
X’politika tal-UE hemm fis-seħħ dwar 
is-Saħħa? 
Il-gvernijiet nazzjonali huma primarjament responsabbli 
għall-kura tas-saħħa u s-servizzi mediċi. Il-politiki tas-
saħħa tal-Unjoni Ewropea jistgħu madankollu jappoġġjaw 
u jsaħħu din l-azzjoni. Uħud mill-modi kif l-UE tista’ 
tipprovdi dan l-appoġġ jinkludu l-iżgurar tal-provvista ta’ 
vaċċini, l-iżgurar tad-disponibbiltà ta’ mediċini, trattamenti 
u tagħmir mediku affordabbli, u li tgħin lill-pajjiżi jaħdmu 
flimkien biex jikkoordinaw ir-reazzjonijiet tagħhom. Għalhekk 
f’dan ir-rigward, l-UE għandha l-għan li tipproteġi u ttejjeb 
is-saħħa taċ-ċittadini tal-UE, tappoġġja l-immodernizzar 
tal-infrastruttura tas-saħħa u ttejjeb l-effiċjenza tas-sistemi 
tas-saħħa tal-Ewropa. 

Allura l-UE assolutament ma tistax 
tilleġiżla dwar is-saħħa? 
L-UE tista’ tadotta leġiżlazzjoni speċifika dwar is-saħħa 
skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea: 
l-Artikolu 168 (il-ħarsien tas-saħħa pubblika), l-Artikolu 114 
(l-approssimazzjoni tal-liġijiet) u l-Artikolu 153 (il-politika 
soċjali). L-oqsma fejn l-UE adottat leġiżlazzjoni jinkludu:

• Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera

• Il-farmaċewtiċi u l-apparat mediku (farmakoviġilanza, 
mediċini foloz, provi kliniċi)

• Theddid transfruntier serju għas-saħħa

• It-tabakk

• L-organi, id-demm, it-tessut u ċ-ċelloli.

Xi ngħidu dwar il-COVID-19? 
 Mill-bidu tat-tifqigħa tal-COVID-19, il-Kummissjoni Ewropea 
ilha tikkoordina reazzjoni Ewropea komuni għat-tifqigħa 
tal-coronavirus. Tim ta’ rispons għall-Coronavirus ġie 
stabbilit fil-livell politiku biex jikkoordina r-reazzjonijiet għall-
pandemija. Fis-17 ta’ Ġunju 2020, il-Kummissjoni Ewropea 
ppreżentat strateġija Ewropea biex tħaffef l-iżvilupp, il-
manifattura u l-użu ta’ vaċċini kontra l-COVID-19. Vaċċin 
effettiv u sikur kontra l-virus huwa l-akbar tama tagħna  
biex niksbu soluzzjoni permanenti għall-pandemija.  
Fil-15 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni adottat l-Istrateġija  
għall-Vaċċini filwaqt li ppreżentat l-elementi ewlenin li l-Istati 
Membri għandhom iqisu fil-pjanijiet tagħhom ta’ tilqim għall-
COVID-19, kif ukoll il-gruppi prijoritarji li għandhom  
jiġi kkunsidrati biex jitlaqqmu l-ewwel.
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Xi ngħidu dwar il-kuntest 
internazzjonali? 
Biex tintemm din il-kriżi globali, għandna bżonn mhux biss 
vaċċini tal-COVID-19, iżda wkoll li niżguraw li kull persuna 
fid-dinja jkollha aċċess għalihom. Dan wassal għat-
twaqqif tal-Faċilità COVAX biex jiġi żgurat l-aċċess għal 
vaċċini futuri tal-COVID-19 f’pajjiżi b’introjtu baxx u medju. 
Hawnhekk, il-Kummissjoni Ewropea, l-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa u Franza jlaqqgħu flimkien gvernijiet, 
organizzazzjonijiet globali tas-saħħa, manifatturi, xjentisti, 
is-settur privat, is-soċjetà ċivili u l-filantropija, bl-għan 
li jipprovdu aċċess innovattiv u ekwu għad-dijanjostika, 
it-trattamenti u l-vaċċini tal-COVID-19. Fi Frar 2021, l-UE 
rduppjat il-kontribut tagħha għal COVAX għal €1 biljun. 

X’inhu ċ-ċertifikat diġitali tal-COVID? 
Iċ-Ċertifikat Diġitali tal-COVID tal-UE se jiffaċilita 
l-moviment liberu sikur taċ-ċittadini fl-UE matul il-
pandemija tal-COVID-19. L-Istati Membri tal-UE jistgħu 
jibdew joħorġuh u jużawh diġà u dan se jsir disponibbli fl-
Istati Membri kollha tal-UE mill-1 ta’ Lulju 2021. L-awtoritajiet 
nazzjonali huma responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikat. 
Il-verżjoni diġitali tista’ tiġi ssejvjata fuq apparat mobbli. 
Iċ-ċittadini jistgħu jitolbu wkoll kopja stampata. It-tnejn se 
jkollhom kodiċi QR bl-informazzjoni essenzjali, kif ukoll firma 
diġitali li tiżgura li ċ-ċertifikat ikun awtentiku. L-Istati Membri 
qablu fuq disinn komuni li jista’ jintuża għall-verżjonijiet 
elettroniċi u stampati biex jiffaċilita r-rikonoxximent.

Kif nistgħu nkunu ppreparati aħjar għal 
pandemija simili fil-futur? 
Il-pandemija tal-COVID-19 uriet kemm jista’ jkun perikoluż 
in-nuqqas ta’ armonizzazzjoni bejn il-politiki tas-saħħa tal-
Istati Membri. L-UE teħtieġ Unjoni Ewropea tas-Saħħa li toffri 
koordinazzjoni aktar b’saħħitha madwar l-Ewropa, sistemi 
tas-saħħa aktar reżiljenti u preparazzjoni aħjar għal kriżijiet 
futuri possibbli.

L-UE kif tista’ tappoġġja lill-Istati 
Membri fil-Politiki tagħhom dwar  
is-Saħħa? 
L-UE toffri numru ta’ possibbiltajiet għall-finanzjament ta’ 
proġetti tas-saħħa: 

• Il-Programm tas-Saħħa jipprovdi finanzjament għal 
proġetti dwar il-promozzjoni tas-saħħa, is-sigurtà  
tas-saħħa u l-informazzjoni dwar is-saħħa.

• Il-programm ta’ riċerka Orizzont 2020 jappoġġja proġetti 
f’oqsma bħall-bijoteknoloġija u t-teknoloġiji mediċi.

• Il-fondi tal-UE jappoġġjaw l-investimenti fis-saħħa  
fil-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE.

• Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi.

U inti? Is-Saħħa hija suġġett 
ta’ interess għalik? X’inhuma 
l-opinjonijiet tiegħek dwaru? 
Għandek xi suġġerimenti biex ittejjeb 
id-dibattitu? 
Semma’ leħnek fuq https://futureu.europa.
eu/?locale=mt u jekk inti interessat/a torganizza 
avveniment dwar is-suġġett, irreferi għal-linji gwida 
aktar speċifiċi tagħna. 

Ħarsa lejn dak li qed jgħidu jew jissuġġerixxu ċ-ċittadini dwar 
is-Saħħa fuq il-Pjattaforma s’issa: 

• Fokus fuq riċerka kontra t-Tixjiħ u dwar il-Lonġevità.

• It-tisħiħ tas-setgħat tal-UE fis-saħħa lil hinn mill-appoġġ 
u l-koordinazzjoni. Wara emenda tat-Trattati, is-saħħa se 
ssir “kompetenza kondiviża” bejn l-UE u l-Istati Membri. 
Ir-riżultat huwa li l-UE jkollha setgħat aktar ċari biex 
tgħaddi liġijiet dwar is-saħħa pubblika, u biex tirrispondi 
għall-kriżijiet. Anki wara din il-bidla, l-awtoritajiet 
nazzjonali u reġjonali se jkunu responsabbli għall-
finanzjament tal-kura tas-saħħa, kif inhuma bħalissa. 

• L-għoti ta’ aċċess ugwali għal servizzi pubbliċi affordabbli 
u ta’ kwalità għolja, inkluża s-saħħa. Irrispettivament 
mis-sitwazzjoni ekonomika u l-Istat Membru ta’ 
residenza tiegħu, kull ċittadin Ewropew għandu jkollu 
aċċess għal servizzi pubbliċi ta’ kwalità għolja, inkluż 
il-kura tas-saħħa u soċjali ta’ kwalità, l-edukazzjoni, it-
trasport pubbliku, l-enerġija, l-ilma u s-sanità, l-internet, 
l-amministrazzjoni tajba.

Avveniment organizzat dwar dan is-suġġett kien 
“HomeParliaments Ewropej: L-immaniġġjar tal-pandemija 
mill-UE. Semma’ leħnek dwar il-kwistjonijiet ewlenin!” 
organizzat mill-moviment taċ-ċittadini Pulse of Europe. 
L-avveniment kien strutturat f’diskussjonijiet privati online 
ta’ bejn 4 u 8 membri fejn kien possibbli li jsir dibattitu dwar 
suġġetti relatati mas-saħħa u l-UE, b’enfasi fuq 
il-pandemija tal-COVID-19. 


