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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-azzjoni kontra l-mard kardjovaskulari

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 152 tat-Trattat,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill dwar l-Impjiegi, il-Politika 
Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumatur ta’ l-1-2 ta’ Ġunju 20041,

– wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni għal Programm ta’ Azzjoni għas-Saħħa 
Pubblika 2007-20132,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-programm leġiżlattiv u 
ta’ ħidma tal-Kummissjoni għall-2006 li talbet lill-Kummissjoni biex ‘tiżgura segwitu 
xieraq għall-komunikazzjonijiet tagħha dwar il-ġlieda kontra l-obeżità, il-mard tal-qalb, 
id-dijabete, il-kanser, il-mard tal-moħħ u l-HIV/AIDS3,

– wara li kkunsidra ‘L-Istrateġija Ewropea għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard li Ma 
Jittiħidx’ ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa4,

– wara li kkunsidra l-Linji gwida Ewropej dwar il-prevenzjoni ta’ mard kardjovaskulari5,

– wara li kkunsidra l-Konferenza dwar is-Saħħa tal-Qalb li saret fil-Lussemburgu f’Ġunju 
20056,

– wara li kkunsidra l-Konferenza "Women's Health at Heart" ta' Marzu 20067,

– wara li kkunsidra l-inizjattiva tal-Presidenza Finlandiża ‘S-Saħħa fil-Politiki Kollha’8,

– wara li kkunsidra s-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-Riċerka9,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 108 (5) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi, skond l-istatistika Ewropea għall-2005 dwar il-mard kardjovaskulari, il-mard 
kardjovaskulari huwa l-akbar kawża ta’ mewt ta’ l-irġiel u tan-nisa fl-Unjoni Ewropea 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
2 COM(2006) 234 finali
3

4 EUR/RC56/R2
5 Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Dec;10(Suppl 1):S1-78
6 http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf
7 www.cvhconference.org
8 http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
9 COM(2006) 364 finali
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billi jikkawża 1.9 miljun mewt1,

B. billi l-mard kardjovaskulari jikkawża kważi nofs l-imwiet kollha, 42 fil-mija, fl-UE2,

C. billi l-mard kardjovaskulari huwa t-tieni l-akbar kawża ta’ piż mill-mard (morbożità u 
mwiet) fl-UE, u jirrappreżenta 18% tal-piż3,

D. billi l-ispiża totali tal-mard kardjovaskulari tammonta għal EUR169 biljun fl-UE, li 
minnhom EUR105 biljun huma għall-kura ta’ dan il-mard fl-UE u EUR64 biljun huma 
minħabba nuqqas ta’ produttività u l-ispiża tal-kura informali4,

E. billi l-istruttura demografika ta’ l-UE li qed tinbidel tirrikjedi li n-nies jaħdmu aktar fit-tul 
u l-indeboliment minħabba l-pressjoni għolja u l-mard kardjovaskulari għandhom effett 
negattiv fuq il-forza tax-xogħol5,

F. billi l-Indikaturi OECD 20056 jiddikjaraw li ‘xi 3 fil-mija biss ta’ l-ispiża kurrenti għas-
saħħa tintnefaq fuq il-prevenzjoni u l-programmi għas-saħħa pubblika’,

G. billi l-biċċa l-kbira tal-mard kardjovaskulari jista’ jkun evitat permezz ta’ bidla fl-istil ta’ 
ħajja kif ukoll permezz ta’ identifikazzjoni bikrija ta’ individwi li għandhom riskju għoli u 
permezz ta’ dijanjosi xierqa, 

H. billi d-WHO tirrikonoxxi li ‘l-metodi l-iktar effettivi fis-sens ta’ nfiq biex jitnaqqas ir-
riskju fost popolazzjoni sħiħa huma interventi li jolqtu l-popolazzjoni kollha, li 
jikkumbinaw politiki effettivi u politiki wiesgħa għall-promozzjoni tas-saħħa’7,

I. billi ma teżistix strateġija Ewropea tanġibbli biex tittieħed azzjoni dwar il-mard 
kardjovaskulari,

J. billi l-konklużjonijiet tal-Konferenza "Women's Health at Heart" ta’ Marzu 2006 talbu 
lill-Istati Membri biex jadottaw Rakkomandazzjoni ta’ l-UE dwar strateġija tanġibbli 
għas-saħħa kardjovaskulari fl-UE kollha fuq il-bażi ta’ proposta tal-Kummissjoni li 
tinkludi l-promozzjoni tas-saħħa kardjovaskulari, mekkaniżmi ta’ appoġġ għall-istrateġiji 
u għall-attivitajiet ta’ l-Istati Membri, linji gwida dwar l-evalwazzjoni tar-riskji, l-aqwa 
metodi ta’ prevenzjoni, trattament, rijabilitazzjoni u skrining, u l-edukazzjoni tat-tobba 
mit-tobba stess,

K. billi hemm diskrepanzi kbar fil-prevalenza, il-prevenzjoni u l-kura tal-mard 
kardjovaskulari bejn l-Istati Membri u huwa l-irwol ta' l-UE li tiġġieled dawn l-
inugwaljanzi u tnaqqas id-differenzi,

  
1 2005 European Cardiovascular Disease Statistics Report, British Heart Foundation/European Heart Network, 
Frar 2005.
2 Ibid
3 Ibid
4 Ibid
5 High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Őstergren/Weber et al., 2007.
6 Ħarsa lejn is-Saħħa – Indikaturi ta' l-OECD 2005. Novembru 2005.
7 Fuljett ta' Informazzjoni tad-WHO – Cardiovascular disease: prevention and control, WHO, 2003, ara s-sit
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
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L. billi mard serju ieħor kellu appoġġ liema bħalu mill-Parlament Ewropew fl-2006 permezz 
ta’ Dikjarazzjoni bil-Miktub dwar id-dijabete u permezz tal-Mozzjoni għal Riżoluzzjoni 
dwar il-kanser tas-sider fl-Unjoni Ewropea mkabbra, filwaqt li bħalissa m’hemmx 
dokument simili għall-mard kardjovaskulari, li huwa l-kawża ewlenija ta’ mewt fl-
Ewropa,

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi Rakkomandazzjoni dwar il-mard 
kardjovaskulari inkluża l-pressjoni għolja u dwar l-identifikazzjoni bikrija ta' individwi 
b'riskju għoli u strateġiji ta' prevenzjoni fl-Ewropa;

2. Jistieden lill-Istati Membri biex jadottaw jew jirrevedu l-istrateġiji nazzjonali tagħhom 
dwar is-saħħa pubblika biex jinkludu l-promozzjoni tas-saħħa, il-popolazzjoni u l-
immaniġġjar bikri ta’ min għandu riskju għoli, strateġiji dwar is-saħħa kardjovaskulari, u 
biex jiżviluppaw studji dwar l-impatt fuq is-saħħa biex jitkejjel il-piż fuq sistemi 
nazzjonali għall-kura tas-saħħa; 

3. Jistieden lill-Istati Membri biex ifasslu linji gwida nazzjonali għall-prevenzjoni tal-mard 
kardjovaskulari, inklużi linji gwida standard għall-aħjar prattika biex ikunu identifikati 
individwi b’riskju għoli;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaslu għal konsensus fl-iffissar ta' 
objettivi għall-immaniġġjar ta’ l-iskrining u tal-konroll tal-pressjoni għolja;

5. Jinkuraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżviluppaw u jimplimentaw il-promozzjoni tas-
saħħa kardjovaskulari, l-identifikazzjoni bikrija ta’ gruppi b’riskju għoli u strateġiji ta’ 
prevenzjoni, bħala l-metodi l-iktar effettivi f’sens ta’ nfiq għall-ġlieda kontra l-mard 
kardjovaskulari;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jadottaw approċċ multisettorjali fil-promozzjoni tas-saħħa 
kardjovaskulari u fi strateġiji ta’ prevenzjoni b’konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
kollha;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex ikomplu jiżviluppaw il-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom biex 
ikun promoss stil ta’ ħajja aħjar għas-saħħa, inkluzi l-użu tat-tabakk u l-attività fiżika u l-
kontroll tal-pressjoni għolja u bil-għan li titnaqqas il-prevalenza tal-mard kardjovaskulari;

8. Jitlob appoġġ finanzjarju kontinwu għal aktar riċerka dwar il-prevenzjoni tal-mard 
kardjovaskulari u għall-promozzjoni tas-saħħa kardjovaskulari fuq livell lokali, nazzjonali 
u Ewropew, inkluża riċerka dwar il-fatturi ta’ riskju, il-prevalenza u l-fatturi ġenetiċi 
għall-mard kardjovaskulari;

9. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw programmi ta’ edukazzjoni pubblika biex 
iqajmu l-kuxjenza dwar il-fatturi ta’ riskju marbuta mal-mard kardjovaskulari kif ukoll 
programmi speċjali għat-tkomplija ta' l-edukazzjoni ta' professjonisti tas-saħħa;

10. Jistieden lill-Istati Membri biex ikejlu l-prevalenza tal-mard kardjovaskulari fost il-
popolazzjoni tagħhom u biex jevalwaw il-programmi nazzjonali tagħhom biex 
jidentifikaw ċifri ta' referenza li jippermettu lill-awtoritajiet nazzjonali jiffissaw objettivi 
tanġibbli meta jimplimentaw inizjattivi dedikati;



RE\667037MT.doc 5/5 PE 388.554v02-00

MT

11. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-
Linji gwida Ewropej l-iktar riċenti dwar il-prevenzjoni tal-mard kardjovaskulari maħruġa 
mit-Task Force Ewropea Konġunta (Joint European Task Force);

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkuraġġixxi inizjattivi u kollaborazzjoni ma' partijiet 
interessati li għandhom l-għan li jippromwovu saħħa kardjovaskulari aħjar permezz ta’ 
miżuri li jinkludu aktar kontrolli fuq it-tabakk u dieti u attività fiżika aqwa bħala mezz ta’ 
prevenzjoni ta’ l-obeżità u tal-pressjoni għolja u l-komplikazzjonijiet marbuta magħha;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tissokta bl-inizjattivi preċedenti tagħha dwar l-iskambju ta’ 
l-aħjar prattika għall-prevenzjoni tal-mard kardjovaskulari bejn l-Istati Membri;

14. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-iskambju regolari ta’ esperjenza, tagħrif u 
dejta dwar is-saħħa kardjovaskulari bejn il-partijiet interessati kollha involuti fil-
prevenzjoni tal-mard kardjovaskulari;

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-komparabiltà tad-dejta billi tippromwovi l-
ħolqien ta’ bażi ta’ dejta li timmoniterja l-prevalenza, il-mortalità, il-morbidità u l-fatturi 
ta’ riskju tal-mard kardjovaskulari fl-Istati Membri kollha;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa studji dwar l-impatt fuq is-saħħa biex tkejjel il-
piż tal-mard kardjovaskulari u tal-pressjoni għolja fuq il-produttività ekonomika Ewropea 
fl-Istati Membri kollha, wara l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar Is-Saħħa fil-Politiki 
kollha;

17. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-pjan tal-Kummissjoni mħabbar riċentement biex tiżviluppa 
Strateġija għas-Saħħa u tħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkonċentra fuqha u fuq il-ħtieġa 
għal ugwaljanza ta’ aċċess għall-prevenzjoni, it-trattament, id-dijanjosi u l-kontroll tal-
mard għall-Ewropej kollha tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom;

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex tgħarraf lill-Istati Membri dwar l-opportunitajiet ta’ 
ffinanzjar disponibbli għall-metodi ta’ skrining u ta’ prevenzjoni tal-mard kardjovaskulari 
u tal-pressjoni għolja kif ukoll għal aktar riċerka dwar il-mard kardjovaskulari, 
pereżempju permezz tas-7 Programm ta’ Qafas għar-Riċerka, ta’ l-iffinanzjar strutturali u 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.


