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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0189/2022

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Lejn azzjoni Ewropea komuni dwar il-kura

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 157(4) u 168(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 bit-titolu 
"Inizjattiva ta' appoġġ għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-
persuni li jindukraw li jaħdmu" (COM(2017)0252),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Ministerjali adottata fir-raba' Konferenza Ministerjali 
tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-NU dwar it-Tixjiħ f'Liżbona fit-
22 ta' Settembru 2017 bit-titolu "A Sustainable Society for all Ages: Realizing the 
potential of living longer" (Soċjetà Sostenibbli għall-Etajiet kollha: Niksbu l-potenzjal 
ta' ħajja itwal), 

– wara li kkunsidra ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2093 tas-
17 ta' Diċembru 2020 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 
sal-20271,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2021 dwar kontinent xiħ li qed 
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jixjieħ – possibbiltajiet u sfidi relatati mal-politika dwar it-tixjiħ wara l-20202,

– wara li kkunsidra l-Prinċipji 9, 11, 16 u 18 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A9-0189/2022),

A. billi l-Artikolu 157(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
jindirizza l-kura professjonali fil-kuntest tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema 
maskili u femminili għal xogħol ugwali jew għal xogħol ta' valur ugwali;

B. billi l-Artikolu 168(7) tat-TFUE jindirizza l-kura medika fil-kuntest tas-saħħa pubblika;

C. billi l-ambjent naturali għall-iżvilupp tar-riċevituri tal-kura tul il-ħajja huwa l-familja 
nnifisha, fejn l-espressjoni tal-imħabba u l-affezzjoni tiġi esperjenzata b'mod 
diżinteressat; billi għalkemm din ir-rinunzja tfisser li wieħed ikollu jċedi ċerti interessi 
individwali, din tirriżulta fi żvilupp u sodisfazzjon personali li huwa saħansitra akbar;

D. billi n-nisa jistgħu jkunu aktar involuti fl-indukrar tat-tfal, ta' persuni akbar fl-età, tal-
persuni b'diżabbiltà u dipendenti oħrajn u fit-twettiq tad-dmirijiet domestiċi; 

E. billi l-preżenza tal-ġenituri ta' wild fid-dar fl-ewwel snin tal-ħajja tal-wild hija 
importanti biex jiġu kkonsolidati r-rabtiet emozzjonali li jippromwovu l-maturità u l-
iżvilupp psikoloġiku;

F. billi l-forniment tal-kura jmur lil hinn mill-azzjonijiet fiżiċi u jinvolvi ġenerożità fl-
impenn li tingħata kura fl-aspetti kollha tal-ħajja tan-nies, u tirrikjedi fiduċja reċiproka; 

G. billi hemm diversi forom ta' impjieg ta' persuni li jindukraw b'mod formali residenzjali 
bħal permezz ta' kumpaniji tal-kura jew aġenziji ta' impjieg temporanju u intermedjarji; 
billi dan iwassal għal livelli differenti ta' kwalità tas-servizzi tal-kura;

H. billi sehem sinifikanti tas-settur tal-kura residenzjali formali jopera f'żona griża li 
jaffettwa ħażin il-kumpaniji li jipprovdu servizzi tal-kura kif ukoll il-kwalità tal-kura 
fid-djar tal-anzjani; billi hemm nuqqas ta' data biex jiġi identifikat b'mod preċiż kemm 
persuni li jindukraw qed joperaw f'żona griża bħal din;

I. billi skont il-Eurofound, il-ħaddiema bi sfond barrani u l-ħaddiema migranti tal-ewwel 
ġenerazzjoni għandhom tendenza li jkunu rrappreżentati żżejjed f'setturi ddominati 
minn impjiegi b'ħiliet aktar baxxi, inklużi l-kura fid-djar u l-kura fit-tul; billi l-Kontroll 
tal-Idoneità tal-Kummissjoni dwar il-migrazzjoni legali ta' Marzu 2019 enfasizza l-
ostakli sostanzjali fil-perkorsi legali ta' migrazzjoni għall-ħaddiema b'livell baxx u 
medju ta' ħiliet, minkejja ż-żieda fid-domanda għall-ħaddiema;

J. billi n-numru ta' persuni li huma dipendenti fuq l-assistenza ta' oħrajn jew li għandhom 
ħtiġijiet ta' saħħa u kura fit-tul jiżdied mal-età; billi s-sehem ta' individwi li jeħtieġu tali 
servizzi huwa ogħla f'dawk li għandhom 80 sena jew aktar; billi l-ħtiġijiet ta' kura u 
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appoġġ huma varjati u l-mezzi xierqa biex jiġu żgurati l-awtonomija u l-indipendenza 
jvarjaw;

K. billi l-età medjana fl-UE-28 żdiedet minn 38,3 sena fl-2001 għal 43,1 sena fl-2018; billi 
fl-20183, 19 % taċ-ċittadini tal-UE kellhom 65 sena jew aktar u billi l-ħtiġijiet tagħhom 
għandhom jitqiesu fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi fil-livell tal-UE, dak 
nazzjonali u dak reġjonali;

L. billi t-tibdil demografiku u fatturi soċjetali u ekonomiċi oħra qed iġibu gradwalment 
nuqqasijiet kwalitattivi fis-suq tax-xogħol, li jagħmluha diffiċli li wieħed isib ħaddiema 
kwalifikati b'mod xieraq u, hekk kif it-tendenzi demografiċi jsiru dejjem aktar 
sfavorevoli b'żieda mistennija ta' proporzjon ta' dipendenza tal-età avvanzata minn 
29,6 % fl-2016 għal 51,2 % fl-2070, hemm ukoll nuqqasijiet kwantitattivi, b'mod 
partikolari f'setturi speċifiċi bħas-settur tal-kura;

M. billi x-xjuħija estrema għandha tkun ukoll soġġetta għal attenzjoni partikolari ħafna 
sabiex, fejn ikun meħtieġ, tingħata għajnuna lill-persuni li jkunu tilfu l-indipendenza u 
jiġi evitat li dawn isibu ruħhom iżolati;

N. billi l-maġġoranza tal-persuni akbar fl-età jixtiequ jgħixu fi djarhom stess f'età 
avvanzata għalkemm, mhuwiex possibbli għal dawk kollha li jixtiequ jagħmlu dan, u 
għalhekk ħafna minnhom jgħixu f'faċilitajiet ta' kura istituzzjonali;

O. billi matul il-lockdowns u s-saturazzjoni taċ-ċentri tal-kura kkawżati mill-pandemija tal-
COVID-19, il-persuni akbar fl-età sofrew nuqqas inuman ta' kura u tbatija li ma 
għandhomx jerġgħu jseħħu;

Definizzjonijiet

1. Jissottolinja li għall-finijiet ta' din ir-riżoluzzjoni, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) "kura" tfisser il-forniment ta' dak li huwa meħtieġ għas-saħħa, il-benessri u l-
protezzjoni ta' xi ħadd;

(b) "kura tal-familja" tfisser il-forniment ta' kura lir-riċevitur tal-kura minn membru 
jew minn diversi membri tal-familja tiegħu jew tagħha bħala persuna li tindokra 
jew persuni li jindukraw;

(c) "kura ta' affezzjoni" tfisser il-forniment ta' kura lir-riċevitur tal-kura minn xi ħadd li 
miegħu r-riċevitur tal-kura jkollu rabta ta' mħabba jew ħbiberija, irrispettivament 
minn jekk il-persuna li tindokra tkunx tappartjeni għall-familja tar-riċevitur tal-
kura;

(d) "kura domestika" tfisser il-forniment ta' kura fid-dar tar-riċevitur tal-kura;

(e) "kura professjonali" tfisser il-forniment ta' kura minn persuna li tindokra li tkun 
teħtieġ edukazzjoni u taħriġ speċjali u tipikament bi ħlas iżda mingħajr ma tiġi 

3 Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, Demographic Outlook of the European Union (Prospettiva 
Demografika tal-Unjoni Ewropea), Marzu 2020, p. 3.
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eskluża l-kura professjonali volontarja;

(f) "kura medika" tfisser il-parti tal-kura professjonali mwettqa minn persuni li 
jindukraw li jappartjenu għall-professjoni medika, bħal infermiera, tobba, assistenti 
mediċi, speċjalisti tad-dieta, tekniċi mediċi, optometristi, spiżjara, tekniċi tal-
farmaċija, terapisti fiżiċi, terapisti okkupazzjonali, dentisti, qwiebel, psikologi u 
professjonijiet oħra tas-saħħa;

(g) "kura volontarja" tfisser il-forniment ta' kura mingħajr retribuzzjoni għajr kura tal-
familja jew kura marbuta;

Kura

2. Jemmen li kull persuna għandu jkollha d-dritt li tagħżel servizzi tal-kura ta' kwalità li 
jkunu adattati għaliha u għall-familja tagħha; iħeġġeġ lill-Istati Membri li, meta jkunu 
qed jippjanaw il-kura, iqisu l-opinjonijiet u x-xewqat tal-persuni li jkunu qed jirċievu l-
kura, f'konformità mal-prinċipju tar-rispett għall-ħajja u d-dinjità umana; jemmen li l-
approċċ għall-iżvilupp tas-servizzi tal-kura għandu jqis il-kategoriji kollha tal-utenti u 
d-differenzi tagħhom u l-firxa wiesgħa ta' preferenzi għat-tipi ta' servizzi tal-kura li 
jirrikjedu;

3. Ifakkar li l-kura mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi u tivvaluta l-kontributi tal-persuni li jindukraw 
fl-ispirtu tas-servizz tagħhom bħala kontribuzzjoni insostitwibbli għas-soċjetà, u 
għalhekk tieħu ħsieb il-prestiġju professjonali tal-indukrar billi tevita paraguni 
derogatorji ma' attivitajiet oħra jew evalwazzjonijiet peġġorattivi; jistieden lill-
Kummissjoni tirrikonoxxi u tesprimi l-valur inkalkulabbli tal-persuni li jindukraw 
permezz ta' kampanji u politiki li jenfasizzaw il-benefiċċju uman, il-prestiġju 
professjonali u l-impatt soċjali tal-persuni li jindukraw;

5. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħin imqatta' fis-servizz u l-kura ta' partijiet terzi, 
inkluża l-maternità, jista' jiġi rikonoxxut bħala esperjenza u taħriġ fil-kisba ta' sett ta' 
kapaċitajiet u ħiliet marbuta mal-ħidma soċjali u umanitarja; jistieden lill-Istati Membri 
jirrikonoxxu li l-kompetenzi miksuba jinkludu l-empatija, is-solidarjetà, l-ospitalità, l-
akkoljenza, l-ammirazzjoni u l-kompassjoni għal dawk li jsofru, il-ħiliet ta' 
komunikazzjoni, il-ġestjoni ta' timijiet u kompiti, il-fatt li wieħed jiffaċċja kostantement 
emerġenzi u diffikultajiet, l-improvizzazzjoni, il-flessibbiltà, ir-reżiljenza u l-
intelliġenza emozzjonali; iqis li dawn l-aptitudnijiet huma tal-akbar importanza għas-
suċċess personali u professjonali, u jistgħu jkunu wkoll ta' ispirazzjoni għal soċjetà 
allinjata mal-ġid komuni;

6. Jinnota li s-servizzi tal-kura għandhom jiġu żviluppati sabiex isaħħu l-kontinwità tal-
kura, il-kura tas-saħħa preventiva, ir-riabilitazzjoni u l-għajxien indipendenti;

7. Jissottolinja l-importanza li jiġi protett bis-sħiħ id-dritt għall-kura u l-appoġġ għall-
persuni akbar fl-età, filwaqt li dawn ikunu jistgħu jaċċessaw servizzi tal-kura u appoġġ 
bi prezz raġonevoli, ta' kwalità u olistiċi, adattati għall-ħtiġijiet individwali, u li jiġu 
promossi l-benessri, l-awtonomija, l-indipendenza u l-inklużjoni fil-komunità, mingħajr 
ebda forma ta' diskriminazzjoni;
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8. Jenfasizza r-rwol kruċjali li jiġu ffinanzjati b'mod adegwat l-iskemi tal-protezzjoni 
soċjali biex il-kura ssir bi prezz raġonevoli u tassew aċċessibbli;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel lill-Istati Membri konxji tar-responsabbiltà enormi li 
jassumu l-persuni li jieħdu ħsieb persuni oħrajn u jinnota li trid tinstab soluzzjoni li 
tiżgura li l-ħajja, id-dinjità u s-saħħa tal-individwi jiġu dejjem rispettati;

10. Jappella għal opportunitajiet ugwali għall-irġiel u n-nisa fil-politiki u l-proċeduri kollha 
relatati mal-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol taċ-ċittadini ta' pajjiżi 
terzi, filwaqt li jżomm f'moħħu li fil-familji, in-nisa, aktar ta' spiss mill-irġiel, jassumu 
r-responsabbiltà għall-kura tat-tfal, tal-persuni akbar fl-età, jew ta' membri tal-familja 
dipendenti oħra; ifakkar li l-forniment tal-kura tat-tfal u l-kura tad-dipendenti ta' kwalità 
u aċċessibbli, kif ukoll l-arranġamenti tax-xogħol flessibbli, huma kruċjali sabiex 
jittejjeb l-aċċess għas-swieq tax-xogħol għall-ġenituri u għall-persuni kollha li 
jindukraw;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fl-użu dejjem akbar tal-fondi 
strutturali għall-investiment f'faċilitajiet pubbliċi tal-indukrar tat-tfal u tal-kura għall-
persuni akbar fl-età u l-persuni dipendenti;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb is-sistema eżistenti ta' rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali bejn l-Istati Membri, peress li diffikultajiet fir-rikonoxximent ta' kwalifiki 
barranin għadhom ostaklu sostanzjali għat-tqabbil tal-impjiegi, u dan ixekkel il-
mobbiltà, u jinnota li dan jikkostitwixxi prekundizzjoni għall-faċilitazzjoni tal-mobbiltà 
tal-ħaddiema; jitlob, għalhekk, li jissaħħaħ il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki bl-għan li 
jinkiseb ir-rikonoxximent adegwat tal-ħiliet, tal-kompetenzi u tal-kwalifiki miksuba 
barra l-fruntieri Ewropej;

Kura tal-familja

13. Jisħaq li l-kura tal-familja hija u se tkompli tkun il-forma predominanti ta' kura fis-
soċjetà, peress li l-familja hija l-ambjent naturali għall-iżvilupp tar-riċevituri tal-kura tul 
il-ħajja, kif ukoll il-kuntest għall-espressjoni tal-imħabba u l-affezzjoni b'mod 
diżinteressat;

14. Jistieden lill-Kummissjoni ma tiqafx fil-missjoni tagħha li tirrikonoxxi r-rwol 
fundamentali tal-familja fis-soċjetà tagħna bħala l-ambjent naturali għall-iżvilupp 
ottimali tar-riċevituri tal-kura fl-istadji kollha tal-ħajja, u tħeġġeġ lill-Istati Membri 
jippromwovu u jappoġġjaw il-familja, sabiex jiżguraw li tikkostitwixxi dak l-ispazju ta' 
stabbiltà u fiduċja li huwa speċjalment importanti għal min għandu bżonn l-għajnuna;

15. Jenfasizza l-fatt li r-rwol fundamentali tal-membri tal-familja li jridu jassumu r-
responsabbiltà tagħhom li jieħdu ħsieb dawk l-eqreb tagħhom, għandu jkun promoss, 
peress li r-relazzjonijiet emozzjonali li jgħaqqduhom huma kruċjali fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom, li jmorru lil hinn mis-sempliċi att materjali; iqis li din il-kura hija 
imprezzabbli, u ma tistax tiġi espressa f'termini finanzjarji; iqis, għalhekk, li tali persuni 
li jindukraw għandhom jirċievu appoġġ pubbliku għax qed ikopru ħtieġa soċjali, u li 
jridu jinstabu soluzzjonijiet sabiex ma jiġux żvantaġġjati minħabba li l-attivitajiet tax-
xogħol tagħhom ikunu kompromessi; bl-istess mod, jemmen li l-aċċess tagħhom meta 
jerġgħu lura għax-xogħol għandu jiġi ffaċilitat u li ma għandhomx jiġu affettwati b'mod 
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negattiv meta jirtiraw;

16. Jistieden lill-Istati Membri jintroduċu, f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, forom 
differenti ta' għajnuna perjodika għall-membri tal-familja li jieħdu ħsieb persuni akbar 
fl-età, speċjalment dawk li jeħtieġu kura ta' mistrieħ u servizzi tal-kura matul il-jum, u 
servizzi ta' appoġġ inklużi arranġamenti ta' xogħol flessibbli;

17. Ifakkar li l-kura tal-familja mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea;

Kura ta' affezzjoni

18. Jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-valur tal-kura ta' affezzjoni u jtejbu l-
protezzjoni soċjali tagħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri jressqu strateġiji mmirati biex 
jgħinu lill-persuni li jindukraw b'mod affettiv u jirrikonoxxu l-kontribut tagħhom għall-
kura, b'mod partikolari għall-persuni akbar fl-età, u jressqu proposti għal servizzi ta' 
għajnuna adegwati;

19. Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu appoġġ professjonali, taħriġ u konsulenza bejn il-
pari għall-persuni li jindukraw b'mod affettiv;

20. Ifakkar li l-kura ta' affezzjoni mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea;

Kura domestika

21. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu standards minimi għall-kura domestika f'oqsma 
bħall-ħin tax-xogħol, ir-remunerazzjoni u l-akkomodazzjoni tal-persuni li jindukraw, 
sabiex titqies l-ispeċifiċità tax-xogħol tagħhom, b'mod partikolari l-fatt li jgħixu u 
jaħdmu f'unità domestika komuni mar-riċevitur tal-kura, kif ukoll ħin tax-xogħol medju 
li għandu jiġi kkalkulat peress li l-persuni li jindukraw jaħdmu bix-xift, il-livell ta' 
remunerazzjoni skont il-ħtiġijiet tal-kura kif ukoll il-ħiliet tal-persuni li jindukraw, u 
kamra separata, aċċess għal tojlit, kċina u, jekk possibbli, internet għal persuni li 
jindukraw f'unità domestika;

22. Jistieden lill-Istati Membri jidentifikaw l-ambitu tad-dmirijiet tal-persuni li jindukraw 
f'unità domestika limitat għal dawk l-attivitajiet li jissodisfaw il-ħtieġa immedjata 
proprja tar-riċevitur tal-kura u li ma jistax jagħmel waħdu;

23. Ifakkar li l-kura domestika mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea, ħlief f'każijiet fejn 
taqa' taħt id-definizzjoni ta' kura medika;

Kura professjonali

24. Jenfasizza li l-mudelli, is-servizzi u l-faċilitajiet ta' kura fl-Unjoni Ewropea jrid 
ikollhom l-aktar riżorsi teknoloġiċi u xjentifiċi avvanzati għall-benefiċċju tar-riċevituri 
tal-kura, li jadattaw għall-ħtiġijiet ta' kull riċevitur;

25. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu ċentri ta' kura fil-komunità, u opportunitajiet ta' 
volontarjat u ta' tagħlim tul il-ħajja mmirati lejn il-persuni akbar fl-età qrib skejjel u 
kindergartens, u jaħdmu biex iħeġġu t-trawwim ta' rabtiet interġenerazzjonali billi jiġu 
mħeġġa l-iskambji bejn dawn is-servizzi;



AM\1259593MT.docx PE733.806v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

26. Jissottolinja li l-ekonomija tal-anzjani emerġenti tista' tinbidel f'waħda mill-ixprunaturi 
ekonomiċi ewlenin, b'mod partikolari fiż-żoni rurali, u tista' tipprovdi opportunitajiet 
għas-setturi tas-saħħa u l-kura fit-tul, u toffri kura ta' kwalità għolja b'mod aktar 
effiċjenti;

27. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjiegi adegwati 
f'okkupazzjonijiet ta' kura medika u oħrajn professjonali u jinvestu fl-edukazzjoni u t-
taħriġ bħala mezz biex tiġi ggarantita l-kwalità tal-kura pprovduta; jitlob li jinħolqu 
inċentivi biex tintgħażel il-professjoni ta' persuna li jieħdu ħsieb persuni akbar fl-età;

28. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, li meta jorganizzaw ir-rotazzjoni tal-persuni li jindukraw, 
jindirizzaw il-kundizzjonijiet irregolari li wieħed josserva fix-xogħol allokat fuq 
pjattaformi jew permezz ta' aġenziji privati ta' reklutaġġ;

29. Jistieden lill-Istati Membri, jekk ikun meħtieġ, jagħmluha possibbli li jiġu stabbiliti 
reġistri nazzjonali ta' fornituri ta' servizzi tal-kura sabiex jimmonitorjaw standards 
minimi u rekwiżiti legali; jinnota li dawn ir-reġistri jistgħu jkunu rikonoxxuti b'mod 
reċiproku mill-Istati Membri;

30. Jissottolinja li sabiex jitnaqqas ix-xogħol mhux iddikjarat fil-kura professjonali, huwa 
importanti li jiġi pprovdut finanzjament pubbliku għal fornituri ta' servizzi tal-kura 
ġenwini fis-sistemi tas-sigurtà soċjali jew permezz tan-nefqa fuq it-taxxa li jagħmel il-
forniment ta' servizzi tal-kura legali u ġusti bi prezz raġonevoli u inqas għaljin mis-
servizzi tal-kura pprovduti minn persuni li jindukraw mhux iddikjarati;

31. Jenfasizza li l-maġġoranza tas-servizzi tal-kura residenzjali huma transfruntiera u 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeliminaw l-ostakoli fil-forniment legali 
liberu tas-servizzi tal-kura;

32. Jenfasizza li, sabiex jiġu żgurati l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni tas-suq ta' ċittadini 
ta' pajjiżi terzi meta jipprovdu l-kura u sabiex jiġu żgurati r-rikonoxximent u l-valur tal-
kura, huwa importanti li l-Istati Membri jikkontrollaw fil-livell tal-fruntieri d-dħul ta' 
tali ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jipprovdu kura u jiżguraw li huma migranti residenti 
legalment;

33. Ifakkar li l-kura professjonali mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea, ħlief f'każijiet 
fejn taqa' taħt id-definizzjoni ta' kura medika;

Kura medika

34. Jisħaq li l-azzjoni tal-Unjoni trid tirrispetta r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri għall-
organizzazzjoni u l-forniment tal-kura medika, inkluża l-ġestjoni tal-kura medika u l-
allokazzjoni tar-riżorsi assenjati lilha;

35. Jissottolinja l-importanza ta' programmi għall-promozzjoni tas-saħħa tul il-ħajja u l-
edukazzjoni dwarha, għall-prevenzjoni tal-mard u għal eżami regolari u li jittieħdu 
inizjattivi ġodda bħal politiki aħjar għall-prevenzjoni tal-mard u programmi tal-kura tas-
saħħa aktar effettivi biex jiġi stimulat il-proċess ta' tixjiħ b'saħħtu; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu ruħhom b'mod attiv fid-Deċennju tat-Tixjiħ 
b'Saħħtu tad-WHO billi jfasslu pjanijiet ta' tixjiħ b'saħħtu fl-UE li jkunu jkopru l-aċċess 
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għas-servizzi tas-saħħa u tal-kura, kif ukoll strateġiji għall-promozzjoni u l-prevenzjoni 
tas-saħħa; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi aġenda ta' riċerka ambizzjuża dwar is-
saħħa fiżika u mentali bħala parti mill-programm Orizzont Ewropa; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri jikkunsidraw l-użu tal-fondi pprovduti mill-qafas finanzjarju pluriennali u min-
NextGenerationEU għal dan il-għan;

36. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu azzjoni dwar l-iżvilupp ta' kura fit-tul, palljativa u ta' 
ospizju u kura għall-persuni b'disturbi fil-moħħ assoċjati ma' problemi fil-memorja u 
appoġġ fil-qasam tas-saħħa għall-persuni li jindukraw; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jenfasizzaw il-ħtieġa li kulħadd jirċievi t-trattament multidixxiplinari l-
aktar xieraq biex itaffi t-tbatija tiegħu, filwaqt li jqisu d-dimensjonijiet tas-saħħa, 
psikoloġiċi, emozzjonali u spiritwali li huma parti mill-kundizzjoni umana, u b'rispett 
assolut għall-ħajja u d-dinjità umana;

37. Jissottolinja l-importanza ta' azzjoni rapida biex tiġi implimentata l-Karta tad-Diżabilità 
tal-UE; ifakkar li l-Karta tad-Diżabilità tal-UE se tkun strument kruċjali biex tgħin lill-
persuni b'diżabilità jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu f'Ewropa mingħajr 
ostakli; ifakkar li l-aċċessibbiltà għandha timxi id f'id ma' infrastruttura adegwata; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-infiq mill-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta biex l-
infrastruttura pubblika, inklużi t-trasport u l-ispazji pubbliċi, jiġu adattati għal kulħadd;

Kura volontarja

38. Jenfasizza li l-kura volontarja hija qasam rilevanti fi ħdan il-volontarjat; jistieden lill-
Kummissjoni tikkunsidra li l-attività nobbli tal-kura trawwem u tiżviluppa l-ħiliet ta' 
dawk li jipprovduha, u tirriżulta fi tkabbir personali li jwassal għal żvilupp personali, 
professjonali u soċjali fil-futur; iqis li l-individwi li kisbu din il-maturità jistgħu 
jikkontribwixxu dawn l-assi għall-attivitajiet soċjali li l-għan tagħhom ikun li jiksbu l-
ġid komuni;

39. Jirrikonoxxi l-valur tal-kura pprovduta fl-Ewropa minn istituzzjonijiet tal-karità u/jew 
reliġjużi, inkluża l-Knisja Kattolika, kif bħalissa qed jintwera b'mod partikolari permezz 
tal-appoġġ tagħha matul il-kriżi tal-Ukrajna;

40. Ifakkar li l-kura volontarja mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea;

°

° °

41. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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