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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Huwa ta' l-opinjoni li, minħabba l-evoluzzjoni demografika u l-estensjoni progressiva tal-
medja ta' għomor, kull strateġija fil-qasam tas-saħħa pubblika għandha l-ewwelnett 
timmira li tevita l-mard, li tiġġilidlu b'mod effikaċi u li b'hekk ittejjeb il-kwalità tal-ħajja 
ta' l-Ewropej;

2. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jirrikonoxxu u jaħdmu favur aċċessibilità mtejba tal-
kura tas-saħħa ta' kwalità għall-kategoriji kollha tal-popolazzjoni u għall-ġenerazzjonijiet 
kollha, inklużi l-iktar żvantaġġjati, bħala kundizzjoni indispensabbli għall-inklużjoni 
attiva tagħhom fis-soċjetà;

3. Huwa għalhekk inkwetat minħabba l-ispejjeż dejjem jiżdiedu u d-defiċit li huma ta' 
periklu għall-baġits tas-saħħa u tal-kura pubblika fl-Istati Membri u li jistgħu jitnaqqsu 
sew mhux biss permezz ta' l-eliminazzjoni tal-konsum żejjed tal-mediċini u tal-kuri u bl-
introduzzjoni ta' mediċini ġeneriċi, iżda wkoll permezz ta' koeżjoni mtejba bejn il-
ġenerazzjonijiet u l-familji u permezz ta' azzjonijiet ta' solidarjetà fil-livell lokali;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tisfrutta d-dimensjoni Ewropea ħalli tippromwovi l-
iskambju ta' l-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri, kif ukoll is-sussidji, il-kampanji b'mira 
stretta dwar l-informazzjoni fuq l-ikel u l-attività fiżika u mezzi oħra, kif ukoll 
tippromwovi l-objettivi li stabbiliet fil-White Paper għal Strateġija għall-Ewropa dwar 
kwistjonijiet ta' saħħa marbuta man-Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità 
(COM(2007)0279) li jolqtu b'mod sproporzjonat il-partijiet żvantaġġjati tal-popolazzjoni;

5. Jidhirlu li l-politika fil-qasam ta' l-alkoħol u l-ġlieda kontra t-tabakk hija fil-parti l-kbira 
tagħha ta' kompetenza nazzjonali iżda jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ikollha rwol proattiv 
bil-ġbir u l-komunikazzjoni ta' l-esperjenza kollha miksuba fid-diversi Stati Membri, hekk 
kif hija tipproponi fil-komunikazzjoni tagħha dwar Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-
Istati Membri għat-tnaqqis ta’ ħsara rrelatata ma’ l-alkoħol (COM(2006)0625) u biex 
tillanċja proċedura ta' konsultazzjoni u ta' dibattitu pubbliku miftuħ dwar l-aħjar mod 
sabiex titkompla l-ġlieda kontra t-tabakk passiv hekk kif hija tipproponi fil-Green Paper 
tagħha bl-isem ta' ''Lejn Ewropa ħielsa mid-dħaħen tat-tabakk:  għażliet politiċi fuq livell 
ta’ l-UE'' (COM(2007)0027);

6. Itenni l-intenzjonijiet tiegħu espressi fir-Riżoluzzjoni tal-15 ta' Diċembru 2005 dwar il-
programm leġiżlattiv u tax-xogħol tal-Kummissjoni għall-20061, b'mod partikulari t-
theddid fuq is-saħħa pubblika bħal dak maħluq mill-mard kardjo-vaskulari, id-dijabete, il-
kanċer, il-mard mentali u l-HIV kif ukoll fuq il-kwalità ta' l-ajru f'postijiet urbani;

7. Jilqa' l-irwol li b'mod partikulari għandu ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-
Kontroll tal-Mard (ECDC) fil-ħarsien tas-saħħa pubblika Ewropea u dak li għandha s-
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Sistema Ewropea ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni għat-Theddid għas-Saħħa Pubblika 
(SAPR) fl-applikazzjoni tar-Regolament Sanitarju Internazzjonali;  

8. Jisħaq dwar l-importanza li kemm l-Istati Membri kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej 
għandhom jagħtu lir-rispett tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ u jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni biex tara li l-leġiżlazzjoni Ewropea tiġi applikata kif xieraq, partikularment 
dik dwar il-kwalità ta' l-ilma, ta' l-ajru u ta' l-art.


	677964mt.doc

