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RENDIKONT SOMMARJU 

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

Ewropea 

Il-Ġimgħa 17 ta' Diċembru 2021, 16.00 – 18.00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 

 

Din it-tieni laqgħa tal-grupp ta' ħidma saret f'format remot. Il-President, Maroš Šefčovič, ta merħba lill-
membri u għamel osservazzjonijiet introduttivi bi fihom spjega li minkejja li l-plenarja ta' Diċembru ma 
setgħetx issir, id-disa' laqgħat tal-gruppi ta' ħidma xorta kienu qed isiru. Ħabbar li ngħażel il-portavuċi tal-
grupp ta' ħidma fost ir-rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej. Il-President informa lill-membri 
dwar is-sitwazzjoni l-aktar reċenti tal-Konferenza u semma b'mod partikolari t-tielet sessjoni tal-Panel 2 
dwar "Demokrazija Ewropea/valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà" li kienet għadha kemm saret Firenze 
u li matulha ċ-ċittadini adottaw 39 rakkomandazzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet kollha jistgħu jiġu 
kkonsultati fuq il-Pjattaforma. Il-President stieden liċ-ċittadini jinformaw lill-grupp ta' ħidma dwar il-
kwistjonijiet tas-saħħa diskussi matul it-tieni sessjoni tal-Panel 3 taċ-Ċittadini Ewropej dwar "Tibdil fil-
klima, ambjent / saħħa" u fakkar kif l-orjentazzjonijiet mit-tieni sessjoni tal-Panel se jiġu ristretti f'numru 
aktar limitat ta' rakkomandazzjonijiet matul it-tielet sessjoni. Fakkar li t-tielet sessjoni se ssir Natolin mis-
7 sad-9 ta' Jannar.  
 
Il-membri tal-grupp ta' ħidma ġew imbagħad mistiedna jitkellmu, u bdew ir-rappreżentanti tal-panels taċ-
ċittadini. 

 

2. Diskussjoni  

 
Il-portavuċi ta introduzzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali tad-deliberazzjonijiet tal-Panel 3 u ppreżenta r-
riżultati tat-tieni sessjoni tal-Panel 3 li saret online mid-19 sal-21 ta' Novembru. Saħaq fuq in-natura bla 
preċedent ta' dan il-proġett u enfasizza s-sodisfazzjon tiegħu li jagħmel parti minnu. Il-Panel 3 fformula 
242 orjentazzjoni matul it-tieni sessjoni tiegħu. Semma b'mod partikolari l-orjentazzjoni rigward l-aċċess 
ugwali, l-investiment fis-saħħa, l-użu tal-antibijotiċi għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, l-użu ta' 
pestiċidi fl-agrikoltura u l-promozzjoni tad-drawwiet sani. Spjega li l-Panel 3 kien jinsab nofs triq fil-proċess 
u li l-orjentazzjonijiet se jsiru rakkomandazzjonijiet fit-tielet u l-aħħar sessjoni tal-Panel. 
 
Id-diskussjonijiet ikkonċentraw fuq is-suġġetti li ġejjin:  
 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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• uħud mill-membri qalu li l-UE nbniet fuq valuri soċjali u kopertura universali u li ċ-ċittadini tal-UE 
għandhom jingħataw aċċess ugwali għas-servizzi tas-saħħa ta' kwalità għolja, bl-użu tal-aktar 
teknoloġiji avvanzati; 
 

• uħud mill-kelliema saħqu fuq l-importanza li tissaħħaħ il-kooperazzjoni tal-Istati Membri. Membru 

saħaq fuq il-bżonn li tiġi rispettata d-diversità tal-Istati Membri u qal li d-dispożizzjonijiet attwali tat-

Trattat għandhom l-ewwel jiġu sfruttati b'mod sħiħ qabel ma jiġu proposti bidliet fit-Trattati. Kelliem 

ieħor żied li għandna nitkellmu dwar il-koordinament tas-sistemi tas-saħħa u mhux dwar l-

integrazzjoni tas-sistemi tas-saħħa tal-UE biex jitqies il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Oħrajn talbu li 

jissaħħu l-kompetenzi u l-investimenti tal-UE fil-qasam tas-saħħa;  

 

• ċerti kelliema kkunsidraw li l-Istati Membri għandhom isaħħu l-kooperazzjoni tagħhom, abbażi tan-
Networks ta' Referenza Ewropej (ERNs) bil-għan li jiġu skambjati l-għarfien u l-kompetenzi tekniċi. L-
Istati Membri għandhom ukoll jinvestu f'infrastrutturi komuni għall-assistenza tas-saħħa speċjalizzata 
ħafna u jiżviluppaw approċċ konġunt fir-rigward tal-istrumenti tar-riċerka;  
 

• membri oħra enfasizzaw li l-pandemija tal-COVID-19 uriet il-bżonn ta' titjib tal-kooperazzjoni, ta' żieda 
tar-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, ta' żieda fil-kapaċità produttiva fl-UE u ta' tnaqqis tad-dipendenzi 
mill-katini tal-provvista. L-importanza tar-riżervi strateġiċi u tal-koordinament transfruntier, 
partikolarment bejn l-isptarijiet, issemmiet ukoll. Ġie sottolinjat ukoll li l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
għandhom ikunu involuti fil-ġestjoni tal-kriżijiet sanitarji bħall-pandemija tal-COVID-19;  
 

• membru ssottolinja li l-persuni b'diżabbiltà jħabbtu wiċċhom ma' ostakli addizzjonali meta jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom għas-saħħa, partikolarment ostakli fl-assistenza tas-saħħa, fil-prodotti mediċinali u 
fit-tagħmir mediku, iżda wkoll diskriminazzjoni strutturali. Id-diżabbiltajiet ma għandhomx jitqiesu 
minn perspettiva medika biss iżda wkoll minn perspettiva tad-drittijiet tal-bniedem kif tipprevedi l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà (Art. 25 dwar is-saħħa), 
irratifikata mill-UE.  Il-membru żied li ftit ħafna huma l-Istati Membri li għandhom leġiżlazzjoni kontra 
d-diskriminazzjoni kontra d-diżabbiltà abbażi tas-saħħa u li d-direttiva dwar il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni ġiet imblukkata fil-Kunsill. membru ieħor issottolinja r-rwol li l-impriżi tal-ekonomija 
soċjali jistgħu jaqdu għall-integrazzjoni tal-persuni żvantaġġati; 
 

• issemmiet l-interdipendenza bejn is-saħħa u l-produzzjoni ta' ikel san kif ukoll bejn is-saħħa u l-
ambjent, speċjalment ir-rabta qawwija rigward il-produzzjoni tal-ikel u d-disponibbiltà ta' prodotti 
tan-nukleu tal-ikel li hija kumplessa u jistħoqqilha aktar diskussjoni; 

 

• oħrajn indikaw li d-diġitalizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika wkoll huma importanti ħafna 
fis-sistemi tas-saħħa. L-UE tista' tkun il-pedament għall-infrastutturi diġitali, meħtieġa għall-
investimenti kritiċi fir-riċerka u għall-kooperazzjoni transfruntiera fit-trasformazzjoni diġitali u fis-
soluzzjonijiet innovattivi. Fil-kuntest tal-programm "Orizzont Ewropa", l-isforzi għandhom ikunu 
kkonċentrati fuq it-telemediċina u r-riċerka innovattiva, l-applikazzjoni tat-teknoloġiji l-ġodda bħar-
realtà awmentata, ir-robotika, l-imaging mediku u soluzzjonijiet diġitali oħra; 
 

• ċerti kelliema qalu li diversi elementi tal-Panel 3 jistħoqqilhom attenzjoni partikolari, jiġifieri l-
promozzjoni ta' stili ta' ħajja sani, il-prevenzjoni tal-mard u l-aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd. 
Dawn l-elementi għandhom ukoll impatt ekonomiku u soċjali fl-UE fir-rigward tad-demografija. Il-
koordinament tal-innovazzjoni fir-riċerka tas-saħħa għandu jkun prijorità fid-dawl tat-tixjiħ 
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demografiku fl-UE. Uħud indikaw li l-politiki demografiċi għandhom isiru prijorità orizzontali għall-
politiki Ewropej kollha; 

 

• oħrajn talbu li jkun hemm pjattaforma aħjar għall-qsim tal-informazzjoni dwar is-saħħa u għall-
kampanji ta' informazzjoni konġunti biex jiġu inkoraġġiti l-vaċċinazzjoni u l-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni; 
 

• membru rrefera għall-Kumitat Speċjali tal-PE għall-Ġlieda kontra l-Kanċer. Ir-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu jitolbu azzjoni aktar inċiżiva min-naħa tal-UE kontra l-kanċer u se jiġu vvutati fl-plenarja tal-PE 
f'Jannar;  
 

• fil-kuntest tal-iskarsezzi tal-mediċini, kelliem issuġġerixxa li l-UE jmissha twaqqaf istitut Ewropew li 
jipproduċi l-mediċini li skadewlhom il-privattiva u jforni lill-isptarijiet fl-Ewropa biex ikun garantit l-
aċċess għall-mediċini għal kulħadd. L-istess kelliem qal li l-UE jmissha tintervjeni fuq il-prezz tal-
mediċini, b'kont meħud tal-investimenti fir-riċerka pubblika;  
 

• uħud mill-membri talbu li d-diskussjonijiet tal-grupp ta' ħidma jiġu strutturati ulterjorment u staqsew 
kif jiġu diskussi l-proposti mis-soċjetà ċivili. Il-President tahom il-parir li jiċċirkolaw kontributi bil-
miktub permezz tal-Pjattaforma Diġitali Multilingwi u jippreżentawhom bil-fomm fil-laqgħat tal-grupp 
ta' ħidma.  
 

 

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. Spjega l-proċess li se jwassal għall-adozzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet fit-tielet sessjoni tal-Panel 3 f'Natolin mis-7 sad-9 ta' Jannar. Żied li r-

rakkomandazzjonijiet tal-Panel se jiġu diskussi fil-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma waqt is-sessjoni 

plenarja tal-Konferenza fil-21 ta' Jannar. 

 

 

________________________________ 
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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-Sur Andrei BACIU Kunsill 

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 Katarzyna DRĄŻEK-LASKOWSKA Kunsill 

is-Sa Ines GASMI  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Camille GIRARD  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

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 Olga KALAKOUTA 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 
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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-Sur Ioannis  VARDAKASTANIS Soċjetà ċivili 

is-Sa  Anna  VIKSTRÖM Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Claude  WISELER Parlamenti nazzjonali 

 

 


