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RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' Ħidma dwar is-Saħħa, ippresedut minn Maroš ŠEFČOVIČ, Viċi President, Kummissjoni 
Ewropea 

Il-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2021, 14.00 – 16.00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 
 

It-tielet laqgħa tal-grupp ta' ħidma saret f'format ibridu u xxandret fuq l-internet fuq il-Pjattaforma 
Diġitali Multilingwi tal-Konferenza. Il-President, is-Sur Maroš Šefčovič, beda l-laqgħa billi qal li l-grupp ta' 
ħidma kien se jiddiskuti s-17-il rakkomandazzjoni relatati mas-saħħa adottati mill-Panel 3 taċ-Ċittadini 
Ewropej u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti mill-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali li kkonkludew il-ħidma 
tagħhom. Stieden ukoll lill-membri li kkontribwew fil-Pjattaforma Diġitali Multilingwi jippreżentaw l-ideat 
tagħhom. Informa lill-membri tal-grupp ta' ħidma li – flimkien mal-portavuċi tal-grupp ta' ħidma – kien se 
jirrapporta l-għada tal-Plenarja tal-Konferenza dwar l-eżitu tad-diskussjoni. 

 
2. Diskussjoni  

 
• Erba' rappreżentanti tal-Panel 3 taċ-Ċittadini Ewropej ippreżentaw 17-il rakkomandazzjoni relatati 

mas-saħħa li nġabru taħt ir-raggruppamenti li ġejjin: "Ikel san", "Tisħiħ tas-sistema tal-kura tas-saħħa", 
"Għarfien usa' tas-saħħa", u "Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd".  Huma enfasizzaw, b'mod 
partikolari: 
 
- il-ħtieġa li jissaħħu s-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-kompetenzi tal-UE f'dan il-qasam; 
- l-importanza li jinkiseb aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa;  
- il-ħtieġa li jsir aktar investiment fir-riċerka dwar is-saħħa, li jiġu stabbiliti bażijiet ta' data komuni 

dwar is-saħħa u li tingħata attenzjoni akbar lill-prevenzjoni tas-saħħa, b'mod partikolari tas-saħħa 
mentali;  

- it-talba biex jiġu stabbiliti standards għal ikel san, eż. billi jiġi promoss l-ikel organiku, jittejbu t-
traċċabbiltà u t-trasparenza u billi jiġi kkontrollat l-użu tal-antibijotiċi fl-għalf.  

 
• Ir-rappreżentanti taċ-ċittadini ta' Franza u tan-Netherlands ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-

Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali rispettivi tagħhom fil-qasam tas-saħħa: 
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- ir-rappreżentant tal-Panel Nazzjonali Franċiż talab li tiġi armonizzata l-kura tas-saħħa biex issir 
aċċessibbli għall-Ewropej kollha permezz ta' politika komuni tal-kura tas-saħħa, biex jiġu żviluppati 
punteġġ nutrizzjonali u tikkettar xierqa u biex tissaħħaħ is-sovranità tal-UE permezz tar-
reindustrijalizzazzjoni tas-settur tas-saħħa fl-UE; 

- ir-rappreżentant tal-Panel Nazzjonali Netherlandiż appellat biex jittieħed kontroll akbar tal-miżuri 
kontra l-pandemiji, għal koordinament aħjar fil-livell tal-UE, filwaqt li jqis li l-kura tas-saħħa 
għandha tibqa' primarjament kwistjoni nazzjonali. Issottolinjat ukoll il-ħtieġa li jiġu pprovduti 
mediċini ekonomikament aċċessibbli u affidabbli għal kulħadd. 

 
 

• Id-diskussjonijiet ikkonċentraw fuq is-suġġetti li ġejjin: 
  
- xi membri ssottolinjaw il-ħtieġa li jissaħħu l-mekkaniżmi ta' koordinament fil-livell tal-UE kif ukoll 

ir-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u li jittieħed vantaġġ mill-esperjenza miksuba matul il-
pandemija tal-COVID-19; 

- oħrajn semmew il-ħtieġa li jinkiseb aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa u li jiġu żviluppati standards 
minimi tas-saħħa fil-livell tal-UE; 

- xi oħrajn tkellmu dwar l-isforzi li jridu jsiru biex jiġu evitati l-ostakli tul il-ktajjen tal-provvista fl-
industrija farmaċewtika u biex titnaqqas id-dipendenza tagħna mill-pajjiżi terzi fir-rigward tal-
produzzjoni ta' ingredjenti u prodotti mediċinali; 

- xi kelliema enfasizzaw il-ħtieġa li jsir investiment fl-infrastrutturi tas-saħħa u tiġi promossa s-saħħa 
diġitali; 

- diversi kelliema semmew l-importanza tal-prevenzjoni; Ġew issottolinjati r-rabtiet bejn l-ikel u s-
saħħa. Ġew espressi fehmiet differenti dwar il-kwistjoni tal-profili nutrizzjonali. L-azzjonijiet li 
jindirizzaw il-fatturi ta' riskju bħat-tabakk u l-konsum dannuż tal-alkoħol tqiesu bħala kruċjali fil-
ġlieda kontra l-kanċer;  

- is-saħħa mentali ssemmiet bħala kwistjoni li tħasseb ħafna liċ-ċittadini. Xi wħud qalu li l-inizjattivi 
biex jiġu indirizzati l-mard rari u l-mard kardjovaskulari kienu wkoll importanti ħafna; 

- b'referenza għar-rakkomandazzjoni dwar l-estensjoni tal-kompetenzi tal-EMA, membru wieħed 
enfasizza l-ħtieġa għal aġenzija pubblika – jew estensjoni ta' dik attwali – li tiffoka fuq ir-riċerka 
medika u farmaċewtika;  

- ġew espressi fehmiet diverġenti dwar ir-rakkomandazzjoni li tiġi inkluża s-saħħa bħala 
kompetenza kondiviża. Xi wħud fakkru fl-Artikolu 168 TFUE u ma raw l-ebda raġuni biex imorru lil 
hinn mill-qafas legali attwali, filwaqt li oħrajn qalu li l-idea ma setgħetx tiġi rrifjutata.  
 

• Xi membri semmew il-kwistjoni tal-metodi ta' ħidma u tal-passi li jmiss li għandhom jiġu segwiti, 
filwaqt li appellaw biex id-diskussjonijiet tal-grupp ta' ħidma jiġu strutturati aktar u xi ftit issuġġerew 
li ssir ħidma fuq dokumenti bil-miktub. Xi wħud qalu li r-rakkomandazzjonijiet għandhom jinqalbu fi 
proposti konkreti. Xi oħrajn issuġġerew li r-rakkomandazzjonijiet jiġu analizzati f'kategoriji, jiġifieri 
rakkomandazzjonijiet li fuqhom l-UE diġà ħadet azzjoni, rakkomandazzjonijiet li jistgħu jiġu ttrattati 
permezz ta' leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE u, fl-aħħar nett, rakkomandazzjonijiet li jeħtieġu azzjonijiet 
fit-tul u jinvolvu miżuri ġodda. 
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• Il-Kummissarju Kyriakides għamlet intervent b'mod remot. Iddeskriviet l-inizjattivi attwali u futuri tal-
UE fil-qasam tas-saħħa (b'mod partikolari, il-proposta biex jinħoloq spazju Ewropew tad-data dwar is-
saħħa ppjanata f'April 2022, u l-proposta għal strateġija farmaċewtika ġdida ppjanata fi tmiem l-2022). 
Il-Kummissarju esprimiet l-impenn tal-Kummissjoni li twettaq il-politiki tas-saħħa. Dwar it-tqassim tal-
kompetenzi, hija qalet li l-Kummissjoni se tistenna l-konklużjonijiet tal-Konferenza qabel ma tieħu 
pożizzjoni formali. Madankollu, issottolinjat li bħalissa huwa possibbli li tittieħed azzjoni biex 
tissaħħaħ il-politika tas-saħħa tal-UE mingħajr ma neċessarjament jinbidlu t-Trattati.  
 
• Xi rappreżentanti taċ-ċittadini tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej issottolinjaw li, filwaqt li kienu 

konxji, bis-saħħa tal-interventi ta' esperti u verifikaturi tal-fatti, li diġà teżisti leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar kwistjoni speċifika, madankollu ddeċidew li jadottaw rakkomandazzjoni peress li l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni ma kienx wiesa' biżżejjed jew li l-implimentazzjoni tagħha ma kinitx 
qed taħdem fil-prattika. Xi rappreżentanti taċ-ċittadini talbu wkoll lil membri oħra biex jirreaġixxu 
għar-rakkomandazzjonijiet kollha.   

 
3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

 
Huwa u jikkonkludi l-laqgħa l-President irringrazzja liċ-ċittadini għar-rakkomandazzjonijiet tagħhom u qal 
li dawn ittieħdu b'serjetà kbira. Irringrazzja wkoll lill-membri kollha għall-kontributi tagħhom u ġabar fil-
qosor l-interventi u s-suġġerimenti li saru. Semma b'mod partikolari r-rwol tal-Awtorità Ewropea għat-
Tħejjija u għar-Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa (HERA) futura. Fid-dawl tal-laqgħa li jmiss, il-
President issuġġerixxa li jagħti informazzjoni ta' sfond li tindika, għal kull rakkomandazzjoni, dak li diġà 
jeżisti, x'inhu ppjanat bħalissa u oqsma ġodda li fihom jista' jsir aktar f'terminu qasir u twil. Semma li kien 
se jibgħat lill-membri metodu ta' ħidma għal-laqgħat li jmiss. 

________________________________ 
 

 

 

ANNESS: Lista tal-membri tal-grupp ta' ħidma dwar is-Saħħa  

 

Titolu Isem Kunjom Komponent 
        

is-Sur Pascal ARIMONT Parlament Ewropew 

is-Sa Alina BÂRGĂOANU Panels taċ-Ċittadini 
Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa  Katerina BAŤHOVÁ Kunsill 
is-Sa Linette Eleni BLANKENSTEINER  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Claudette  BUTTIGIEG Parlamenti nazzjonali 
is-Sa Anda  ČAKŠA Parlamenti nazzjonali 
is-Sa Susanna CECCARDI Parlament Ewropew 
is-Sur  Roberto CIAMBETTI Kumitat tar-Reġjuni 
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is-Sur Alain  COHEUR  Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
is-Sa Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlament Ewropew 
is-Sa Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlament Ewropew 
is-Sa Isabel  DÍAZ AYUSO  Kumitat tar-Reġjuni 
is-Sa Katarzyna DRĄŻEK-LASKOWSKA Kunsill 
is-Sa Ines GASMI  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Camille GIRARD  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Daniela  GÎTMAN Kunsill 
is-Sa Ilenia Carmela GRECO  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Sebastián GUILLÉN  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Kinga JOÓ Panels taċ-Ċittadini 
Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Philippa  KARSERA Kunsill 
is-Sa Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Radka MAXOVÁ Parlament Ewropew 
is-Sa Rūta  MILIŪTĖ Parlamenti nazzjonali 
is-Sur Alin Cristian MITUȚA Parlament Ewropew 
is-Sa Dolors MONTSERRAT Parlament Ewropew 
is-Sur Nicolas MORÁVEK  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Renaud   MUSELIER Rappreżentant lokali/reġjonali 
is-Sa Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamenti nazzjonali 
is-Sur Dimitrios PAPADIMOULIS Parlament Ewropew 
is-Sa Troels de Leon PETERSEN  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Mark PLEŠKO Panels taċ-Ċittadini 
Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sur Jean-François  RAPIN Parlamenti nazzjonali 
is-Sur Ivo RASO  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Michèle RIVASI Parlament Ewropew 
is-Sa  Valeria RONZITTI Sħab soċjali 
is-Sa Christa  SCHWENG  Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
is-Sur Maroš ŠEFČOVIČ Kummissjoni Ewropea 
is-Sa  Elisaveta SIMEONOVA Kunsill 
is-Sur Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlament Ewropew 
is-Sa Niamh  SMYTH Parlamenti nazzjonali 
is-Sa Paola  TAVERNA Parlamenti nazzjonali 
is-Sur  Jesús TERUEL TERUEL  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Zoltán  TESSELY Parlamenti nazzjonali 
is-Sa Patrizia TOIA Parlament Ewropew 
is-Sa Kathleen VAN BREMPT Parlament Ewropew 
is-Sa  Anna  VIKSTRÖM Parlamenti nazzjonali 
is-Sur Claude  WISELER Parlamenti nazzjonali 
is-Sur  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Kunsill 

 


