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42. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati 
d-determinanti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali tas-saħħa; jappella għall-ħolqien 
ta' Unjoni Ewropea tas-Saħħa, l-ittestjar 
tal-istress tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-
UE, standards minimi għal kura tas-saħħa 
ta' kwalità, Mekkaniżmu Ewropew ta' 
Rispons għas-Saħħa, kif ukoll aġenziji tas-
saħħa tal-UE msaħħa u kapaċitajiet tal-
protezzjoni ċivili, kollha bbażati fuq il-
prinċipji tas-solidarjetà, in-
nondiskriminazzjoni, l-awtonomija 
strateġika u l-kooperazzjoni, filwaqt li l-
kunsiderazzjonijiet tas-saħħa pubblika 
jitqiegħdu fil-qalba tad-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
kollha tal-Unjoni, kif minquxa fit-Trattat, 
b'valutazzjoni sistematika tal-impatt fuq is-
saħħa tal-politiki rilevanti kollha u 
attenzjoni speċjali għall-għoti tal-kura tas-
saħħa u t-trattament għall-anzjani; jistieden 
lill-Istati Membri jiżguraw aċċess għal kura 
tas-saħħa ta' kwalità għolja ċċentrata fuq 
in-nies u aċċessibbli, inkluża kura 
preventiva universali effiċjenti u b'riżorsi 
tajbin u l-promozzjoni tas-saħħa għal 
kulħadd; jilqa' l-bidla fis-Semestru 
Ewropew mill-iffrankar tal-ispejjeż għall-
orjentazzjoni tal-prestazzjoni u l-eżiti tas-
saħħa għall-kura tas-saħħa; jistieden lill-
Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex 
tindirizza l-inugwaljanzi fis-saħħa bejn u fi 
ħdan l-Istati Membri tal-UE, tiżviluppa 

42. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati 
d-determinanti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali tas-saħħa; jappella għall-ħolqien 
ta' Unjoni Ewropea tas-Saħħa, l-ittestjar 
tal-istress tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-
UE, standards minimi għal kura tas-saħħa 
ta' kwalità, Mekkaniżmu Ewropew ta' 
Rispons għas-Saħħa, kif ukoll aġenziji tas-
saħħa tal-UE msaħħa u kapaċitajiet tal-
protezzjoni ċivili, kollha bbażati fuq il-
prinċipji tas-solidarjetà, in-
nondiskriminazzjoni, l-awtonomija 
strateġika u l-kooperazzjoni, filwaqt li l-
kunsiderazzjonijiet tas-saħħa pubblika 
jitqiegħdu fil-qalba tad-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
kollha tal-Unjoni, kif minquxa fit-Trattat, 
b'valutazzjoni sistematika tal-impatt fuq is-
saħħa tal-politiki rilevanti kollha u 
attenzjoni speċjali għall-għoti tal-kura tas-
saħħa u t-trattament għall-anzjani; jistieden 
lill-Istati Membri jiżguraw aċċess għal kura 
tas-saħħa ta' kwalità għolja ċċentrata fuq 
in-nies u aċċessibbli, inkluża kura 
preventiva universali effiċjenti u b'riżorsi 
tajbin u l-promozzjoni tas-saħħa għal 
kulħadd; jilqa' l-bidla fis-Semestru 
Ewropew mill-iffrankar tal-ispejjeż għall-
orjentazzjoni tal-prestazzjoni u l-eżiti tas-
saħħa għall-kura tas-saħħa; jistieden lill-
Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex 
tindirizza l-inugwaljanzi fis-saħħa bejn u fi 
ħdan l-Istati Membri tal-UE, tiżviluppa 
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indikaturi u metodoloġiji komuni għall-
monitoraġġ tas-saħħa u l-prestazzjoni tas-
sistemi tal-kura tas-saħħa bil-għan li 
jitnaqqsu l-inugwaljanzi, jiġu identifikati u 
prijoritizzati l-oqsma li jeħtieġu titjib u 
żieda fil-finanzjament; iqis li l-
Kummissjoni għandha tevalwa l-effikaċja 
tal-miżuri sabiex jitnaqqsu l-inugwaljanzi 
fis-saħħa li jirriżultaw minn politiki li 
jkopru fatturi ta' riskju soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali;

indikaturi u metodoloġiji komuni għall-
monitoraġġ tas-saħħa u l-prestazzjoni tas-
sistemi tal-kura tas-saħħa bil-għan li 
jsaħħu r-reżiljenza u l-kapaċità tagħhom 
biex iħejju għall-kriżijiet potenzjali u 
jiġġieldu kontrihom, billi jiġu identifikati 
u prijoritizzati l-oqsma li jeħtieġu titjib u 
żieda fil-finanzjament; iqis li l-
Kummissjoni għandha tevalwa l-effikaċja 
tal-miżuri sabiex jitnaqqsu l-inugwaljanzi 
fis-saħħa li jirriżultaw minn politiki li 
jkopru fatturi ta' riskju soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali;
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