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RENDIKONT SOMMARJU 

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

Ewropea 

Il-Ġimgħa 22 ta' Ottubru 2021, 14.00 – 16.00 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 

 

L-ewwel laqgħa tal-grupp ta' ħidma saret f'format ibridu. Il-President Maroš ŠEFČOVIČ ta merħba u 

għamel osservazzjonijiet introduttivi billi saħaq fuq ir-rwol tal-grupp ta' ħidma fit-tħejjija tax-xogħlijiet tal-

Plenarja tal-Konferenza. Informa lill-membri bl-ideat espressi s'issa fil-Pjattaforma Diġitali Multilingwi 

dwar is-suġġett tas-saħħa u dwar is-suġġetti prijoritarji identifikati fl-ewwel sessjoni tal-Panel 3 taċ-

Ċittadini Ewropej fil-qasam tas-saħħa kif ukoll l-inizjattivi reċenti tal-UE fil-qasam tas-saħħa. Enfasizza li l-

laqgħa kellha żewġ objettivi, jiġifieri skambju dwar id-dibattiti li għaddejjin fuq il-Pjattaforma u fil-Panels 

taċ-Ċittadini Ewropej dwar is-suġġett tas-saħħa (ara l-istreams) u biex il-membri jsiru jafu lil xulxin. Il-

membri tal-grupp ta' ħidma mbagħad ingħataw il-kelma. 

 

2. Diskussjoni  

 
Il-kelliema saħqu fuq l-importanza li tiġi żviluppata kooperazzjoni tajba fi ħdan il-grupp u li jirċievu 
kontributi, speċjalment miċ-ċittadini. Ġiet sottolinjata r-rilevanza li jintrabtu x-xogħlijiet tal-grupp ta' 
ħidma tal-Plenarja relatati, eż. bejn il-klima u s-saħħa. Id-diskussjonijiet ikkonċentraw fuq is-suġġetti li 
ġejjin:  

 

 Saru xi appelli favur kooperazzjoni u koordinament aktar b'saħħithom fil-livell tal-UE, interoperabbiltà 
transfruntiera tas-sistemi tas-saħħa u tħejjija tal-UE aħjar għall-isfidi sanitarji tal-futur. Uħud qalu li l-
kooperazzjoni attwali fl-UE f'dawk li huma vaċċini u ċertifikati tal-COVID-19 kienu mingħajr preċedent 
iżda li koordinament ulterjuri tal-politiki nazzjonali għandu jkun suġġett għal diskussjoni u tisħiħ. 
 

 Uħud enfasizzaw il-bżonn li titqies id-dimensjoni globali tas-saħħa.  
 

 Issemma l-bżonn li jiżdiedu l-investimenti fis-settur tas-saħħa. Ċerti kelliema ssottolinjaw li l-
investimenti qabel l-emerġenzi tas-saħħa huma fundamentali u dawn urew li mhumiex effikaċi 
biżżejjed matul il-pandemija tal-COVID-19. Uħud semmew l-interkonnessjonijiet bejn l-ekonomija u s-
saħħa. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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 Ċerti kelliema qalu li l-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer jista' jintuża bħala mudell għal mard 
ieħor u saħqu fuq l-importanza tat-trattament ugwali u tal-kondiviżjoni tal-għarfien. Uħud enfasizzaw 
ukoll ir-rwol tal-Kumitat BECA (Kumitat Speċjali tal-PE għall-Ġlieda kontra l-Kanċer).  
 

 Membri oħrajn semmew l-importanza tal-investimenti fir-riċerka u żvilupp (R&Ż) u talbu li jkun hemm 
aktar skambju ta' data fis-settur tas-saħħa. Sar suġġeriment li l-UE għandha tassumi r-rwol ta' tmexxija 
diġitali fis-settur tas-saħħa. Uħud żiedu jgħidu li s-servizzi ta' telemediċina għandhom jiġu żviluppati 
aktar.  
 

 L-isfidi tat-tixjiħ f'saħħtu u l-bżonnijiet dejjem akbar tas-settur tas-saħħa fil-konfront tal-anzjani wkoll 
ġew sottolinjati. 
 

 Uħud semmew il-bżonn ta' pjan ta' azzjoni għall-mard kroniku u għall-mard rari kif ukoll għall-mard 
kardjovaskulari u newroloġiku.  
 

 Membri oħra enfasizzaw il-fatt li s-saħħa kienet fil-qalba ta' dak li jinkwieta liċ-ċittadini kif ukoll il-
bżonn li l-UE tinġieb eqreb lejn iċ-ċittadini. Ċerti kelliema talbu li jkun hemm servizzi tas-saħħa aktar 
reżiljenti, sistemi tas-saħħa moderni u strumenti u mekkaniżmu komuni fil-livell tal-UE. Uħud 
semmew ukoll il-bżonn li jitjieb l-aċċess għall-mediċini u għall-assistenza tas-saħħa għal kulħadd, l-
introduzzjoni ta' standards minimi ta' kwalità tas-servizzi tas-saħħa fl-UE kollha u risposti aqwa għall-
kriżijiet futuri. Oħrajn ġibdu l-attenzjoni għad-differenzi bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-aċċess 
għall-assistenza tas-saħħa. 
 

 Uħud minnhom tkellmu dwar id-dipendenza tal-UE mill-pajjiżi terzi f'dik li hi saħħa, eż. fir-rigward tal-
materja prima, tat-tagħmir mediku u tal-prodotti mediċinali, partikolarment waqt il-pandemija tal-
COVID-19 u saħqu fuq il-bżonn li tiġi żgurata awtonomija strateġika/"sovranità sanitarja tal-UE" bil-
għan li jiġu evitati skarsezzi u jiġu garantiti l-katini tal-provvista. 
 

 Is-sostenibbiltà tas-sistemi nazzjonali tas-saħħa, il-frammentazzjoni tas-sistemi tas-saħħa fis-suq 
uniku, l-aċċess għal mediċini ta' kwalità u l-istrateġija farmaċewtika kienu fost il-kwistjonijiet li 
semmew il-parteċipanti.  
 

 Ġiet espressa l-idea li jitwaqqaf fond tal-UE biex jinħolqu sptarijiet u biex ir-riċerka tiġi sostnuta. Idea 
oħra kienet tirrigwarda l-ħolqien ta' passaport tas-saħħa tal-UE biex iċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu 
jirċievu assistenza tas-saħħa xierqa fl-Istati Membri kollha tal-UE.  
 

 Ċerti kelliema qalu li ta' min jiġi vvalutat f'liema aspetti l-UE tagħti valur miżjud u f'liema oqsma l-
kompentenzi għandhom jgħaddu fil-livell tal-UE. Oħrajn qiesu li r-rwol tal-UE għandu jiġi ċċarat, 
filwaqt li oħrajn qiesu li l-kompetenzi tal-Istati Membri għandhom jinżammu.  
 

 Fil-qasam tal-prevenzjoni tas-saħħa, ċerti kelliema enfasizzaw li l-litteriżmu tas-saħħa u l-edukazzjoni 
għandhom jibdew mill-ewwel snin tat-tfulija. Is-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza ta' stili ta' ħajja 
sani tista' tipprevjeni ħafna mard u tnaqqas l-ispejjeż. Uħud żiedu jgħidu li l-edukazzjoni sesswali, il-
kontraċezzjoni u l-ippjanar tal-familja wkoll jirrikjedu aktar attenzjoni. 
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 Ċerti kelliema qiesu li s-saħħa mentali kienet kwistjoni prijoritarja li għandha tiġi indirizzata, 
b'riferiment partikolari għar-riperkussjonijiet negattivi tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa 
mentali.   

 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

 

Huwa u jikkonkludi l-laqgħa, il-President irringrazzja lill-membri kollha għall-kontributi tagħhom u ġabar 

fil-qosor l-interventi u s-suġġerimenti li saru. Saħaq fuq il-fatt li dawn irriflettew l-isfidi attwali fil-qasam 

tas-saħħa u l-interdipendenza tas-saħħa u ta' ambjent naturali san, ikel sikur u san, l-ekonomija u t-tibdil 

fil-klima. Għalaq billi fakkar li r-rwol tal-grupp ta' ħidma se jkun dak li jagħti kontribut biex jiġu ppreparati 

d-dibattiti u l-proposti tal-Plenarja tal-Konferenza, permezz tad-diskussjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet 

tal-Panels taċ-Ċittadini nazzjonali u Ewropej kif ukoll il-kontributi fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi 

relatati mas-saħħa.  

________________________________ 

 

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

Grupp ta' Ħidma tas-sessjoni plenarja tal-Konferenza 
dwar il-Futur tal-Ewropa dwar is-saħħa (48) 

  

     

President:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Kummissjoni Ewropea)   

     

Titolu Isem Kunjom Komponent 

        

is-Sur Pascal ARIMONT Parlament Ewropew 

is-Sa Alina BÂRGĂOANU 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa  Kateřina 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 

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 Ines GASMI  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Camille GIRARD  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa  Anna  GOŁAWSKA Kunsill 

is-Sa Ilenia Carmela GRECO  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Sebastián GUILLÉN  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
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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  Iulia MATEI Kunsill 

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-Sa Niamh  SMYTH Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Paola  TAVERNA Parlamenti nazzjonali 

is-Sur  Jesús 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-Sur Ioannis  VARDAKASTANIS Soċjetà ċivili 

is-Sa  Anna  VIKSTRÖM Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Claude  WISELER Parlamenti nazzjonali 

is-Sur  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Kunsill 

 

 


