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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi s-sistemi tal-kura tas-saħħa li jipprovdu l-għajnuna huma element essenzjali tal-
Mudell Soċjali Ewropew u s-servizzi soċjali u tas-saħħa fl-interess ġenerali jwettqu 
xogħol ta' interess ġenerali, u b'hekk huma ta' kontribut kbir għall-ġustizzja soċjali u għall-
koeżjoni soċjali,

B. billi l-aċċess għall-kura tas-saħħa huwa dritt fundamentali stabbilit fl-Artikolu 35 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-provvista ta' aċċess ugwali għall-
kura tas-saħħa ta' kwalità għolja għal kulħadd huwa kompitu ewlieni tal-awtoritajiet 
pubbliċi tal-Istati Membri,

C. billi l-Istati Membri huma responsabbli għall-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa, 
b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u skont l-Artikolu 152(5) tat-Trattat KE,

D. billi ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni huma intitolati li jirċievu kura tas-saħħa,

E. billi s-saħħa tajba u l-livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa għandhom effett pożittiv fuq is-
salvagwardja tal-impjiegi u fuq il-benessri taċ-ċittadini u jikkontribwixxu għal produttività 
u kompetittività akbar, fil-livell nazzjonali u tal-EU,

F. billi s-settur tal-kura tas-saħħa huwa ta' importanza strateġika fl-ekonomiji nazzjonali, 
minħabba n-numru kbir ta' nies li huma attwalment impjegati f'dan is-settur u l-potenzjal 
tiegħu biex joħloq abbundanza ta' impjiegi, u li b'hekk iżid il-potenzjal ta' tkabbir 
potenzjal tal-ekonomiji nazzjonali,

G. billi l-kura tas-saħħa għandha tiġi adattata għall-ħtiġijiet u għall-karatteristici tal-
popolazzjoni tal-UE li qed jinbidlu u għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji tal-
prevenzjoni, il-ħarsien tas-saħħa u l-promozzjoni tas-saħħa tajba - kemm fiżika kif ukoll 
mentali - u fuq il-promozzjoni ta' stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa minn età żgħira,

H. billi l-ħarsien effettiv tas-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol jistgħu jipprevjenu inċidenti 
industrijali, jimpedixxu t-tfaċċar ta' mard ikkawżat minħabba x-xogħol u jnaqqsu n-numru 
ta' nies li jispiċċaw b'diżabilità permanenti minħabba raġunijiet li għandhom x'jaqsmu 
max-xogħol,

I. billi għandha tiġi mogħtija aktar attenzjoni fl-istrateġija tas-saħħa tal-UE għall-kura tas-
saħħa fit-tul bl-użu ta' teknoloġiji moderni, il-kura ta' persuni li jsofru minn mard kroniku 
u l-provvista ta' kura tas-saħħa fid-djar għall-anzjani u għall-persuni b'diżabilitajiet fiżiċi 
jew mentali u s-servizzi għal dawk li jieħdu ħsieb tagħhom, u billi, f'dan il-kuntest, 
għandha ssir ħidma favur sinerġiji bejn is-servizzi tas-saħħa u s-servizzi soċjali,

J. billi l-carers huma parti indispensabbli iżda ta' spiss mhux rikonoxxuta fis-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u fis-soċjetà tagħna,
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K. billi l-istrateġija tas-saħħa tal-UE u l-koperazzjoni transkonfinali fost l-Istati Membri, u 
bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fis-settur tal-kura tas-saħħa fl-isferi politiċi, 
amministrattivi, mediċi, edukattivi, tekniċi u xjentifiċi ma jridux iwasslu sabiex is-sistemi 
ta' solidarjetà u l-aspett tas-servizz pubbliku tal-kura jiġu mdgħajfa mil-lat finanzjarju jew 
organizzattiv fil-qasam tal-kura tas-saħħa,

L. billi, f'ħafna Stati Membri, id-domanda dejjem tiżdied għal servizzi fil-qasam tal-kura tas-
saħħa qed toħloq ħtieġa urġenti biex jittieħdu passi attivi għar-reklutaġġ u ż-żamma ta' 
professjonisti tal-kura tas-saħħa, u biex jiġu pprovduti servizzi biex jgħinu qraba u ħbieb li 
jieħdu ħsieb lil dawk dipendenti fuqhommingħajr ħlas,

1. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-UE tista' tagħti valur miżjud f'sensiela ta' aspetti 
transkonfinali inkluża l-mobilità ta' professjonisti tal-kura tas-saħħa, koperazzjoni bejn il-
korpi pubbliċi u privati u l-moviment ħieles tal-prodotti, is-servizzi u l-pazjenti;

2. Jinnota, madankollu, li biex tiġi ffaċilitata l-mobilità tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa u 
tiġi assigurata s-sikurezza tal-pazjenti f'kull parti tal-Unjoni Ewropea, l-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u bejn il-korpi regolatorji rispettivi tagħhom għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa hija essenzjali;

3. Jinsab konvint li l-pazjenti jridu jingħataw is-setgħa u li, f'dan il-kuntest, għandhom 
jitwaqqfu strateġiji ta' informazzjoni bl-għan li l-pazjenti jiġu mgħarrfa kif xieraq dwar id-
drittijiet u l-obbligi tagħhom, inkluż id-dritt tagħhom għall-moviment ħieles biex jirċievu 
kura tas-saħħa, li jkun suġġett għall-garanzija tal-istandards ta' din il-kura f'kull parti tal-
UE u għall-konsistenza mas-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa, biex b'hekk ikunu 
jistgħu dejjem iżjed isiru suġġetti attivi aktar milli sempliċiment oġġetti tal-kura tas-saħħa, 
u jrawwmu maturità personali li tippermetti gruppi tal-popolazzjoni biex ikunu jistgħu 
jibdew jipprovdu r-risposti tagħhom għal ċerti bżonnijiet ta' saħħa, u biex jassumu r-
responsabilità attiva għalihom;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex ma tissottovalutax l-irwol tal-carers fis-soċjetà u jistieden 
lill-Kummissjoni biex tieħu l-miżuri adegwati biex tassigura li dawk li jieħdu ħsieb jiġu 
inklużi fit-tfassil ta' politika ġejjiena;

5. Jinnota li, dejta aġġornata u statistiċi dwar dawk li jieħdu ħsieb għandha tiġi miġbura mill-
Kummissjoni biex tappoġġja lil dawk li jieħdu ħsieb fl-inizjattivi ta' politika ġejjiena;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, biex fil-qafas tal-istrateġija tal-kura tas-
saħħa tal-UE, jaħdmu lejn l-iżvilupp ta’ linjigwidi għal definizzjoni komuni ta’ diżabilità
li tista' tinkludi persuni b’mard kroniku jew b'kanċer u sadanittant, għal Stati Membri li 
għadhom ma wettqux dan, biex jieħdu azzjoni mill-aktar fis possibbli biex jinkludu dawn 
il-persuni fid-definizzjonijiet nazzjonali tagħhom ta’ diżabilità;

7. Huwa tal-opinjoni li t-taħriġ tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa għandu jkun adattat għad-
dinamika tal-kura tas-saħħa u li dan jinvolvi l-inkoraġġiment tat-tagħlim tul il-ħajja fost il-
professjonisti tal-kura tas-saħħa biex huma jibbenefikaw bis-sħiħ minn żviluppi fis-setturi 
tat-teknoloġija tal-informatika u tal-komunikazzjoni kif ukoll minn żviluppi mediċi, 
xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda, u jinvolvi wkoll l-iżvilupp ta' strutturi stabbli ta' taħriġ li 
jipprovdu dan it-tagħlim tul il-ħajja, bil-possibilità ta' rikonoxximent f'kull parti tal-
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Ewropa; barra minn hekk, jagħti importanza partikulari lill-inizjattivi li jsiru minn 
istituzzjonijiet u universitajiet li jkunu offrew ammont ta' korsijiet ta' taħriġ sostanzjali, 
ikkaraterizzati minn kontribuzzjonijiet minn firxa ta' esperti li l-għan tagħhom hu li 
jiżviluppaw metodu ta' integrazzjoni ta' miżuri tas-saħħa, b'mod partikulari fir-rigward ta' 
bżonnijiet ta' saħħa fit-tul taż-żmien; jinnota wkoll li l-ħarsien tax-xogħol u s-saħħa u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur tal-kura tas-saħħa jridu jitjiebu;

8. Jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu l-aċċess għad-drogi li jsalvaw il-ħajja lill-
pazjenti, anki jekk ikunu jiswew ħafna, biex jiggarantixxu d-dritt universali għas-saħħa;

9. Jistieden lill-Istati Membri, biex jipprovdu sistema ta' servizzi tas-saħħa u soċjali li fil-
qafas tal-istrateġija tas-saħħa tal-UE jkun disponibbli għall-professjonisti tal-kura tas-
saħħa u għal carers, ladarba l-għajnuna għalihom twassal għall-provvista ta' kura ta' 
kwalità għolja;

10. Jemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu aktar passi biex tipproteġi ħaddiema tal-kura 
tas-saħħa minn aċċidenti u korrimenti fuq il-post tax-xogħol fejn hemm evidenza 
xjentifiku u medikali ta' bżonn ; jilqa' b'sodisafazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex 
tressaq proposta għal direttiva sal-aħħar tal-2008, biex temenda d-Direttiva 2000/54/KE 
dwar l-aġenti tal-bioloġija fuq ix-xogħol biex jiġi assigurat li n-nies li jaħdmu fis-settur 
tal-kura tas-saħħa jiġu mħarsa minn infezzjonijiet ikkawżati minn korriment b'labar tas-
siringi jew apparat mediku ieħor li jaqta';

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fil-qafas tal-istrateġija, biex jaħdmu aktar 
biex inaqqsu t-theddida sinifikanti li jaffaċċjaw il-ħaddiem tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti 
ikkaġunata minn infezzjonijiet meħudha mill-isptar bħalma hija l-MRSA, billi jtejbu l-
iskambju tal-aħjar prattiki, pereżempju permezz tal-implimentazzjoni ta' programmi ta' 
screening effettivi u permezz tal-iżolazzjoni obbligatorja ta' pazjenti  u ħaddiema tal-kura 
tas-saħħa infettati;

12. Fil-qafas tal-istrateġija, jistieden aktar skambji tal-aħjar prattiki effettivi fl-Unjoni 
Ewropea fl-oqsma kollha tal-provvista tal-kura tas-saħħa, b'mod partikulari fir-rigward ta' 
programmi ta' iscreening u d-djanjożi u t-trattament ta' mard serju bħalma huwa l-kanċer, 
u wkoll għall-konsiderazzjoni tal-aħjar prattiki fejn l-Istati Membri rnexxilhom jintegraw 
is-servizzi tas-saħħa u tal-ħarsien soċjali, biex Stati Membri oħra jkunu jistgħu jitgħallmu 
mingħandhom;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikomplu jesploraw, fil-qafas tal-
istrateġija, is-sinerġiji bejn ir-riċerka xjentifika u teknoloġika, b'mod partikulari f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' tipi ġodda ta' riċerka fil-kamp mediku li attwalment mhux jingħataw 
biżżejjed fondi, fuq naħa, u l-iżvilupp ta' setturi medikali  u terapiji ġodda fuq l-oħra, biex 
ikun possibbli għal kulħadd li jkollu aċċess għal dawn it-terapiji ladarba dawn jistgħu 
jkollhom impatt pożittiv ħafna fuq l-istat ta' saħħa taċ-ċittadini tal-Unjoni u f'termini ta' 
żieda tal-effiċjenza tas-sistema;

14. Jenfasizza li kwalunkwe azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa għandha żżomm mal-
prinċipju tas-solidarjetà li jirregola s-sistemi nazzjonali tas-saħħa, biex b'hekk jiġi żgurat li 
l-pazjenti jiġu trattati b'mod ugwali; jikkunsidra li l-aċċess għall-kura għandu jiġi garantit 
permezz ta' rimborż effettiv li jkun ibbażat fuq ir-reċiproċità tar-riskji.
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