
AM\1249173MT.docx PE702.870v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

9.2.2022 A9-0001/16

Emenda 16
Giorgos Georgiou
f'isem il-Grupp The Left

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37a. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
allokat finanzjament xieraq għar-riċerka 
fix-xjenza u l-istudji umanistiċi soċjali 
sabiex jiġu evalwati l-inugwaljanzi fl-
aċċess għall-istandards tal-kura u l-
innovazzjoni fil-kanċer fit-tfulija madwar 
l-Ewropa, li jirrappreżentaw differenzi fir-
rati ta' sopravivenza tal-pazjenti bil-
kanċer pedjatriku ta' madwar 20 % fost l-
Istati Membri, u li jiġu fformulati miżuri 
ta' mitigazzjoni sabiex jiġu ggarantiti 
drittijiet ekwi u aċċess għat-trattament 
għat-tfal u ż-żgħażagħ kollha bil-kanċer 
fl-Ewropa; jesprimi dispjaċir f'dan ir-
rigward għad-disparitajiet f'termini ta' 
aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa ta' 
kwalità għolja fost l-Istati Membri kif 
ukoll bejn reġjuni differenti fl-Istati 
Membri u jitlob lill-Kummissjoni 
tindirizza dawk id-disparitajiet permezz ta' 
miżuri leġiżlattivi xierqa sabiex tiżgura 
drittijiet indaqs fl-UE;
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Giorgos Georgiou
f'isem Il-Grupp The Left

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 61

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

61. Jiddeplora l-fatt li l-pazjenti fl-UE 
għadhom jiffaċċjaw sfidi biex jiksbu aċċess 
għas-servizzi tal-kura tas-saħħa u 
jipparteċipaw fi provi kliniċi fi Stati 
Membri oħra u li minoranza biss ta' 
pazjenti, u mhux il-professjonisti kollha fil-
kura tas-saħħa, huma konxji mid-dritt 
tagħhom li jfittxu kura tas-saħħa f'pajjiż 
ieħor fl-ambitu ta' żewġ oqfsa eżistenti: id-
Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa 
Transkonfinali u r-Regolament dwar is-
Sigurtà Soċjali; jitlob riforma tad-Direttiva 
dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali, 
b'tali mod li din tippermetti mobbiltà u 
aċċess għal tagħmir u kura speċjalizzati 
ħafna bit-tisħiħ tal-punti ta' kuntatt 
nazzjonali permezz ta' aktar riżorsi 
baġitarji kif ukoll l-iżvilupp ta' linji gwida 
tal-Kummissjoni li jistabbilixxu skadenzi 
aċċettabbli u armonizzati għal rieżami u 
approvazzjoni biex jitħaffef iż-żmien għat-
trattament fl-UE skont ir-Regolament dwar 
is-Sigurtà Soċjali; jitlob żieda fl-għadd ta' 
kampanji ta' informazzjoni dwar id-
drittijiet tal-pazjenti għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali, inklużi dawk immirati lejn 
il-professjonisti tas-saħħa, kif ukoll l-
iżvilupp ta' punt uniku ta' servizz għal 
informazzjoni dwar il-perkorsi ta' aċċess 
transkonfinali fl-UE; jenfasizza l-bżonn li 
jitnaqqsu l-ostakli loġistiċi u lingwistiċi li 
jħabbtu wiċċhom magħhom il-pazjenti fl-

61. Jiddeplora l-fatt li l-pazjenti fl-UE 
għadhom jiffaċċjaw sfidi biex jiksbu aċċess 
għas-servizzi tal-kura tas-saħħa u 
jipparteċipaw fi provi kliniċi fi Stati 
Membri oħra u li minoranza biss ta' 
pazjenti, u mhux il-professjonisti kollha fil-
kura tas-saħħa, huma konxji mid-dritt 
tagħhom li jfittxu kura tas-saħħa f'pajjiż 
ieħor fl-ambitu ta' żewġ oqfsa eżistenti: id-
Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa 
Transkonfinali u r-Regolament dwar is-
Sigurtà Soċjali; jitlob riforma tad-Direttiva 
dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali, 
b'tali mod li din tippermetti mobbiltà u 
aċċess għal tagħmir u kura speċjalizzati 
ħafna bit-tisħiħ tal-punti ta' kuntatt 
nazzjonali permezz ta' aktar riżorsi 
baġitarji kif ukoll l-iżvilupp ta' linji gwida 
tal-Kummissjoni li jistabbilixxu skadenzi 
aċċettabbli u armonizzati għal rieżami u 
approvazzjoni biex jitħaffef iż-żmien għat-
trattament fl-UE skont ir-Regolament dwar 
is-Sigurtà Soċjali; jitlob żieda fl-għadd ta' 
kampanji ta' informazzjoni dwar id-
drittijiet tal-pazjenti għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali, inklużi dawk immirati lejn 
il-professjonisti tas-saħħa, kif ukoll l-
iżvilupp ta' punt uniku ta' servizz għal 
informazzjoni dwar il-perkorsi ta' aċċess 
transkonfinali fl-UE; jenfasizza l-bżonn li 
jitnaqqsu l-ostakli loġistiċi u lingwistiċi li 
jħabbtu wiċċhom magħhom il-pazjenti fl-
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aċċess għall-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor tal-UE; jisħaq fuq il-bżonn li l-
pazjenti jingħataw informazzjoni ċara dwar 
ir-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni preliminari 
applikabbli għal ċerti Stati Membri; 
jenfasizza l-bżonn li jiġi ffaċilitat il-
proċess, permezz tar-reviżjoni olistika tal-
oqfsa dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali, 
filwaqt li jingħata piż indaqs lid-Direttiva 
dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali u r-
Regolament dwar is-Sigurtà Soċjali, għall-
pazjenti li, fid-dawl ta' ħtiġijiet mhux 
issodisfati u benefiċċji potenzjali, 
jivvjaġġaw barra mill-pajjiż għal provi 
kliniċi u jistgħu jiffaċċjaw problemi bħal 
nuqqas ta' ċarezza dwar protokolli ta' 
segwitu wara r-ritorn tagħhom u dwar il-
kopertura tal-ispejjeż relatati mal-
parteċipazzjoni tagħhom fil-provi kliniċi 
mill-aġenziji nazzjonali tal-assigurazzjoni; 
jenfasizza l-bżonn ta' kjarifika rigward l-
aċċess għal provi kliniċi transkonfinali, 
billi din mhix ċara fid-Direttiva dwar il-
Kura tas-Saħħa Transkonfinali; jissottolinja 
li l-ispejjeż kollha relatati ma' trattament 
għandhom jiġu ffinanzjati qabel jibda, biex 
tiġi evitata l-esklużjoni ta' pazjenti 
b'introjtu baxx; jistieden lill-Kummissjoni 
tikkunsidra, fil-kuntest tar-reviżjoni li jmiss 
tal-oqfsa eżistenti, il-ħolqien ta' sett uniku 
ta' regoli ta' awtorizzazzjoni u rimborż 
għall-aċċess għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali, inkluż id-dritt għat-tieni 
opinjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jaħdmu flimkien biex 
jevalwaw regolarment l-istrateġija tal-
Kummissjoni dwar is-servizzi elettroniċi 
tas-saħħa mill-2018 b'tali mod li jiġu 
żgurati rekords elettroniċi interkonnessi, 
interoperabbiltà aħjar, kif ukoll titjib fil-
kwalità tad-data, il-privatezza u s-sigurtà 
għall-pazjenti bil-kanċer fil-livell reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew u aderenza stretta 
mar-regoli dwar il-privatezza u s-sigurtà 
tad-data dwar is-saħħa tal-pazjenti; jinnota 
l-potenzjal tar-Reġistru tal-Inugwaljanzi 
b'rabta mal-Kanċer bħala mezz ta' 
rappurtar u kejl tat-titjib f'dawn l-oqsma;

aċċess għall-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor tal-UE; jisħaq fuq il-bżonn li l-
pazjenti jingħataw informazzjoni ċara dwar 
ir-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni preliminari 
applikabbli għal ċerti Stati Membri; 
jissottolinja l-ħtieġa li jingħata appoġġ 
finanzjarju partikolari lill-ġenituri bi dħul 
baxx li jakkumpanjaw lil uliedhom barra 
minn pajjiżhom għat-trattament; 
jenfasizza l-bżonn li jiġi ffaċilitat il-
proċess, permezz tar-reviżjoni olistika tal-
oqfsa dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali, 
filwaqt li jingħata piż indaqs lid-Direttiva 
dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali u r-
Regolament dwar is-Sigurtà Soċjali, għall-
pazjenti li, fid-dawl ta' ħtiġijiet mhux 
issodisfati u benefiċċji potenzjali, 
jivvjaġġaw barra mill-pajjiż għal provi 
kliniċi u jistgħu jiffaċċjaw problemi bħal 
nuqqas ta' ċarezza dwar protokolli ta' 
segwitu wara r-ritorn tagħhom u dwar il-
kopertura tal-ispejjeż relatati mal-
parteċipazzjoni tagħhom fil-provi kliniċi 
mill-aġenziji nazzjonali tal-assigurazzjoni; 
jenfasizza l-bżonn ta' kjarifika rigward l-
aċċess għal provi kliniċi transkonfinali, 
billi din mhix ċara fid-Direttiva dwar il-
Kura tas-Saħħa Transkonfinali; jissottolinja 
li l-ispejjeż kollha relatati ma' trattament 
għandhom jiġu ffinanzjati qabel jibda, biex 
tiġi evitata l-esklużjoni ta' pazjenti 
b'introjtu baxx; jistieden lill-Kummissjoni 
tikkunsidra, fil-kuntest tar-reviżjoni li jmiss 
tal-oqfsa eżistenti, il-ħolqien ta' sett uniku 
ta' regoli ta' awtorizzazzjoni u rimborż 
għall-aċċess għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali, inkluż id-dritt għat-tieni 
opinjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jaħdmu flimkien biex 
jevalwaw regolarment l-istrateġija tal-
Kummissjoni dwar is-servizzi elettroniċi 
tas-saħħa mill-2018 b'tali mod li jiġu 
żgurati rekords elettroniċi interkonnessi, 
interoperabbiltà aħjar, kif ukoll titjib fil-
kwalità tad-data, il-privatezza u s-sigurtà 
għall-pazjenti bil-kanċer fil-livell reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew u aderenza stretta 
mar-regoli dwar il-privatezza u s-sigurtà 
tad-data dwar is-saħħa tal-pazjenti; jinnota 
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_______________________
64 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 
30.4.2004, p. 1).

l-potenzjal tar-Reġistru tal-Inugwaljanzi 
b'rabta mal-Kanċer bħala mezz ta' 
rappurtar u kejl tat-titjib f'dawn l-oqsma;

_______________________
64 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 
30.4.2004, p. 1).
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Giorgos Georgiou
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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 78

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

78. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ 
is-suq tal-mediċini tal-UE sabiex titjieb l-
ugwaljanza fl-aċċess għat-trattament, 
inklużi l-innovazzjonijiet u l-mediċina 
personalizzata, jitnaqqsu l-iskarsezzi fil-
mediċini, tingħeleb il-problema tal-
prezzijiet għoljin għal teknoloġiji u 
trattamenti innovattivi, jiġi mħeġġeġ l-użu 
ta' mediċini ġeneriċi u bijosimili u jitjiebu 
t-trattamenti tal-kanċer għall-adulti u t-tfal; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-kompetizzjoni jivvalutaw is-
suq tal-mediċini tal-UE billi jiffukaw fuq l-
akkwiżizzjonijiet ta' SMEs minn-naħa ta' 
kumpaniji farmaċewtiċi kbar li jimminaw 
il-kompetizzjoni ġusta; jinkoraġġixxi 
djalogu bejn id-diversi partijiet 
ikkonċernati dwar l-aċċess għall-mediċini 
u l-innovazzjonijiet abbażi ta' mudelli bħal 
ACCELERATE67 fis-settur tal-kanċer 
pedjatriku bl-involviment tal-atturi 
rilevanti kollha inklużi s-settur 
akkademiku, l-industrija, il-professjonisti 
tas-saħħa u r-rappreżentanti tal-pazjenti;

________________________
67 https://www.accelerate-platform.org/

78. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
u ssawwar is-suq tal-mediċini tal-UE 
sabiex titjieb u tiġi ggarantita l-ugwaljanza 
fl-aċċess għat-trattament, inklużi l-
innovazzjonijiet, il-mediċina 
personalizzata, il-kirurġija u r-
radjoterapija, jitnaqqsu l-iskarsezzi fil-
mediċini, tingħeleb il-problema tal-
prezzijiet għoljin għal teknoloġiji u 
trattamenti innovattivi, jiġi mħeġġeġ l-użu 
ta' mediċini ġeneriċi u bijosimili u jitjiebu 
t-trattamenti tal-kanċer għall-adulti u t-tfal, 
b'tali mod li tiġi żgurata s-saħħa bħala 
dritt tal-bniedem u għall-ġid pubbliku ta' 
kulħadd; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni 
jivvalutaw is-suq tal-mediċini tal-UE billi 
jiffukaw fuq l-akkwiżizzjonijiet ta' SMEs 
minn-naħa ta' kumpaniji farmaċewtiċi kbar 
li jimminaw il-kompetizzjoni ġusta; 
jinkoraġġixxi djalogu bejn id-diversi 
partijiet ikkonċernati dwar l-aċċess għall-
mediċini u l-innovazzjonijiet abbażi ta' 
mudelli bħal ACCELERATE67 fis-settur 
tal-kanċer pedjatriku bl-involviment tal-
atturi rilevanti kollha inklużi s-settur 
akkademiku, l-industrija, il-professjonisti 
tas-saħħa u r-rappreżentanti tal-pazjenti;

________________________
67 https://www.accelerate-platform.org/
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Giorgos Georgiou
f'isem Il-Grupp The Left

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 83a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

83a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tiskoraġġixxi prattiki li jestendu l-
esklużività tas-suq, itawlu l-protezzjoni 
tal-proprjetà intellettwali u jwasslu għal 
massimizzazzjoni tal-profitt permezz tal-
użu strateġiku tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, bħal l-għoti ta' privattivi 
inkrementali ta' prodotti eżistenti 
(strateġiji "ever-greening"), u 
tippromwovi kompetizzjoni ġenerika għal 
mediċini ta' mard rari li tkun skaditilhom 
il-privattiva;

Or. en
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It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 101

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

101. Iqis li l-pandemija tal-COVID-19 
kienet test tal-istress reali għas-sistemi tas-
saħħa tal-UE; jissottolinja li l-lezzjoni 
ewlenija meħuda għandha tkun il-ħtieġa li 
tinbena strateġija ta' emerġenza li 
tippermetti lill-Istati Membri jirreaġixxu 
b'mod koordinat kontra kwalunkwe kriżi 
tas-saħħa fil-futur; jisħaq li l-gruppi 
vulnerabbli, inklużi l-pazjenti bil-kanċer, 
huma partikolarment esposti matul kriżi 
tas-saħħa; jisħaq li miżuri speċifiċi skont 
din l-istrateġija ta' emerġenza għandhom 
ikunu mmirati lejn il-protezzjoni ta' gruppi 
vulnerabbli, inklużi l-pazjenti bil-kanċer, li 
ma jistgħux jistennew it-tmiem tal-kriżi; 
jisħaq fuq il-fatt li dawn il-miżuri speċifiċi 
għandhom jappoġġjaw l-iżvilupp, il-
produzzjoni u l-ħżin ta' prodotti għall-
protezzjoni ta' dawn il-gruppi vulnerabbli;

101. Iqis li l-pandemija tal-COVID-19 
kienet test tal-istress reali għas-sistemi tas-
saħħa tal-UE; jissottolinja li l-lezzjoni 
ewlenija meħuda għandha tkun il-ħtieġa li 
jsir investiment fis-settur tas-saħħa 
pubblika u li tinbena strateġija ta' 
emerġenza li tippermetti lill-Istati Membri 
jirreaġixxu b'mod koordinat kontra 
kwalunkwe kriżi tas-saħħa fil-futur; jisħaq 
li l-gruppi vulnerabbli, inklużi l-pazjenti 
bil-kanċer, huma partikolarment esposti 
matul kriżi tas-saħħa; jisħaq li miżuri 
speċifiċi skont din l-istrateġija ta' 
emerġenza għandhom ikunu mmirati lejn 
il-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli, inklużi 
l-pazjenti bil-kanċer, li ma jistgħux 
jistennew it-tmiem tal-kriżi; jisħaq fuq il-
fatt li dawn il-miżuri speċifiċi għandhom 
jappoġġjaw l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-
ħżin ta' prodotti għall-protezzjoni ta' dawn 
il-gruppi vulnerabbli;

Or. en
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Giorgos Georgiou
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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 115

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

115. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu l-
eżawriment frekwenti tal-familji u tal-
qraba tal-pazjenti bil-kanċer u 
jipprovdulhom assistenza psikoloġika u 
soċjoekonomika, speċjalment lil dawk l-
aktar vulnerabbli, u b'perjodi ta' mistrieħ 
fuq il-post tax-xogħol, tul il-progress tal-
marda, kif ukoll appoġġ f'każ ta' mewt; 
jinkoraġġixxi, barra minn hekk, li jiġu 
żviluppati skemi ta' appoġġ integrati, 
adegwati u aċċessibbli għall-pazjenti bil-
kanċer u l-familji tagħhom, li jikkunsidraw 
is-servizzi tas-saħħa, tal-komunità u dawk 
soċjali;

115. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu l-
eżawriment frekwenti tal-familji u tal-
qraba tal-pazjenti bil-kanċer u 
jipprovdulhom assistenza psikoloġika u 
soċjoekonomika, speċjalment lil dawk l-
aktar vulnerabbli, flimkien ma' protezzjoni 
aktar b'saħħitha għall-impjegati 
b'kunsiderazzjoni, fost affarijiet oħra, ta' 
perjodi ta' mistrieħ fuq il-post tax-xogħol, 
żieda fl-għadd ta' ġranet ta' assenzi 
ġustifikati u mħallsa biex jiġu appoġġjati 
l-membri tal-familja, u allowances għall-
kura u l-leave għall-qraba diretti 
b'remunerazzjoni ta' 100 %, tul il-progress 
tal-marda, kif ukoll appoġġ f'każ ta' mewt; 
jinkoraġġixxi, barra minn hekk, li jiġu 
żviluppati skemi ta' appoġġ integrati, 
adegwati u aċċessibbli għall-pazjenti bil-
kanċer u l-familji tagħhom, li jikkunsidraw 
is-servizzi tas-saħħa, tal-komunità u dawk 
soċjali;
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