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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li s-servizzi tas-saħħa huma parti mis-servizzi fis-suq intern u li l-aċċess għall-
kura tas-saħħa transkonfinali u l-moviment ħieles ta' pazjenti u professjonisti tal-kura tas-
saħħa se jikkontribwixxu għal titjib fir-riżultati fil-qasam tas-saħħa; 

2. Jiddispjaċih li l-esklużjoni tas-servizzi tas-saħħa mill-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva 
dwar is-servizzi taffiet mill-pressjoni fuq l-Istati Membri biex ineħħu ostakoli mhux 
ġustifikati għall-moviment ħieles;

3. Waqt li jirrispetta bis-sħiħ il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-universalità, is-solidarjetà 
u l-ekwità tas-sistemi Ewropej tal-kura tas-saħħa u d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 152 
tat-Trattat KE, jenfasizza li s-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ) irrikonoxxu 
b'mod ċar l-applikazzjoni tal-libertajiet fundamentali tas-suq intern għall-kura tas-saħħa, 
waqt li jagħmel referenza espliċita għall-kwistjonijiet ta' kwalità u aċċess għall-kura tas-
saħħa;

4. Jirrikonoxxi li teżisti domanda għal servizzi tas-saħħa transkonfinali;

5. Jirrimarka li r-Regolament (KE) Nru 1408/71 u r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali u d-Direttiva 2005/36/KE dwar l-għarfien tal-
kwalifiki professjonali ma jkoprux in-nuqqasijiet regolatorji li jeżistu fil-livell ta' l-UE; 
huwa ta' l-opinjoni li s-sikurezza u d-drittijiet ta' pazjent m'humiex żgurati fil-proviżjoni
transkonfinali tas-servizzi tal-kura tas-saħħa u li teżisti inċertezza legali fir-rigward ta' 
mekkaniżmi ta' rimborż, id-dmir li tingħata kura u d-dispożizzjoni għall-immaniġġjar tar-
riskju għal pazjenti privati;

6. Jirrimarka wkoll li huma neqsin id-dispożizzjonijiet għall-iżgurar ta' l-aċċess għall-
informazzjoni għal pazjenti u l-leġitimità tas-sorsi ta' l-informazzjoni dwar il-proviżjoni 
tal-kura tas-saħħa, ta' prodotti farmaċewtiċi u tat-trattament mediku;

7. Jemmen li l-prinċipji tas-suq intern għandhom ikunu inkorporati f'qafas regolatorju 
Ewropew usa' sabiex ikunu żgurati d-drittijiet tal-pazjenti u l-garanziji li jkunu intitolati 
għalihom f'pajjiżhom;

8. Jemmen li, fuq kollox, it-titjib fil-funzjonament tas-suq intern għall-kura tas-saħħa għandu 
jżid l-għażliet disponibbli għal pazjenti fl-Unjoni Ewropea, bil-għan li jkun faċilitat l-
aċċess tagħhom għal kura tas-saħħa ta' l-ogħla kwalità.
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