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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Rispett tal-kumplimentarità tan-nisa u tal-irġiel, applikazzjoni tal-prinċipju tal-ekwità

Meta l-leġiżlatur Ewropew jilleġiżla dwar id-drittijiet tal-pazjenti, jaqbel li jiġi applikat il-
prinċipju tal-ekwità. In-nisa u l-irġiel huma kumplimentari. Ħadd ma jikkontesta l-fatt li l-
bżonnijiet mediċi tagħhom huma ta' tip differenti. Mal-perennità tal-valuri fundamentali 
komuni għas-sistemi ta' kura tas-saħħa fl-UE adottati mill-Kunsill f'Ġunju 2006, jiġifieri l-
universalità, l-aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, għandu jiżdied 
il-prinċipju "ekwità fis-saħħa" li jfisser li l-irġiel u n-nisa għandhom jiġu trattati bl-istess 
mod meta jkollhom bżonnijiet komuni, filwaqt li fl-istess ħin għandhom jiġu indirizzati 
d-differenzi ta' bejniethom b'mod ġust.

Ir-rapporteur jinsisti fuq il-garanzija tal-aċċess għas-sistemi ta' kura tas-saħħa pubblika fil-
kuntest transkonfinali. Dan huwa sempliċement it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' servizzi ta' 
kura tas-saħħa ġinekoloġiċi u dawk marbuta mal-protezzjoni tal-ommijiet u tat-trabi, bi qbil 
mad-definizzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa matul is-56 Assemblea Dinjija tagħha 
li saret f'Alma Ata (Riżoluzzjoni A56/27)1.

Ir-rapporteur jenfasizza t-tħassib tiegħu, fi ħdan il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa, fir-
rigward tat-trattament tal-kanċer tas-sider li, fl-UE tal-lum, jirrappreżenta r-raġuni 
prinċipali ta' mewt tan-nisa bejn il-35 u l-55 sena. Il-prevenzjoni, l-eżamijiet mammografiċi u 
t-trattament tal-kanċer tas-sider jew tal-kanċer tal-għonq tal-utru għandhom jiġu inklużi fil-
modalitajiet ta' rimborż għas-servizzi tal-kura tas-saħħa transkonfinali. L-istess esiġenzi 
japplikaw għall-irġiel li min-naħa tagħhom għandhom ukoll jibbenefikaw minn miżuri ta' 
prevenzjoni, ta' eżaminazzjoni u ta' trattament tal-kanċer tal-pulmuni, tal-prostata, tal-
pankreas u tat-testikoli. Nistgħu insalvaw ħajjet bosta nisa/ommijiet u irġiel/missirijiet morda 
bil-kanċer mingħajr ma jafu jekk il-leġiżlatur ma jostakolax koperazzjoni transkonfinali 
msaħħa f'dan il-qasam, u jekk l-Istati Membri jieħdu l-impenn li jikkoperaw b'mod volontarju 
f'dan il-qasam.

Il-modalitajiet ta' rimborż tal-ispejjeż ta' trattament u ta' kura jenfasizzaw id-differenzi 
bejn is-sessi. L-assigurazzjonijiet, is-soċjetajiet mutwali u l-fondi tas-saħħa għandhom 
iwaqqfu kull forma ta' diskriminazzjoni, anke moħbija, meta pereżempju tkun ibbażata fuq 
fatturi ta' riskju marbuta mal-mard ereditarju jew ġenetiku. Huma għandhom ukoll jieqfu 
jikkalkulaw l-ispejjeż ta' assigurazzjoni għall-mard u l-primjums ta' assigurazzjoni skont is-
sess u skont in-natura tax-xogħol soġġetti għall-indiċi. Fir-rigward tal-kalkolu tal-ispejjeż u 
tal-primjums, il-mekkaniżmi għandhom iwaqqfu kull tip ta' diskriminazzjoni bbażata fuq in-
natura tax-xogħol ta' indiċi. Wieħed jinnota fil-fatt li huma bosta n-nisa li ma jaħdmux fis-suq 
tax-xogħol formalizzat iżda li jiddedikaw ħajjithom għal attivitajiet oħra bħal pereżempju l-
animazzjoni tan-netwerk ta' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, il-kura u l-edukazzjoni tat-tfal 
jew tal-anzjani. Ir-rapporteur ifakkar għalhekk dwar il-bżonn li, partikolarment għan-nisa, l-
ispejjeż u l-primjums jiġu kkalkulati f'termini ta' ċiklu tal-ħajja.

                                               
1 (Konferenza Internazzjonali dwar is-servizzi ta' kura tas-saħħa primarji, Alma-Ata: 25 Anniversarju, Rapport 
tas-Segretarjat, Punt tal-Aġenda proviżorju 14.18, tal-24 ta' April 2003)
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Sabiex tiġi evitata kull diskriminazzjoni bejn il-pazjenti relatata mal-kundizzjonijiet 
finanzjarji u man-nazzjonalità, ir-rapporteur qed jissuġġerixxi li nieħdu l-benefiċċju mill-
esperjenza tad-Direttorat Ewropew għall-Kwalità tal-Mediċini u tal-Kura tas-Saħħa, 
istituzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Strasburgu, li taħdem favur ċirkulazzjoni mtejba tal-
mediċini bejn il-membri tagħha, filwaqt li tiggarantixxi aħjar il-kwalità tagħhom.

L-implimentazzjoni tal-kura tas-saħħa transkonfinali tirrappreżenta potenzjal enormi 
għall-koperazzjoni interreġjonali. Din timmanifesta ruħha b'modi differenti skont l-għamla 
ġeografika tal-Istati Membri l-qodma (UE-15), meta mqabbla mal-Istati Membri l-ġodda (UE-
12) u xi arranġamenti oħra bejn Stati Membri ġodda u qodma, partikolarment fl-Ewropa 
ċentrali. L-iżvilupp reġjonali soċjo-ekonomiku ta' spiss mhuwiex ekwu u dan għandu bħala 
effett li s-saħħa pubblika mhix ekwa lanqas. Din is-sitwazzjoni ssir iktar tanġibbli 
partikolarment fil-fruntieri bejn Stat Membru ġdid u wieħed qadim. B'konsegwenza ta' dan, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha possibbli sabiex jipprevedu l-konsegwenzi 
ekonomiċi u organizzattivi imponuti lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa, lil min iwettaq 
servizzi ta' kura tas-saħħa u lill-fondi ta' assigurazzjoni għal kontra l-mard. Fil-fatt, jaqbel li 
jiġu kkonċiljati l-esiġenzi tal-pazjenti li jibbenefikaw minn kura tas-saħħa transkonfinali mal-
obbligu tal-istaff li jaħdem fil-kura tas-saħħa, li min-naħa tiegħu, għandu jiffaċċja tħassib ġdid 
rigward is-servizzi ta' kura tas-saħħa f'termini ekonomiċi. Fil-fatt is-saħħa u s-servizzi relatati 
magħha ma jistgħux jitqiesu biss f'termini ekonomiċi u lanqas jiġu soġġetti għar-regoli tal-
kompetizzjoni. Dan l-approċċ jiġġustifika mill-banda l-oħra l-fatt li din id-direttiva tiġi 
bbażata mhux biss fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat li jistipula t-tħaddim tas-suq liberu, iżda wkoll 
fuq l-Artikolu 152 dwar is-saħħa pubblika. Hija responsabilità tal-Istati Membri illi 
jiggarantixxu l-perennità tas-servizz pubbliku nazzjonali tal-kura tas-saħħa u l-aċċess għal dan 
is-servizz b'kundizzjonijiet mhux diskriminatorji, kif ukoll li jiżguraw l-ewwel u qabel kollox 
is-saħħa tajba taċ-ċittadini kollha tagħhom. Il-karta sanitarja nazzjonali tibqa' f'idejn l-Istati 
Membri.

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

- Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 152 tiegħu,

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Direttiva Ewropea dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
bilfors għandha tkun ibbażata fuq l-Artikolu 152 TEU li jistipula l-politiki u l-azzjonijiet 
Komunitarji fil-qasam tas-saħħa pubblika.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B’żieda ma’ dan, pazjenti minn Stati 
Membri oħrajn għandhom igawdu minn 
trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru tat-trattament u, skont il-prinċipji 
ġenerali tal-ekwità u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, kif rikonoxxuti fl-
Artikolu 21 tal-Karta ma għandhom bl-
ebda mod jiġu diskriminati fuq il-bażi tas-
sess, razza, kulur, oriġini etnika jew 
soċjali, fatturi ġenetiċi, lingwa, reliġjon 
jew twemmin, opinjoni politika jew oħra, 
sħubija ma' minorità nazzjonali, proprejtà, 
twelid, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni 
sesswali tagħhom. L-Istati Membri jistgħu
jvarjaw fit-trattament skont il-gruppi 
differenti ta’ pazjenti biss meta jistgħu juru 
li dan huwa ġġustifikat minn raġunijiet 
mediċi leġittimi, bħal fil-każ ta’ miżuri 
speċifiċi għan-nisa jew għal gruppi ta' ċerta 
età (pereżempju tilqim mingħajr ħlas 
għat-tfal jew għax-xjuħ). Barra minn 
hekk, minħabba li din id-Direttiva 
tirrispetta d-drittijiet fundamentali u 
tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod 
partikolari mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, trid 
tiġi implimentata u applikata bir-rispett 
mistħoqq lid-drittijiet ta' ugwaljanza 
quddiem il-liġi u l-prinċipju ta’ nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni skont il-prinċipji ġenerali 
tal-liġi, kif imniżżla fl-Artikoli 20 u 21 tal-
Karta. Din id-Direttiva tapplika bla ħsara 
għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-
29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-

(13) B’żieda ma’ dan, pazjenti minn Stati 
Membri oħrajn għandhom igawdu minn 
trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru tat-trattament u, skont il-prinċipji 
ġenerali tal-ekwità u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni ma għandhom bl-ebda 
mod jiġu diskriminati fuq il-bażi tas-sess, 
razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, 
fatturi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew 
twemmin, opinjoni politika jew oħra, 
sħubija ma' minorità nazzjonali, proprejtà, 
twelid, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni 
sesswali tagħhom. Jaqbel għalhekk li jiġi 
mitlub li l-valuri fundamentali komuni 
għas-sistemi ta' kura tas-saħħa tal-Unjoni 
Ewropea adottati mill-Kunsill f'Ġunju 
2006, partikolarment l-universalità, l-
aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità, l-
ekwità u s-solidarjetà, ikunu 
jikkostitwixxu parti essenzjali mill-
protezzjoni soċjali fl-Ewropa. L-Istati 
Membri b'mod partikolari għandhom 
ivarjaw fit-trattament skont il-gruppi 
differenti ta’ pazjenti biss meta jistgħu juru 
li dan huwa ġġustifikat minn raġunijiet 
mediċi leġittimi, bħal fil-każ ta’ miżuri 
speċifiċi għan-nisa jew għal gruppi ta' ċerta 
età. Barra minn hekk, minħabba li din id-
Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali 
u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti, trid tiġi 
implimentata u applikata bir-rispett 
mistħoqq lid-drittijiet ta' ugwaljanza 
quddiem il-liġi u l-prinċipju ta’ nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni skont il-prinċipji ġenerali 
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prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrispettivament mill-oriġini tar-
razza jew etniċità, u Direttivi oħrajn li 
jagħtu effett lill-Artikolu 13 tat-Trattat tal-
KE. Fid-dawl ta’ dan, id-Direttiva tistipula 
li l-pazjenti għandhom igawdu minn 
trattament ugwali għal dak mogħti liċ-
ċittadini tal-Istat Membru ta’ trattament, 
inkluż il-benefiċċju mill-ħarsien kontra 
diskriminazzjoni stipulat skont il-liġi 
Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru ta' trattament.

tal-liġi. Barra minn hekk, din id-Direttiva 
tapplika bla ħsara għad-Direttiva tal-
Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 
li timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrispettivament 
mill-oriġini tar-razza jew etniċità, u 
Direttivi oħrajn li jagħtu effett lill-
Artikolu 13 tat-Trattat tal-KE. Fid-dawl ta’ 
dan, id-Direttiva tistipula li l-pazjenti 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-benefiċċju 
mill-ħarsien kontra diskriminazzjoni 
stipulat skont il-liġi Komunitarja kif ukoll 
mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta' 
trattament.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jaqbel li jiġi enfasizzat il-bżonn li 
jiġu implimentati miżuri speċifiċi biex in-
nisa jiġu garantiti l-aċċess ekwu għas-
sistemi ta' kura tas-saħħa pubbliċi, u 
b'mod partikolari għall-kura tas-saħħa 
ġinekoloġika u għall-kura tas-saħħa, 
inkluża l-protezzjoni tal-ommijiet u tat-
trabi, bi qbil mad-definizzjoni tal-kura 
tas-saħħa primarja li fasslet l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa matul 
is-56 Assemblea Dinjija tas-Saħħa, li 
saret fl-24 ta' April 2003(1).
(1) Konferenza Internazzjonali dwar is-
servizzi ta' kura tas-saħħa primarji, Alma-
Ata: il-ħamsa u għoxrin anniversarju : 
Rapport tas-Segretarjat (A56/27).

Or. fr
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Din id-Direttiva tipprovdi ukoll għad-
dritt ta' pazjent li jirċievi prodott mediċinali 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru fejn qed tingħata l-kura tas-saħħa, 
anke jekk il-prodott mediċinali mhux 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, minħabba li dan 
huwa parti indispensabbli mill-kisba ta’ 
trattament effettiv fi Stat Membru ieħor.

(27) Din id-Direttiva tipprovdi ukoll għad-
dritt ta' pazjent li jirċievi prodott mediċinali 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru fejn qed tingħata l-kura tas-saħħa, 
anke jekk il-prodott mediċinali mhux 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, minħabba li dan 
huwa parti indispensabbli mill-kisba ta’ 
trattament effettiv fi Stat Membru ieħor. L-
Istati Membri għandhom jiffissaw il-
kundizzjonijiet ta' għoti ta' mediċini mhux 
awtorizzati sabiex tiġi evitata kwalunkwe 
diskriminazzjoni bejn il-pazjenti.

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri jistgħu jżommu 
kundizzjonijiet ġenerali, kriterji għall-
eliġibbiltà u formalitajiet regolatorji u 
amministrattivi għall-kisba tal-kura tas-
saħħa u l-ħlas lura tal-ispejjeż tal-kura tas-
saħħa, bħar-rekwiżit ta' konsultazzjoni ma' 
prattikant ġenerali qabel ma jikkonsultaw 
speċjalist jew qabel ma jirċievu l-kura fl-
isptar, kif ukoll fir-rigward tal-pazjenti li 
jfittxu kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, 
dan sakemm kundizzjonijiet tali mhumiex 
diskrezzjonarji jew diskriminatorji. 
Għalhekk huwa xieraq li jkun meħtieġ li 
dawn il-kundizzjonijiet ġenerali u 

(28) L-Istati Membri għandhom iżommu 
kundizzjonijiet ġenerali, kriterji għall-
eliġibbiltà u formalitajiet regolatorji u 
amministrattivi għall-kisba tal-kura tas-
saħħa u l-ħlas lura tal-ispejjeż tal-kura tas-
saħħa kif ukoll għat-trattament tal-
kontroll mill-professjonisti tal-kura tas-
saħħa fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni, 
bħar-rekwiżit ta' konsultazzjoni ma' 
prattikant ġenerali qabel ma jikkonsultaw 
speċjalist jew qabel ma jirċievu l-kura fl-
isptar, kif ukoll fir-rigward tal-pazjenti li 
jfittxu kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, 
dan sakemm kundizzjonijiet tali mhumiex 
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formalitajiet jiġu applikati b'mod oġġettiv, 
trasparenti u mhux diskriminatorju u huma 
magħrufa minn qabel, huma msejsa 
primarjament fuq konsiderazzjonijiet 
mediċi u ma jimponux piż addizzjonali fuq 
pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor meta mqabbla ma pazjenti li 
jkunu qed jiġu trattati fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni, u li d-deċiżjonijiet jittieħdu 
kemm jista’ jkun malajr. Dan huwa bla 
ħsara għad-drittijiet tal-Istati Membri biex 
jistipulaw kriterji jew kundizzjonijiet għal 
awtorizzazzjoni minn qabel fil-każ ta’ 
pazjenti li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa 
fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom.

diskrezzjonarji jew diskriminatorji. 
Għalhekk huwa xieraq li jkun meħtieġ li 
dawn il-kundizzjonijiet ġenerali u 
formalitajiet jiġu applikati b'mod oġġettiv, 
trasparenti u mhux diskriminatorju u huma 
magħrufa minn qabel, huma msejsa 
primarjament fuq konsiderazzjonijiet 
mediċi u ma jimponux piż addizzjonali la 
fuq il-professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni, u lanqas 
fuq pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor meta mqabbla ma pazjenti li 
jkunu qed jiġu trattati fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni, u li d-deċiżjonijiet jittieħdu 
kemm jista’ jkun malajr. Dan huwa bla 
ħsara għad-drittijiet tal-Istati Membri biex 
jistipulaw kriterji jew kundizzjonijiet għal 
awtorizzazzjoni minn qabel fil-każ ta’ 
pazjenti li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa 
fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-ispejjeż tat-trattament wara intervent mediku fi Stat Membru ieħor 
ma joħloqx spejjeż żejda lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni 
tal-pazjent, partikolarment f'każ ta' intervent urġenti.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Kull kura tas-saħħa li ma titqiesx 
bħala kura fl-isptar skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Diretttiva 
għandha titqies bħala kura mhux fl-isptar. 
Fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar il-moviment ħieles tas-
servizzi, huwa xieraq li ma jiġix stabbilit 
rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn qabel 
għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali statutorja ta’ Stat Membru ta' 

(29) Kull kura tas-saħħa li ma titqiesx 
bħala kura fl-isptar skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Diretttiva 
għandha titqies bħala kura mhux fl-isptar. 
Fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar il-moviment ħieles tas-
servizzi, huwa xieraq li ma jiġix stabbilit 
rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn qabel 
għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali statutorja ta’ Stat Membru ta' 
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affiljazzjoni għal kura mhux fl-isptar 
mogħtija fi Stat Membru ieħor. Sakemm il-
ħlas lura ta’ kura tali jibqa’ fil-limiti tal-
kopertura garantita mill-iskema ta’ 
assigurazzjoni ta’ mard tal-Istat Membru 
ta’ affiljazjoni, in-nuqqas ta’ rekwiżit ta’ 
awtorizzazzjoni mill-qabel mhux se jfixkel 
l-ekwilibrju finanzjarju tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali.

affiljazzjoni għal kura mhux fl-isptar 
mogħtija fi Stat Membru ieħor. 
Madankollu, l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandu jieħu l-miżuri sabiex 
jiffissa minn qabel il-modalitajiet u r-
rimborż tat-trattament ta' kontroll mill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni, partikolarment 
f'każ ta' intervent urġenti. Sakemm il-ħlas 
lura ta’ kura tali jibqa’ fil-limiti tal-
kopertura garantita mill-iskema ta’ 
assigurazzjoni ta’ mard tal-Istat Membru 
ta’ affiljazjoni, in-nuqqas ta’ rekwiżit ta’ 
awtorizzazzjoni mill-qabel mhux se jfixkel 
l-ekwilibrju finanzjarju tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali.

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-assigurazzjonijiet, is-soċjetajiet 
mutwali u l-fondi tas-saħħa ma 
jippermettu l-ebda forma ta' 
diskriminazzjoni, anke moħbija, ibbażata 
fuq il-fatturi ta' riskju marbuta mal-mard 
ereditarju jew ġenetiku u ma jikkalkulawx 
l-ispejjeż tal-assigurazzjoni għal kontra l-
mard u l-primjums tal-assigurazzjoni 
skont is-sess u n-natura tax-xogħol 
soġġett għall-indiċi, u sabiex il-
mekkaniżmi applikabbli fil-qasam tal-
kalkolu tal-ispejjeż u tal-primjums 
iwaqqfu kull tip ta' diskriminazzjoni, 
partikolarment kontra n-nisa, ibbażata 
fuq in-natura tax-xogħol ta' indiċi; 
wieħed jinnota fil-fatt li huma bosta n-
nisa li ma jaħdmux fis-suq tax-xogħol 
formalizzat iżda li jiddedikaw ħajjithom 
għal attivitajiet oħra bħal pereżempju l-
animazzjoni tan-netwerk ta' solidarjetà 
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bejn il-ġenerazzjonijiet, il-kura u l-
edukazzjoni tat-tfal jew tal-anzjani. Din 
id-direttiva tinsisti għalhekk dwar il-
bżonn li, partikolarment għan-nisa, l-
ispejjeż u l-primjums jiġu kkalkulati 
f'termini ta' ċiklu tal-ħajja.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) ikun hemm ekwità fis-saħħa, li jfisser 
li l-irġiel u n-nisa għandhom jiġu trattati 
b'mod ekwu meta jkollhom bżonnijiet 
komuni, filwaqt li fl-istess ħin jiġu 
indirizzati d-differenzi ta' bejniethom 
b'mod ġust.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li jeżistu mekkaniżmi 
fis-seħħ għall-provvediment lill-pazjenti 
fuq talba b'tagħrif dwar il-kisba tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-termini 
u l-kundizzjoni li japplikaw, inter alia kull 
meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ kura 
tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru ieħor.

1. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li jeżistu mekkaniżmi 
fis-seħħ għall-provvediment lill-pazjenti 
fuq talba b'tagħrif dwar il-kisba tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-termini 
u l-kundizzjonijiet li japplikaw, inter alia 
kull meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ 
kura tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru 
ieħor, il-kundizzjonijiet li jawtorizzaw 
trattament ta' kontroll mill-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, kif ukoll ir-rimborż.
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