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Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

a) żieda u konverġenza 'l fuq 
fid-dazji tas-sisa minimi għall-
prodotti kollha tat-tabakk u għall-
prezz finali tas-suq tagħhom, li tista' 
ttejjeb il-prevenzjoni billi tnaqqas l-
użu għall-ewwel darba u l-konsum 
tat-tabakk, b'mod partikolari fost 
dawk li attwalment ipejpu, u tevita li 
ż-żgħażagħ jibdew ipejpu;

imħassar

Or. en
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Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
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Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa fil-prevenzjoni u l-limitazzjoni 
tal-inċidenza u r-rikorrenza tal-kanċer, u 
jisħaq li r-riskji individwali tal-kanċer 
jistgħu jitnaqqsu b'konsum akbar ta' pjanti 
u ikel ibbażat fuq il-pjanti li jiġi prodott 
b'mod sostenibbli, bħall-frott u l-ħxejjex 
friski, iċ-ċereali integrali u l-legumi; 
jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li jiġi 
indirizzat il-konsum eċċessiv ta' laħam u 
prodotti ultraproċessati, u prodotti b'livell 
għoli ta' zokkor, melħ u xaħmijiet; jilqa', 
għaldaqstant, ir-reviżjoni li jmiss tal-
iskema tal-UE dwar il-frott, il-ħaxix u l-
ħalib fl-iskejjel u l-politika tal-UE dwar il-
promozzjoni ta' prodotti agrikoli; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jinkoraġġixxu u jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-ikel 
permezz tal-adozzjoni ta' tikketta 
obbligatorja u armonizzata fuq quddiem 
tal-pakkett dwar in-nutrizzjoni li tiġi 
żviluppata abbażi ta' evidenza xjentifika 
robusta u indipendenti; jilqa' l-enfasi fuq 
nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-Garanzija 
tal-UE għat-Tfal46 u jappella għal Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-Obeżità fit-
Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali biex l-ikel 
frisk (bħall-frott u l-ħaxix, il-ħemes, il-
legumi u ċ-ċereali integrali) ikollu prezz 
aktar għall-but ta' kulħadd u jkun 

19. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa fil-prevenzjoni u l-limitazzjoni 
tal-inċidenza u r-rikorrenza tal-kanċer, u 
jisħaq li r-riskji individwali tal-kanċer 
jistgħu jitnaqqsu b'konsum akbar ta' pjanti 
u ikel ibbażat fuq il-pjanti li jiġi prodott 
b'mod sostenibbli, bħall-frott u l-ħxejjex 
friski, iċ-ċereali integrali u l-legumi, u 
minn konsum xieraq u bbilanċjat ta' ikel 
ibbażat fuq dieta b'saħħitha u varjata; 
jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li jiġi 
indirizzat il-konsum eċċessiv ta' laħam u 
prodotti ultraproċessati, u prodotti b'livell 
għoli ta' zokkor, melħ u xaħmijiet; jilqa', 
għaldaqstant, ir-reviżjoni li jmiss tal-
iskema tal-UE dwar il-frott, il-ħaxix u l-
ħalib fl-iskejjel u l-politika tal-UE dwar il-
promozzjoni ta' prodotti agrikoli; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jinkoraġġixxu u jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-ikel 
permezz tal-adozzjoni ta' tikketta 
obbligatorja u armonizzata fuq quddiem 
tal-pakkett dwar in-nutrizzjoni li tiġi 
żviluppata abbażi ta' evidenza xjentifika 
robusta u indipendenti; jilqa' l-enfasi fuq 
nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-Garanzija 
tal-UE għat-Tfal46 u jappella għal Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-Obeżità fit-
Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali biex l-ikel 
frisk (bħall-frott u l-ħaxix, il-ħemes, il-
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aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni li għandhom 
introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-reviżjoni 
tad-dispożizzjonijiet rilevanti biex jiġi 
ristrett ir-reklamar ta' xorb dolċifikat u 
prodotti tal-ikel ipproċessati b'kontenut 
għoli ta' xaħmijiet, melħ u zokkor, inkluż 
reklamar fuq il-midja soċjali, u jistieden 
lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal 
regolament komprensiv għall-UE kollha li 
jipprojbixxi tali reklamar lill-minorenni;

__________
46 Il-Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija Ewropea għat-
Tfal (COM(2021)0137).

legumi u ċ-ċereali integrali) ikollu prezz 
aktar għall-but ta' kulħadd u jkun 
aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni li għandhom 
introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-reviżjoni 
tad-dispożizzjonijiet rilevanti biex jiġi 
ristrett ir-reklamar ta' xorb dolċifikat u 
prodotti tal-ikel ipproċessati b'kontenut 
għoli ta' xaħmijiet, melħ u zokkor, inkluż 
reklamar fuq il-midja soċjali, u jistieden 
lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal 
regolament komprensiv għall-UE kollha li 
jipprojbixxi tali reklamar lill-minorenni;

_____________
46 Il-Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija Ewropea għat-
Tfal (COM(2021)0137).
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jitlob b'mod partikolari t-tisħiħ tar-
rekwiżiti tal-informazzjoni dwar il-karċinoġeniċità 
fl-ambitu tar-Regolament dwar ir-Reġistrazzjoni, 
il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni 
ta' Sustanzi Kimiċi (REACH)55 sabiex ikunu 
jistgħu jiġu identifikati s-sustanzi karċinoġeniċi 
kollha mmanifatturati jew importati, 
irrispettivament mill-volum tagħhom, f'konformità 
mal-Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-
Sostenibbiltà, u jappella wkoll għar-reġistrazzjoni, 
l-evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni 
tas-sustanzi kimiċi, inkluż l-EDCs, fl-ambitu tar-
Regolament REACH jitwettqu flimkien mal-
valutazzjonijiet tal-IARC u tad-WHO; jilqa' l-
impenn fl-Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi 
għas-Sostenibbiltà biex jiġi estiż l-approċċ 
ġeneriku għall-ġestjoni tar-riskju biex ikun żgurat 
li l-prodotti tal-konsumatur ma jkunx fihom 
sustanzi kimiċi li jikkawżaw il-kanċer u l-
mutazzjonijiet ta' ġeni u li jaffettwaw is-sistema 
riproduttiva jew endokrinali, jew li huma 
persistententement u bjoakkumulattivament 
tossiċi; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta 
b'mod rapidu l-miżuri ppjanati fl-Istrateġija dwar 
is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà biex 
jitnaqqas l-esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi u li jfixklu s-sistema endokrinali 
permezz tal-mogħdijiet kollha ta' esponiment; 
jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni 
partikolari lis-segmenti tal-popolazzjoni li huma 
partikolarment vulnerabbli għas-sustanzi kimiċi 
perikolużi u tqis aħjar lil dawk il-popolazzjonijiet 

30. Jitlob b'mod partikolari t-tisħiħ tar-
rekwiżiti tal-informazzjoni dwar il-
karċinoġeniċità fl-ambitu tar-Regolament 
dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
Sustanzi Kimiċi (REACH)55 b'mod 
partikolari fir-rigward tal-effett cocktail, 
sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati s-
sustanzi karċinoġeniċi kollha 
mmanifatturati jew importati, 
irrispettivament mill-volum tagħhom, 
f'konformità mal-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà, u 
jappella wkoll li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi, inkluż l-
EDCs, fl-ambitu tar-Regolament REACH 
jitwettqu flimkien mal-valutazzjonijiet tal-
IARC u tad-WHO; jilqa' l-impenn fl-
Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-
Sostenibbiltà biex jiġi estiż l-approċċ 
ġeneriku għall-ġestjoni tar-riskju biex ikun 
żgurat li l-prodotti tal-konsumatur ma 
jkunx fihom sustanzi kimiċi li jikkawżaw 
il-kanċer u l-mutazzjonijiet ta' ġeni u li 
jaffettwaw is-sistema riproduttiva jew 
endokrinali, jew li huma 
persistententement u 
bjoakkumulattivament tossiċi; jistieden 
lill-Kummissjoni timplimenta b'mod 
rapidu l-miżuri ppjanati fl-Istrateġija dwar 
is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà biex 
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vulnerabbli fil-valutazzjonijiet tar-riskju tas-
sustanzi kimiċi; jisħaq li informazzjoni lill-
konsumaturi dwar mogħdijiet ta' esponiment fil-
ħajja ta' kuljum tagħhom hija kruċjali biex 
tissaħħaħ il-prevenzjoni u jilqa' f'dan ir-rigward l-
istabbiliment tal-bażi tad-data dwar Sustanzi ta' 
Tħassib fil-Prodotti; jappella lill-EEA tipproduċi 
rapport flimkien mal-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi dwar is-sustanzi kimiċi fl-ambjent 
fl-Ewropa; jappella biex ir-rapport jivvaluta n-
natura sistemika tas-sustanzi kimiċi karċinoġeniċi 
u tal-EDCs fis-sistemi tal-produzzjoni u l-konsum 
tal-Ewropa, l-użu tagħhom fi prodotti, l-
okkorrenza tagħhom fl-ambjent tal-Ewropa u l-
ħsara kkawżata lis-saħħa tal-bniedem, b'mod 
speċjali fir-rigward tal-kanċer;

_____________

55 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, l-
Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, ĠU L 396, 
30.12.2006, p. 1.

jitnaqqas l-esponiment taċ-ċittadini għal 
sustanzi karċinoġeniċi u li jfixklu s-sistema 
endokrinali permezz tal-mogħdijiet kollha 
ta' esponiment; jistieden lill-Kummissjoni 
tagħti attenzjoni partikolari lis-segmenti 
tal-popolazzjoni li huma partikolarment 
vulnerabbli għas-sustanzi kimiċi perikolużi 
u tqis aħjar lil dawk il-popolazzjonijiet 
vulnerabbli fil-valutazzjonijiet tar-riskju 
tas-sustanzi kimiċi; jisħaq li informazzjoni 
lill-konsumaturi dwar mogħdijiet ta' 
esponiment fil-ħajja ta' kuljum tagħhom 
hija kruċjali biex tissaħħaħ il-prevenzjoni u 
jilqa' f'dan ir-rigward l-istabbiliment tal-
bażi tad-data dwar Sustanzi ta' Tħassib fil-
Prodotti; jappella lill-EEA tipproduċi 
rapport flimkien mal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sustanzi Kimiċi dwar is-sustanzi 
kimiċi fl-ambjent fl-Ewropa; jappella biex 
ir-rapport jivvaluta n-natura sistemika tas-
sustanzi kimiċi karċinoġeniċi u tal-EDCs 
fis-sistemi tal-produzzjoni u l-konsum tal-
Ewropa, l-użu tagħhom fi prodotti, l-
okkorrenza tagħhom fl-ambjent tal-Ewropa 
u l-ħsara kkawżata lis-saħħa tal-bniedem, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-kanċer;

_________________

55 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 
dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi 
(REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-
Sustanzi Kimiċi, ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
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Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 60

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

60. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
jsaħħu l-kooperazzjoni mad-WHO u 
jaħdmu favur l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tal-
politika tad-WHO;

60. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
jivvalutaw mill-ġdid il-kooperazzjoni mad-
WHO u jaħdmu favur l-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida 
tal-politika tad-WHO;

Or. en
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Emenda 12
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
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Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 86

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

86. Jirrakkomanda bil-qawwa l-
estensjoni ta' proċeduri ta' akkwist 
konġunt, speċjalment għal mediċini u 
trattament kontra tipi ta' kanċer (ultra) 
rari, pedjatriċi u ġodda, proċeduri 
djanjostiċi, testijiet djanjostiċi ta' 
akkumpanjament u vaċċini li jipprevjenu 
l-kanċer bħal dawk kontra l-HPV u l-
epatite B, biex jiġu eliminati l-iskarsezzi u 
jittejbu l-aċċessibbiltà tal-prezzijiet u l-
aċċess għat-trattamenti tal-kanċer fil-
livell tal-UE; jinnota li l-proċeduri ta' 
akkwist konġunt għandhom iħaffu r-
rispons u jkunu trasparenti; jenfasizza li 
l-akkwist pubbliku konġunt m'għandux 
ifixkel l-aċċess tal-pazjenti u l-
innovazzjoni medika;

imħassar
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 98

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

98. Jieħu nota tal-proposta leġiżlattiva 
tal-Kummissjoni biex titwaqqaf Awtorità 
għat-Tħejjija u għar-Rispons f'Każ ta' 
Emerġenza tas-Saħħa (HERA); jinnota li, 
sal-2023 u kull sentejn wara, il-
Kummissjoni għandha twettaq rieżami fil-
fond tal-implimentazzjoni tal-
operazzjonijiet tal-HERA, inklużi l-
istruttura, il-governanza, il-finanzjament 
u r-riżorsi umani tagħha; jinnota li tali 
rieżami jrid jindirizza, partikolarment, 
kwalunkwe bżonn ta' modifika fl-
istruttura tal-HERA, inkluż iżda mhux 
limitat għall-possibbiltà li din issir 
aġenzija awtonoma, jiġi rivedut il-mandat 
tagħha u jiġu mifhuma l-implikazzjonijiet 
finanzjarji ta' kwalunkwe modifika bħal 
din; jinnota li l-Kummissjoni għandha 
tirrapporta dwar il-konklużjonijiet tar-
rieżami lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u li dawn għandhom jiġu 
ppubblikati; jinnota li kull rieżami 
għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, 
minn proposta leġiżlattiva biex jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet deskritti, filwaqt 
li jiġi rispettat bis-sħiħ ir-rwol tal-
Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur; 
iqis li, jekk il-HERA ssir aġenzija 
awtonoma, tkun tista' tantiċipa, 
tinċentiva, tiżviluppa flimkien u tiffaċilita 
aċċess rapidu, ugwali u sostenibbli għall-
innovazzjonijiet tal-kanċer għall-pazjenti 

imħassar
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bil-kanċer, inklużi proċeduri tad-
dijanjostika kif ukoll testijiet dijanjostiċi 
ta' akkumpanjament; iqis li, fit-tul, il-
HERA tista' tikkollabora mill-qrib ma' 
entitajiet pubbliċi u privati fl-ippjanar, il-
koordinazzjoni u l-bini ta' ekosistema ta' 
kapaċitajiet privati u pubbliċi li jkunu 
jistgħu jipprovdu oqfsa ta' emerġenza 
xierqa għall-aċċess tal-UE għal materja 
prima ewlenija f'każ ta' xokkijiet fil-
provvista globali;

Or. en
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Emenda 14
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 139

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

139. Jappoġġja r-rakkomandazzjoni 
tal-JARC għall-introduzzjoni ta' 
identifikatur uniku Ewropew tal-pazjent, 
il-Passaport tas-Sopravivenza u l-linji 
gwida dwar is-sorveljanza fit-tul u t-
tranżizzjoni minn kura pedjatrika għal dik 
adulta, sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ 
tal-eżiti fit-tul fis-superstiti tal-kanċer fit-
tfulija f'ambjent transkonfinali; jisħaq 
fuq il-ħtieġa li d-dritt li tkun minsi jkun 
adattat skont il-ħtiġijiet ta' din il-
popolazzjoni;

imħassar
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Emenda 15
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 186

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

186. Jilqa' t-tnedija ta' Ċentru ta' 
Għarfien dwar il-Kanċer fl-2021, 
sabiex jikkontribwixxi għall-
iskambji u l-koordinazzjoni ta' 
inizjattivi xjentifiċi u tekniċi relatati 
mal-kanċer fil-livell tal-UE; iqis li l-
ċ-ċentru tal-għarfien għandu 
jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati 
kollha (rappreżentanti ta' kull 
NCCP, assoċjazzjonijiet tal-pazjenti 
u tal-persuni li jindukraw, 
soċjetajiet tal-għerf, aġenziji u korpi 
tal-UE rilevanti, rappreżentanti tal-
operaturi ekonomiċi eċċ.); jemmen 
li dan iċ-ċentru ta' għarfien għandu 
jkun ibbażat fuq l-iskrinjar tad-data, 
ir-rapporti tal-NRE u r-reġistri tal-
kanċer; iqis li l-missjoni tiegħu 
għandha tkun definita b'mod ċar u 
tinkludi:

a) il-koordinazzjoni tan-network 
tal-NCCPs kollha;

b) il-produzzjoni ta' pjan 
direzzjonali Ewropew biex 
jingħata bidu għal kampanji ta' 
prevenzjoni fuq skala kbira u 
programmi edukattivi dwar il-
promozzjoni tas-saħħa;

c) il-koordinazzjoni tal-
istabbiliment ta' kriterji komuni 

imħassar
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ta' kwalità biex jiggwidaw l-
akkreditazzjoni nazzjonali ta' 
programmi ta' skrinjar, reġistri 
tal-kanċer u ċentri għall-kura 
tal-kanċer;

d) l-iżvilupp, abbażi tal-aħħar 
evidenza xjentifika, linji gwida 
dwar il-prattika klinika u skemi 
ta' assigurazzjoni tal-kwalità 
biex itejbu l-perkors kollu tal-
kura għat-tipi kollha ta' kanċer, 
u b'mod partikolari għall-
kanċers rari u pedjatriċi;

e) l-abbozzar ta' rapporti annwali 
u t-twaqqif ta' oqfsa għat-titjib 
tal-ġbir tad-data minn 
programmi ta' skrinjar, reġistri 
tal-kanċer u NRE fil-livell tal-
UE;

f) il-preżentazzjoni ta' studji dwar 
l-impatt tal-prevenzjoni u d-
dijanjożi, inklużi stimi li 
jikkonċernaw it-tnaqqis tal-
ispejjeż ekonomiċi ġġenerati 
permezz ta' żieda fl-investiment 
fil-prevenzjoni u fid-dijanjożi;

g) il-koordinazzjoni tal-iskambju 
tal-aħjar prattiki u tar-riżultati 
bejn in-NRE u ċ-Ċentri 
Komprensivi tal-Kanċer;

h) il-ġenerazzjoni ta' mudell 
komprensiv ibbażat fuq il-Pjan 
u Orizzont Ewropa, u b'input 
mill-pazjenti u mill-indukraturi, 
sabiex jiġu identifikati l-
prijoritajiet ta' riċerka u 
possibbilment ikun jista' jiġi 
żviluppat korp ta' riċerka 
koordinat u effiċjenti dwar il-
kanċer fl-Ewropa;

i) l-iffaċilitar tal-kondiviżjoni ta' 
data anonimizzata, miġbura fi 
Cloud Ewropew tal-Kanċer, 
għal kliniċisti u riċerkaturi, kif 
ukoll għal entitajiet li 
jiżviluppaw servizzi tas-saħħa u 
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soluzzjonijiet teknoloġiċi 
moderni għall-pazjenti bil-
kanċer;

j) l-appoġġ ta' programmi komuni 
ta' taħriġ għall-professjonisti 
tas-saħħa, għall-pazjenti u 
għall-persuni li jindukraw;

k) it-twassil ta' informazzjoni 
aġġornata, iċċertifikata u 
trasparenti liċ-ċittadini u lill-
professjonisti dwar il-kawżi tal-
kanċer, it-trattamenti u l-
leġiżlazzjoni tal-UE;

l) il-monitoraġġ tal-livell ta' 
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet rilevanti 
fl-NCCPs tal-Istati Membri, u 
d-disponibbiltà regolari tar-
riżultati ta' dan il-monitoraġġ;

m) il-proposta ta' indikaturi li 
jistgħu jitkejlu u riproduċibbli 
għall-eżiti ewlenin deskritti fil-
Pjan;

Or. en


