarment. L-evalwazzjoni għandha 

tikkunsidra li r-realizzazzjoni tal-objettivi 

tal-Programm tista' tirrikjedi perjodu ta’ 

żmien itwal mit-tul tal-Programm. 

(24) Il-Kummissjoni għandha 

timmonitorja kull sena l-implimentazzjoni 

tal-programm permezz ta' indikaturi 

ewlenin għall-valutazzjoni tar-riżultati u 

l-impatti. L-indikaturi għandhom 

jipprovdu l-bażi sabiex jiġi vvalutat sa 

liema punt intlaħqu l-għanijiet tal-

programm. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-

użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżura 

ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 

indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 

jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u l-

obeżità, kif ukoll l-HIV/AIDS, b'enfasi fuq 

id-dimensjoni transkonfinali, sabiex jiġi 

evitat il-mard u tiġi promossa s-saħħa. 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-

użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżuri 

ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 

indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 

jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol, il-

ħajja sedentarja, id-drawwiet ħżiena tal-

ikel, it-tniġġis ambjentali, l-obeżità u l-

HIV/AIDS, b'enfasi fuq id-dimensjoni 

transkonfinali, sabiex jiġi evitat il-mard u 

tiġi promossa s-saħħa. 
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Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 3 – subparagrafu 1  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-

użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżura 

ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 

indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 

jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u l-

obeżità, kif ukoll l-HIV/AIDS, b'enfasi fuq 

id-dimensjoni transkonfinali, sabiex jiġi 

evitat il-mard u tiġi promossa s-saħħa. 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-

użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżuri 

ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 

indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 

jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u d-

droga u l-obeżità relatata mad-dieta, kif 

ukoll l-HIV/AIDS, b'enfasi fuq id-

dimensjoni transkonfinali, sabiex jiġi evitat 

il-mard u tiġi promossa s-saħħa. 

 

Emenda 10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4  – punt 3.1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.1. L-iskambju tal-aqwa prattiki dwar il-

kwistjonijiet ewlenin tas-saħħa bħalma 

huma l-prevenzjoni tat-tipjip, l-abbuż tal-

alkoħol u l-obeżità; 

3.1. L-iskambju tal-aqwa prattiki dwar il-

kwistjonijiet ewlenin tas-saħħa bħalma 

huma l-prevenzjoni tat-tipjip, l-abbuż tal-

alkoħol u d-droga u l-obeżità relatata 

mad-dieta; 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) pajjiżi oħrajn skont il-kundizzjonijiet 

stabbiliti bi ftehim bilaterali rilevanti jew 

multilaterali. 

imħassar 

 



 

RR\908053MT.doc 67/85 PE486.116v02-00 

 MT 

Emenda 12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-

UE ċar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 

pubbliċi jew privati, kif imsemmi fl-

Artikolu 8(1), inklużi l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa u 

għal dawn tal-aħħar, skont il-każ u 

mingħajr sejħa preċedenti għal proposta, 

ġustifikata kif jixraq fil-programmi ta' 

ħidma annwali;  

(b) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-

UE ċar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 

pubbliċi jew privati, kif imsemmi fl-

Artikolu 8(1), inklużi l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali rikonoxxuti uffiċjalment 

attivi fil-qasam tas-saħħa u għal dawn tal-

aħħar, skont il-każ u mingħajr sejħa 

preċedenti għal proposta, ġustifikata kif 

jixraq fil-programmi ta' ħidma annwali;  

 

Emenda 13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 

organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 

fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 

preċedenti għal proposta ġustifikata kif 

jixraq. 

(g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

uffiċjalment rikonoxxuti attivi fil-qasam 

tas-saħħa mingħajr sejħa preċedenti għal 

proposta ġustifikata kif jixraq. 

 

Emenda 14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-

qrib mal-Istati Membri, tissorvelja l-

implimentazzjoni tal-azzjonijiet taħt il-

programm fid-dawl tal-objettivi u l-

indikaturi tiegħu, inkluża l-informazzjoni 

dwar l-ammont tan-nefqa marbuta mal-

klima. Tirrapporta dan lill-kumitat 

imsemmi fl-Artikolu 13, u żżomm 

infurmati lill-Parlament Ewropew u lill-

1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-

qrib mal-Istati Membri, tissorvelja l-

implimentazzjoni tal-azzjonijiet taħt il-

programm fid-dawl tal-objettivi u l-

indikaturi tiegħu, inkluża l-informazzjoni 

dwar l-ammont tan-nefqa marbuta mal-

klima. Tirrapporta dan lill-kumitat 

imsemmi fl-Artikolu 16(1), u żżomm 

infurmati wkoll lill-Parlament Ewropew u 



 

PE486.116v02-00 68/85 RR\908053MT.doc 

MT 

Kunsill.  lill-Kunsill darba fis-sena. 

 

Emenda 15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 

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-miżuri kollha (fil-livell ta' 

riżultati u impatti), l-effiċjenza tal-użu tar-

riżorsi u l-valur miżjud tiegħu tal-UE, bil-

ħsieb ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-

modifika jew is-sospensjoni tal-miżuri. 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-miżuri għall-prijoritajiet 

tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv. Se tqis ir-riżultati 

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-miżuri kollha (fil-livell ta' 

riżultati u impatti), l-effiċjenza tal-użu tar-

riżorsi u l-valur miżjud tiegħu tal-UE, bil-

ħsieb ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-

modifika jew is-sospensjoni tal-miżuri. 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-miżuri għall-prijoritajiet 

tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv. Se tqis ir-riżultati 

tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-

programm ta' qabel. 

L-impatti fit-tul u s-sostenibbiltà tal-effetti 

tal-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir 

għandhom jiġu evalwati bil-għan li jkunu 

ta' kontribut għal deċiżjoni dwar it-tiġdid, 

il-modifika jew is-sospensjoni possibbli ta' 

programm ieħor wara dan. 

L-impatti fit-tul u s-sostenibbiltà tal-effetti 

tal-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir 

għandhom jiġu evalwati bil-għan li jkunu 

ta' kontribut għal deċiżjoni dwar it-tiġdid, 

il-modifika, is-sospensjoni jew it-tmiem 

possibbli ta' programm ieħor wara dan. 

 

Emenda 16 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3.1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.1. Il-promozzjoni kosteffettiva u l-miżuri 

ta' prevenzjoni: dan jinkludi azzjonijiet 

biex jiġu stabbiliti netwerks u sħubijiet 

pan-Ewropej li jinvolvu firxa wiesgħa ta' 

atturi fil-komunikazzjoni u fl-azzjonijiet 

3.1. Il-promozzjoni kosteffettiva u l-miżuri 

ta' prevenzjoni: dan jinkludi azzjonijiet 

biex jiġu stabbiliti netwerks u sħubijiet 

pan-Ewropej li jinvolvu firxa wiesgħa ta' 

atturi fil-komunikazzjoni u fl-azzjonijiet 
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għat-trawwim tal-kuxjenza dwar 

kwistjonijiet ewlenin b'rabta mas-saħħa 

bħalma huma l-prevenzjoni tat-tipijp, l-

abbuż tal-alkoħol, it-trattament tal-obeżità 

b'attenzjoni partikulari fuq id-dimensjoni 

trnaskonfinali u fuq l-Istati Membri bi ftit 

jew xejn azzjoni b'rabta ma' dawn il-

kwsitjonijiet. 

għat-trawwim tal-kuxjenza dwar 

kwistjonijiet ewlenin b'rabta mas-saħħa 

bħalma huma l-prevenzjoni tat-tipjip, l-

abbuż tal-alkoħol u d-droga, il-ħajja 

sedentarja, it-tniġġis ambjentali u l-

indirizzar tal-obeżità relatata mad-dieta 

b'attenzjoni partikulari fuq id-dimensjoni 

transkonfinali u fuq l-Istati Membri bi ftit 

jew xejn azzjoni b'rabta ma' dawn il-

kwistjonijiet. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA 

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza fl-Ikel 

dwar il-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-perjodu 2014-2020 

(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Maria Badia i Cutchet 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir inħoloq fi żmien ta' sfidi kbar, marbuta mal-

globalizzazzjoni u s-sitwazzjoni ekonomika fraġli, li qed ikollha impatt partikolari fuq l-

Unjoni Ewropea. Fil-kuntest tal-Istrateġija 2020 u l-perspettivi finanzjarji ġodda għall-perjodu 

2014-2020, il-Kummissjoni qed tniedi s-Saħħa għat-Tkabbir bħala mezz li jippromwovi l-

innovazzjoni fil-kura tas-saħħa, jikseb sistemi tal-kura tas-saħħa aktar sostenibbli, itejjeb is-

saħħa taċ-ċittadini Ewropej u jipproteġihom minn theddid ta' saħħa transkonfinali. Permezz ta' 

dan il-programm, il-Kummissjoni qed tikkumplimenta inizjattivi eżistenti biex tibni 

ekonomija tal-UE dinamika u kompetittiva. Għalhekk, f'termini ekonomiċi, is-saħħa hija 

meqjusa bħala valur essenzjali u ta' prijorità: is-saħħa u l-benessri taċ-ċittadini tal-Ewropa 

huma investiment b'saħħtu fil-futur tagħha.  

 

Madankollu, il-proposta tal-Kummissjoni tippreżenta wkoll - skont l-opinjoni tar-Rapporteur - 

ħafna opportunitajiet li jsaħħu l-prijoritajiet u l-azzjoni tal-UE f'oqsma oħra relatati mas-

saħħa. L-ambitu tal-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir jista' jiġi estiż biex jinkludi proposti 

trażversali għal azzjoni. B'kunsiderazzjoni ta' dan, ir-Rapporteur: 

 

 jenfasizza l-ħtieġa li wieħed jieħu vantaġġ mill-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir biex 

jippromwovi r-riċerka medika u jikkoordinaha fil-livell Ewropew, sabiex jiżgura li r-

riżorsi disponibbli jintużaw b'mod effiċjenti. L-iżvilupp tal-qasam tar-riċerka tas-

saħħa Ewropea se jħeġġeġ it-tkabbir u s-sostenibilità tiegħu; 

 jitlob li tingħata aktar attenzjoni lil mard relatat mal-faqar u l-mard li ma jingħatax 

attenzjoni (PNRD), li huma responsabbli għar-rata għolja ta' mortalità u d-

deterjorament tal-kwalità tal-ħajja ta' miljuni ta' nies li jgħixu f'pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, u li dejjem qed isiru aktar realtà f'ċerti pajjiżi Ewropej minħabba l-

globalizzazzjoni u t-tendenzi tal-migrazzjoni. L-UE teħtieġ iżżid l-azzjoni tagħha f'dan 
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il-qasam, filwaqt li fl-istess ħin tgħin biex ittejjeb l-istandards ta' għajxien f'pajjiżi li 

qed jiżviluppaw u ssaħħaħ l-ekonomiji tagħhom; 

 jirrimarka li s-Saħħa għat-Tkabbir jikkumplimenta b'mod essenzjali l-inizjattiva 

ewlenija "Ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda", partikolarment f'termini ta' impjieg fis-

settur tas-saħħa (impjiegi fis-settur tas-saħħa u tas-servizzi soċjali). L-UE teħtieġ 

tiggarantixxi r-riżorsi neċessarji biex tipprovdi taħriġ u tagħlim tul il-ħajja għall-

ħaddiema f'dan is-settur, li jimpjega madwar 20 miljun persuna u tippreżenta 

perspettivi soda għat-tkabbir, l-aktar minħabba t-tixjiħ tal-popolazzjoni. 

 iqis li, fir-rigward tal-opportunitajiet ta' taħriġ għall-impjegati tas-settur tas-saħħa, u 

sabiex jiġu modernizzati għodda u riżorsi fuq il-post tax-xogħol, huwa importanti li 

jintużaw l-opportunitajiet offruti minn teknoloġiji ġodda sabiex jiġi żviluppat bis-sħiħ 

il-potenzjal tas-servizzi tas-saħħa u jitjiebu l-effikaċja u l-effiċjenza tagħhom. Żviluppi 

f'teknoloġiji bbażati fuq l-identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju (RFID), bħal 

pereżempju l-Internet tal-Affarijiet, huma ta' interess partikolari. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-

emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

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 żgurat livell għoli ta’ ħarsien 

tas-saħħa, skont l-Artikolu 168 tat-Trattat. 

L-Unjoni tikkumplimenta u ssostni l-

politiki nazzjonali dwar is-saħħa, 

tinkoraġġixxi 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. 

(1) Fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni 

tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni 

jeħtieġ li jkun żgurat livell għoli ta’ ħarsien 

tas-saħħa, skont l-Artikolu 168 tat-Trattat. 

L-Unjoni tikkumplimenta u ssostni l-

politiki nazzjonali dwar is-saħħa, 

tinkoraġġixxi 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  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) L-azzjonijiet previsti fil-programm 

għandhom jgħinu biex isaħħu s-sistemi 

Ewropej tas-saħħa pubblika peress li 

huma mekkaniżmu kruċjali għaż-żamma 

tal-benessri soċjali u għat-tnaqqis tal-

inugwaljanzi li qegħdin, b'mod 

preokkupanti, jiżdiedu minħabba l-

inċertezza ekonomika attwali. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Madwar 20 miljun persuna fl-UE 

għandhom impjiegi fis-settur tas-saħħa u 

tas-servizzi soċjali, ċifra li mistennija 

tiżdied fis-snin li ġejjin minħabba t-tixjiħ 

tal-popolazzjoni. It-taħriġ u t-tagħlim tul 

il-ħajja f'dan is-settur sensittiv għandhom 

ikunu prijorità ewlenija. Għalhekk, il-

ħtieġa għall-impjiegi fis-settur tas-saħħa 

u tas-servizzi soċjali u għall-investimenti 

f'ħiliet moderni, bħal pereżempju l-użu 

tat-teknoloġiji tal-informazzjoni, għandha 

tiġi vvalutata b'mod aktar preċiż. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jiġu minimizzati l-

konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-

theddid tas-saħħa transkonfinali li jistgħu 

jvarjaw minn kontaminazzjoni tal-massa 

kkawżata minn inċidenti kimiċi jew 

radjoloġiċi għal pandemiji, bħal dawk li 

feġġew reċentementi mill-E coli, ir-razza 

(11) Sabiex jiġu minimizzati l-

konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-

theddid tas-saħħa transkonfinali li jistgħu 

jvarjaw minn kontaminazzjoni tal-massa 

kkawżata minn inċidenti kimiċi jew 

radjoloġiċi għal pandemiji, bħal dawk li 

feġġew reċentementi mill-E coli, ir-razza 
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tal-influwenza H1N1 jew is-SARS 

(Sindromu Respiratorju Akut Gravi), il-

Programm għandu jikkontribwixxi għall-

ħolqien u ż-żamma ta' mekkaniżmi u 

għodod robusti għall-identifikazzjoni, il-

valutazzjoni u l-ġestjoni ta’ theddid kbir 

għas-saħħa transkonfinali. Minħabba n-

natura ta’ dan it-theddid, il-Programm 

għandu jsostni miżuri 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’ 

ġestjoni tar-riskji u ta’ kriżijiet. F’dan il-

kuntest, huwa importanti li l-Programm 

jibbenefika mill-kumplimentarjetà mal-

programm ta’ ħidma taċ-Ċentru Ewropew 

għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fil-

ġlieda kontra l-mard li jinxtered u mal-

attivitajiet sostnuti taħt il-programmi tal-

Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni. 

Għandhom isiru sforzi speċjali biex jiġu 

żgurati l-koerenza u s-sinerġiji 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-tuberkulożi u theddid għas-

saħħa ta' natura transkonfinali ieħor. L-

azzjoni taħt il-programm tista' tkopri wkoll 

theddid transkonfinali kkawżat minn 

inċidenti bijoloġiċi u kimiċi, l-ambjent u t-

tibdil fil-klima. Kif mistqarr fil-

komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit 

għall-Ewropa 2020", il-Kummissjoni hi 

impenjata għall-integrazzjoni tat-tibdil fil-

klima fil-programmi kollha tal-infiq tal-UE 

u biex tidderiġi tal-anqas 20 % tal-baġit tal-

Unjoni lejn l-objettivi marbuta mal-klima. 

In-nefqa għall-Programm Is-Saħħa għat-

Tkabbir taħt l-objettiv 4 se jikkontribwixxi 

b'mod ġenerali għal dan l-objettiv billi 

jindirizza t-theddid għas-saħħa assoċjat 

mat-tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni se 

tipprovdi informazzjoni dwar in-nefqa 

marbuta mat-tibdil fil-klima fil-Programm 

Is-Saħħa għat-Tkabbir. 

tal-influwenza H1N1 jew is-SARS 

(Sindromu Respiratorju Akut Gravi), jew 

mard mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li 

minħabba l-movimenti tal-popolazzjoni 

globali jirrappreżentaw realtà aktar 

prevalenti f'ċerti pajjiżi Ewropej, il-

Programm għandu jikkontribwixxi għall-

ħolqien u ż-żamma ta' mekkaniżmi u 

għodod robusti għall-identifikazzjoni, il-

valutazzjoni u l-ġestjoni ta’ theddid kbir 

għas-saħħa transkonfinali. Minħabba n-

natura ta’ dan it-theddid, il-Programm 

għandu jsostni miżuri 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’ 

ġestjoni tar-riskji u ta’ kriżijiet. F’dan il-

kuntest, huwa importanti li l-Programm 

jibbenefika mill-kumplimentarjetà mal-

programm ta’ ħidma taċ-Ċentru Ewropew 

għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fil-

ġlieda kontra l-mard li jinxtered u mal-

attivitajiet sostnuti taħt il-programmi tal-

Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni. 

Għandhom isiru sforzi speċjali biex jiġu 

żgurati l-koerenza u s-sinerġiji 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-tuberkulożi u theddid għas-

saħħa ta' natura transkonfinali ieħor. L-

azzjoni taħt il-programm tista' tkopri wkoll 

theddid transkonfinali kkawżat minn 

inċidenti bijoloġiċi u kimiċi, l-ambjent u t-

tibdil fil-klima. Kif mistqarr fil-

komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit 

għall-Ewropa 2020", il-Kummissjoni hi 

impenjata għall-integrazzjoni tat-tibdil fil-

klima fil-programmi kollha tal-infiq tal-UE 

u biex tidderiġi tal-anqas 20 % tal-baġit tal-

Unjoni lejn l-objettivi marbuta mal-klima. 

In-nefqa għall-Programm Is-Saħħa għat-

Tkabbir taħt l-objettiv 4 se jikkontribwixxi 

b'mod ġenerali għal dan l-objettiv billi 

jindirizza t-theddid għas-saħħa assoċjat 

mat-tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni se 
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tipprovdi informazzjoni dwar in-nefqa 

marbuta mat-tibdil fil-klima fil-Programm 

Is-Saħħa għat-Tkabbir. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Dan il-programm għandu 

jikkontribwixxi wkoll biex joħloq sinerġiji 

mal-qasam tar-riċerka Ewropea bl-

introduzzjoni u l-applikazzjoni ta' skoperti 

innovattivi fis-settur tas-saħħa u fl-

iżgurar li r-riżorsi nazzjonali Ewropej 

limitati qegħdin jintużaw b'mod effiċjenti. 

Sabiex ir-riċerka tkun tradotta 

f'innovazzjoni attwali fis-sistemi tas-

saħħa, għandha tingħata attenzjoni 

partikolari lill-atturi b'vulnerabilitajiet 

speċifiċi, bħan-nisa u t-tfal, li 

madanakollu jagħmlu kontribuzzjoni 

kruċjali għat-tkabbir u l-benesseri soċjali 

u ekonomiku. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Il-Programmm għandu jkun 

implimentat filwaqt li jiġi rispettat 

għalkollox il-prinċipju tat-trasparenza u 

b'bilanċ raġonevoli bejn l-objettivi 

differenti tiegħu. Għandhom jingħażlu u 

jiġu finanzjati mill-Programm azzjonijiet 

xierqa koperti mill-miri speċifiċi tal-

programm u b'valur miżjud ċar tal-UE. Il-

programmi ta’ ħidma annwali għandhom 

jistabbilixxu, b'mod partikolari, il-kriterji 

essenzjali ta' selezzjoni applikabbli għall-

benefiċjarji potenzjali, skont ir-Regolament 

(23) Il-Programmm għandu jkun 

implimentat filwaqt li jiġi rispettat 

għalkollox il-prinċipju tat-trasparenza. Il-

mod li bih il-baġit huwa allokat bejn l-

objettivi għandu jkun proporzjonali għall-

benefiċċji li x'aktarx se jkunu marbutin 

mat-titjib fis-saħħa taċ-ċittadini Ewropej. 

Għandhom jingħażlu u jiġu finanzjati mill-

Programm azzjonijiet xierqa koperti mill-

miri speċifiċi tal-programm u b'valur 

miżjud ċar tal-UE. Il-programmi ta’ ħidma 

annwali għandhom jistabbilixxu, b'mod 
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Finanzjarju, sabiex ikun żgurat li 

għandhom il-kapaċità finanzjarja u 

operattiva li jidħlu għal impenji finanzjati 

taħt il-Programmi u, fejn hu l-każ, l-

evidenza meħtieġa biex tixhed l-

indipendenza tagħhom. 

partikolari, il-kriterji essenzjali ta' 

selezzjoni applikabbli għall-benefiċjarji 

potenzjali, skont ir-Regolament 

Finanzjarju, sabiex ikun żgurat li 

għandhom il-kapaċità finanzjarja u 

operattiva li jidħlu għal impenji finanzjati 

taħt il-Programmi u, fejn hu l-każ, l-

evidenza meħtieġa biex tixhed l-

indipendenza tagħhom. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Li jkunu żviluppati għodod u 

mekkaniżmi komuni fil-livell tal-UE biex 

jindirizzaw in-nuqqas ta' riżorsi, kemm 

umani u kemm finanzjarji, u biex 

jiffaċilitaw l-użu tal-innovazzjoni fil-qasam 

tal-kura tas-saħħa sabiex iwasslu għal 

sistemi innovattivi u sostenibbli tas-saħħa. 

(1) Li jkunu żviluppati għodod u 

mekkaniżmi komuni fil-livell tal-UE biex 

jindirizzaw in-nuqqas ta' riżorsi, kemm 

umani u kemm finanzjarji, u biex 

jiffaċilitaw l-użu tal-innovazzjoni fil-qasam 

tal-kura tas-saħħa sabiex iwasslu għal 

sistemi innovattivi u sostenibbli tas-saħħa 

u biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fi ħdan is-

servizzi Ewropej għall-kura tas-saħħa. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Li jikber l-aċċess għall-għarfien espert 

mediku u informazzjoni medika għal 

kundizzjonijiet speċifiċi anki lil hinn mill-

fruntieri nazzjonali u li jiġu żviluppati 

soluzzjonijiet u linji gwida komuni biex 

titjieb il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-

saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti sabiex 

jikber l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u 

aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE. 

(2) Li jikber l-aċċess għall-għarfien espert 

mediku u informazzjoni medika għal 

kundizzjonijiet speċifiċi anki lil hinn mill-

fruntieri nazzjonali u li jiġu żviluppati 

soluzzjonijiet u linji gwida komuni biex 

titjieb il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-

saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti sabiex 

jikber l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u 

aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE fl-UE 

kollha. 
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Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-

użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżura 

ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 

indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 

jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol u l-

obeżità, kif ukoll l-HIV/AIDS, b'enfasi fuq 

id-dimensjoni transkonfinali, sabiex jiġi 

evitat il-mard u tiġi promossa s-saħħa. 

(3) Li jkun identifikat, mifrux u promoss l-

użu tal-aqwa prattiki vvalidati għall-miżura 

ta' prevenzjoni kosteffettivi billi jiġu 

indirizzati l-fatturi ta' riskju ewlenin, 

jiġifieri t-tipjip, l-abbuż tal-alkoħol, l-

obeżità u d-drogi, kif ukoll l-HIV/AIDS, 

b'enfasi fuq id-dimensjoni transkonfinali, 

sabiex jiġi evitat il-mard u tiġi promossa s-

saħħa. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt 4 - subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Li jiġu żviluppati approċċi u 

azzjonijiet konġunti u jintwera l-valur 

tagħhom għat-tħejjija u l-koordinament 

aħjar tar-riċerka fil-prevenzjoni u t-

trattament ta' mard rari li, minħabba li 

huwa skars, jista' jiġi indirizzat 

effettivament biss fl-livell pan-Ewropew.    

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – punt 1.2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 – 1.2a. Jiġu żviluppati standards u 

protokolli ICT għas-servizzi elettroniċi 

tas-saħħa, sabiex teknoloġiji ICT isiru utli 

fil-qasam tas-saħħa ħalli tkun garantita l-

protezzjoni tad-data personali u jitħarsu l-

pazjenti u l-privatezza tagħhom; 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – punt 1.2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 – 1.2b. Jiġu żviluppati standards u 

protokolli ICT għas-servizzi elettroniċi 

tas-saħħa għal servizzi ta' emerġenza, 

inkluż l-użu ta' sistemi tat-trasport 

intelliġenti (ITS) f'servizzi bħal dawn;   

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – punt 2.2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sostenn lill-azzjonijiet dwar il-mard rari 

inkluż il-ħolqien ta' Netwerks Ta' 

Referenza Ewropej (skont il-punt 2.1), l-

informazzjoni u r-reġistri bbażati fuq il-

kriterji komuni għall-akkreditazzjoni; 

Sostenn lill-azzjonijiet dwar il-mard rari 

inklużi l-informazzjoni u r-reġistri bbażati 

fuq il-kriterji komuni għall-akkreditazzjoni 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – punt 3.1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-iskambju tal-aqwa prattiki dwar il-

kwistjonijiet ewlenin tas-saħħa bħalma 

huma l-prevenzjoni tat-tipjip, l-abbuż tal-

alkoħol u l-obeżità; 

L-iskambju tal-aqwa prattiki dwar il-

kwistjonijiet ewlenin tas-saħħa bħalma 

huma l-prevenzjoni tat-tipjip, l-użu tad-

droga, l-abbuż tal-alkoħol u l-obeżità; 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – punt 3.2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-sostenn tal-prevenzjoni tal-mard kroniku 

inkluż il-kanċer, permezz tal-iskambju tal-

għarfien u l-aqwa prassi u l-iżvilupp ta' 

attivitajiet konġunti; 

Is-sostenn tal-prevenzjoni tal-mard kroniku 

inklużi mard kardjovaskolari, epatite B u 

C u l-kanċer, permezz tal-iskambju tal-

għarfien u l-aqwa prassi u l-iżvilupp ta' 

attivitajiet konġunti; 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-

UE ċar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 

pubbliċi jew privati, kif imsemmi fl-

Artikolu 8(1), inklużi l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa u 

għal dawn tal-aħħar, skont il-każ u 

mingħajr sejħa preċedenti għal proposta, 

ġustifikata kif jixraq fil-programmi ta' 

ħidma annwali; 

(b) azzjonijiet li jkollhom valur miżjud tal-

UE ċar u li jkunu kofinanzjati minn korpi 

pubbliċi jew privati, kif imsemmi fl-

Artikolu 8(1), inklużi l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa u 

għal dawn tal-aħħar, skont il-każ u 

mingħajr sejħa preċedenti għal proposta, 

ġustifikata kif jixraq fil-programmi ta' 

ħidma annwali, b'konformità mar-

Regolament finanzjarju1 tal-UE u r-regoli 

implimentattivi tagħha2; 

 __________ 

 1 Regolament (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002 tal-Kunsill tal-

25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 

Finanzjarju applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 

248, 16.9.2002, p. 1). 

 2 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, 

EURATOM) Nru 2342/2002 tat-

23 ta' Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli 

ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002 fuq ir-Regolament 

Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali 

tal-Komunitajiet Ewropej 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Mhumiex mhux governattivi, ma 

jagħmlux profitt, huma indipendenti mill-

industrija, minn interessi kummerċjali u ta' 

negozju u oħrajn kunfliġġenti; 

(a) Huma mhux governattivi, ma jagħmlux 

profitt, huma indipendenti mill-industrija, 

minn interessi kummerċjali, ta' negozju, 

politiċi jew oħrajn kunfliġġenti; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 

organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 

fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 

preċedenti għal proposta ġustifikata kif 

jixraq. 

(g) l-azzjonijiet kofinanzjati minn 

organizzazzjonijiet internazzjonali attivi 

fil-qasam tas-saħħa mingħajr sejħa 

preċedenti għal proposta ġustifikata kif 

jixraq, b'konformità mar-Regolament 

Finanzjarju tal-UE u r-regoli 

implimentattivi tagħha. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tressaq 

rapport annwali lill-Parlament Ewropew 

dwar il-mod kif il-programm qiegħed jiġi 

implimentat u dwar l-impatt tiegħu.  
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mhux iktar tard minn nofs l-2018, il- Mhux iktar tard minn nofs l-2018, il-
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Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 

ta' evalwazzjoni dwar ir-realizzazzjoni tal-

objettivi tal-miżuri kollha (fil-livell ta' 

riżultati u impatti), l-effiċjenza tal-użu tar-

riżorsi u l-valur miżjud tiegħu tal-UE, bil-

ħsieb ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-

modifika jew is-sospensjoni tal-miżuri. 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-miżuri għall-prijoritajiet 

tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv. Se tqis ir-riżultati 

tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-

programm ta' qabel. 

Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 

ta' evalwazzjoni u tippreżentah lill-

Parlament Ewropew dwar ir-realizzazzjoni 

tal-objettivi tal-miżuri kollha (fil-livell ta' 

riżultati u impatti), l-effiċjenza tal-użu tar-

riżorsi u l-valur miżjud tiegħu tal-UE, bil-

ħsieb ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-

modifika jew is-sospensjoni tal-miżuri. 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-miżuri għall-prijoritajiet 

tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv. Se tqis ir-riżultati 

tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-

programm ta' qabel. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1.2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.2. Innovazzjoni fis-saħħa u s-saħħa 

elettronika: tikber l-interoperabbiltà tar-

reġistri tal-pazjenti u soluzzjonijiet oħrajn 

tas-saħħa elettronika; tkun sostnuta l-

kooperazzjoni Ewropea dwar is-saħħa 

elettronika, primarjament dwar ir-reġistri u 

l-użu 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-

reġistri tal-pazjenti u soluzzjonijiet oħrajn 

tas-saħħa elettronika bħal pereżempju l-

Internet tal-Affarijiet (IoT); tkun sostnuta 

l-kooperazzjoni Ewropea dwar is-saħħa 

elettronika, primarjament dwar ir-reġistri u 

l-użu 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. 
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Proposta għal regolament 

Anness 1 – punt 1 – punt 1.2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.2a. Innovazzjoni fis-saħħa u s-saħħa 

elettronika: l-użu ta' sistemi tat-trasport 

intelliġenti (ITS) permezz ta' servizzi 

mediċi ta' emerġenza. 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1.3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.3. Il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-

saħħa: żvilupp ta’ ppjanar effettiv tal-forza 

tax-xogħol tas-saħħa f’termini ta’ numri, 

ambitu tal-prattika u ħiliet, monitoraġġ tal-

mobilità (fl-UE) u l-migrazzjoni tal-

professjonisti tas-saħħa, żvilupp ta’ 

strateġiji effiċjenti għar-reklutaġġ u ż-

żamma tal-impjiegi u l-iżvilupp tal-

kapaċità. 

1.3. Il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-

saħħa: żvilupp ta’ ppjanar effettiv tal-forza 

tax-xogħol tas-saħħa f’termini ta’ numri, 

ambitu tal-prattika u ħiliet, inkluża l-

kapaċità li jsir użu minn sistemi ġodda 

tal-informazzjoni u teknoloġiji avvanzati 

oħra, monitoraġġ tal-mobilità (fl-UE) u l-

migrazzjoni tal-professjonisti tas-saħħa, 

żvilupp ta’ strateġiji effiċjenti għar-

reklutaġġ u ż-żamma tal-impjiegi u l-

iżvilupp tal-kapaċità. 
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Proposta għal regolament 

Anness 1 – punt 1 – punt 1.4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1.4a. Jinħolqu sinerġiji mal-qasam tar-

riċerka Ewropea sabiex l-avvanzi 

prinċipali li saru fir-riċerka jistgħu jiġu 

introdotti u applikati fil-prattika, fis-

sistemi tas-saħħa. 
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Proposta għal regolament 

Anness 1 – punt 2  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Li jikber l-aċċess għall-għarfien espert 

mediku u informazzjoni medika għal 

kundizzjonijiet speċifiċi anki lil hinn mill-

fruntieri nazzjonali u li jiġu żviluppati 

soluzzjonijiet u linji gwida komuni biex 

titjieb il-kwalità tal-qasam tal-kura tas-

saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti sabiex 

jikber l-aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u 

aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE. 

2. Li jikber l-aċċess għall-għarfien espert 

mediku, informazzjoni medika u 

trattament għal kundizzjonijiet speċifiċi 

anki lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u li 

jiġu żviluppati soluzzjonijiet u linji gwida 

komuni biex titjieb il-kwalità tal-qasam tal-

kura tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti 

sabiex jikber l-aċċess għal kura tas-saħħa 

aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini tal-UE. 
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Proposta għal regolament 

Anness 1 – 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 ġenerika u speċifika, inkluż 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 ġenerika u speċifika, inkluż għall-

influwenza pandemika, u rapportar regolari 

dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 

tħejjija. titwassal l-innovazzjoni lill-

pazjenti għall-prevenzjoni, id-dijanjosi u 

t-trattament ta' mard li ġej minn pajjiżi li 

qegħdin jiżviluppaw, li kulma jmur 

qiegħed isir realtà f'ċerti pajjiżi Ewropej. 

 



 

PE486.116v02-00 84/85 RR\908053MT.doc 

MT 

PROĊEDURA 

Titolu It-tielet programm multiannwali ta' azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa 

għall-perjodu 2014-2020, bit-titolu "Is-saħħa għat-tkabbir" 

Referenzi COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD) 

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ENVI 

30.11.2011 
   

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ITRE 

30.11.2011 
   

Rapporteur(s) 

       Data tal-ħatra 

Maria Badia i 

Cutchet 

14.12.2011 

   

Eżami fil-kumitat 28.2.2012    

Data tal-adozzjoni 24.4.2012    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

54 

1 

1 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, 

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard 

Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del 

Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam 

Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, 

Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena 

Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav 

Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert 

Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad 

Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita 

Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van 

Brempt, Alejo Vidal-Quadras 

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Ioan Enciu, Vicente Miguel 

Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, 

Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej 

Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău 

 



 

RR\908053MT.doc 85/85 PE486.116v02-00 

 MT 

PROĊEDURA 

Titolu It-tielet programm multiannwali ta' azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa 

għall-perjodu 2014-2020, bit-titolu "Is-saħħa għat-tkabbir" 

Referenzi COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD) 

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE 9.11.2011    

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ENVI 

30.11.2011 
   

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

BUDG 

30.11.2011 

EMPL 

30.11.2011 

ITRE 

30.11.2011 

FEMM 

30.11.2011 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija 

       Data tad-deċiżjoni 

EMPL 

17.11.2011 

FEMM 

27.4.2012 
  

Rapporteur(s) 

       Data tal-ħatra 

Françoise 

Grossetête 

15.12.2011 

   

Eżami fil-kumitat 8.5.2012    

Data tal-adozzjoni 20.6.2012    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

63 

0 

0 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 

Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, 

Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Edite Estrela, Jill 

Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan 

Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter 

Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, 

Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello 

Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, 

Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, 

Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja 

Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina 

Yannakoudakis 

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, 

Minodora Cliveti, Gaston Franco, James Nicholson, Vittorio Prodi, 

Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Birgit Schnieber-Jastram, 

Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Anna 

Záborská, Andrea Zanoni 

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Véronique Mathieu 

Data tat-tressiq 3.7.2012 

 
 


