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"Saħħa" 
 

7. Proposta – Ikel tajjeb għas-saħħa u stil ta' ħajja san1 

Objettiv: Li jiġi żgurat li l-Ewropej kollha jkollhom aċċess għal edukazzjoni dwar l-ikel 

tajjeb għas-saħħa u aċċess għal ikel tajjeb għas-saħħa u għal but kulħadd, bħala 

pedament għal stil ta' ħajja san, b'mod partikolari billi:  

Miżuri: 

1. Jiġu stabbiliti standards minimi għall-kwalità tal-ikel, kif ukoll it-traċċabbiltà tal-ikel, 
inkluż billi l-użu tal-antibijotiċi u mediċini oħra tal-annimali jiġi limitat għal dak li huwa 
assolutament meħtieġ għall-protezzjoni tas-saħħa u l-benesseri tal-annimali minflok l-użu 
preventiv u billi jiġi żgurat li l-kontrolli jsiru aktar stretti f'dak ir-rigward [#23, #17]; 

2. In-nies jingħataw edukazzjoni dwar drawwiet sani sa minn età bikrija u jiġu mħeġġa 
jagħmlu għażliet sikuri u favur is-saħħa, permezz tal-intaxxar ta' ikel ipproċessat mhux 
tajjeb għas-saħħa u billi l-informazzjoni dwar il-proprjetajiet tal-ikel b'rabta mas-saħħa 
ssir faċilment disponibbli; għal dak il-għan, tiġi stabbilita sistema ta' evalwazzjoni 
madwar l-Ewropa kollha għall-ikel ipproċessat ibbażata fuq għarfien espert xjentifiku u 
indipendenti, u tikketta li tkopri l-użu ta' sustanzi ormonali u interferenti endokrinali fil-
produzzjoni tal-ikel. F'dan ir-rigward, jiġu rinfurzati l-monitoraġġ u l-infurzar tar-regoli 
eżistenti u jiġi kkunsidrat li dawn jissaħħu [#18, #19, Grupp ta' Ħidma]; 

3. Jiġi mħeġġeġ id-djalogu mal-atturi tal-katina alimentari mill-produzzjoni sal-bejgħ għar-
responsabbiltà soċjali korporattiva fir-rigward tal-ikel tajjeb għas-saħħa [#19, Grupp ta' 
Ħidma]; 

4. Jingħata appoġġ fil-livell tal-UE għall-forniment ta' ikel tajjeb għas-saħħa, varjat u bi 
prezzijiet raġonevoli fi stabbilimenti għas-servizz tal-pubbliku, bħal canteens tal-iskola, 
sptarijiet, jew djar tal-kura, inkluż permezz ta' finanzjament speċifiku [#3, Plenarja, 
Grupp ta' Ħidma]; 

5. Isir investiment fir-riċerka dwar l-impatt tal-użu tal-antibijotiċi u l-effetti tas-sustanzi 
ormonali u tal-interferenti endokrinali fuq is-saħħa tal-bniedem [#17, #18].  
 

8. Proposta – Tisħiħ tas-sistema tal-kura tas-saħħa3 

Objettiv:  Li jissaħħu r-reżiljenza u l-kwalità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħna, b'mod 
partikolari billi:  

Miżuri: 

1. Jinħoloq spazju Ewropew tad-data dwar is-saħħa, li jiffaċilita l-iskambju ta' data dwar is-
saħħa; ir-rekords mediċi individwali jistgħu jsiru disponibbli – fuq bażi volontarja – 

                                                           
1 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: #3, #17, #18 u #19. 
2 # = Rakkomandazzjoni tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej. 
3 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: #39, #40, #41, #42, #43, 
NL 1, NL 2 u #51. 
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permezz ta' passaport tas-saħħa elettroniku individwali tal-UE, f'konformità mar-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-data [#41, Grupp ta' Ħidma]; 

2. Jinħolqu kundizzjonijiet tax-xogħol adegwati, b'mod partikolari permezz ta' negozjar 
kollettiv aktar b'saħħtu, inkluż f'termini ta' pagi u arranġamenti tax-xogħol, u 
armonizzazzjoni tal-istandards ta' taħriġ u ta' ċertifikazzjoni għall-professjonisti tas-
saħħa; għandhom jiġu żviluppati programmi ta' networking u ta' skambju bħal Erasmus 
għal skejjel mediċi, li jikkontribwixxu b'mod partikolari għall-iżvilupp tal-ħiliet. Sabiex 
tiġi żgurata ż-żamma tat-talent, l-għarfien u l-esperjenzi ta' ħidma tal-professjonisti 
żgħażagħ, jeħtieġ li jiġu stabbiliti programmi ta' skambju tal-UE biex jimmotivaw l-aħjar 
imħuħ tagħna fix-Xjenzi tal-Ħajja biex ma jkunx hemm eżodu lejn pajjiżi terzi [#39, 
Grupp ta' Ħidma]; 

3. Tiġi żgurata l-awtonomija strateġika fil-livell tal-UE sabiex tiġi evitata d-dipendenza fuq 
pajjiżi terzi [NL 2]4 fir-rigward tal-mediċini (b'mod partikolari l-ingredjenti attivi) u l-
apparat mediku (inkluża l-materja prima); b'mod partikolari, għandha tiġi stabbilita lista 
ta' mediċini u trattamenti essenzjali u ta' prijorità, iżda wkoll innovattivi (bħas-
soluzzjonijiet tal-bijoteknoloġija) fil-livell tal-UE, abbażi tal-aġenziji Ewropej eżistenti u 
tal-HERA, biex tiġi ggarantita d-disponibbiltà tagħhom għaċ-ċittadini. Jitqies li tiġi 
organizzata kumulazzjoni ta' riżerva strateġika kkoordinata madwar l-UE. Sabiex 
tinkiseb l-azzjoni kkoordinata meħtieġa fuq terminu twil fil-livell tal-Unjoni, inklużi s-
saħħa u l-kura tas-saħħa fost l-kompetenzi kondiviżi bejn l-UE u l-Istati Membri tal-UE, 
jiġi emendat l-Artikolu 4 tat-TFUE [#40, #49, Plenarja, Grupp ta' Ħidma]; 

4. Jiġu żviluppati, ikkoordinati u ffinanzjati aktar programmi ta' riċerka u innovazzjoni 
eżistenti dwar is-saħħa mingħajr ma jiġu mminati programmi oħra relatati mas-saħħa, 
inkluż għan-Networks Ewropej ta' Referenza peress li dawn jikkostitwixxu l-bażi tal-
iżvilupp ta' networks ta' kura medika għal trattamenti speċjalizzati u kumplessi ħafna 
[#42, #43, Grupp ta' Ħidma]; 

5. Isir investiment fis-sistemi tas-saħħa, b'mod partikolari fl-infrastruttura u fis-saħħa 
diġitali pubblika u mingħajr skop ta' qligħ u jiġi żgurat li l-fornituri tal-kura tas-saħħa 
jirrispettaw il-prinċipji ta' aċċessibbiltà sħiħa, inkluż ekonomika, u ta' kwalità tas-
servizzi, u b'hekk jiġi żgurat li r-riżorsi ma jintużawx minn operaturi tas-saħħa orjentati 
lejn il-profitt mingħajr wisq kunsiderazzjoni għall-interess ġenerali [#51, Grupp ta' 
Ħidma]; 

6. Jinħarġu rakkomandazzjonijiet b'saħħithom lill-Istati Membri biex jinvestu f'sistemi tas-
saħħa effettivi, aċċessibbli, bi prezzijiet raġonevoli, ta' kwalità għolja u reżiljenti, b'mod 
partikolari fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. L-impatt tal-gwerra fl-Ukrajna fuq is-saħħa 
pubblika juri l-ħtieġa li jiġu żviluppati aktar sistemi tas-sistema tas-saħħa reżiljenti u 
mekkaniżmi ta' solidarjetà [#51, Grupp ta' Ħidma]. 

 

9. Proposta – Fehim usa' tas-saħħa5 

Objettiv: Li jiġi adottat approċċ olistiku għas-saħħa, li jindirizza, lil hinn mill-mard u mill-

kura, il-litteriżmu u l-prevenzjoni tas-saħħa, u jrawwem fehim kondiviż tal-isfidi ffaċċjati 
                                                           
4 Rakkomandazzjoni tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali. 
5 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: #44, #45, #46, #47 u #50 
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minn persuni morda jew b'diżabbiltà, skont l-approċċ "saħħa waħda" li għandu jiġi 

enfasizzat bħala prinċipju orizzontali u fundamentali li jinkludi l-politiki kollha tal-UE.  

Miżuri: 

1. Jitjiebu l-fehim tal-kwistjonijiet tas-saħħa mentali u l-modi kif jiġu indirizzati, inkluż 
mit-tfulija bikrija u d-dijanjostika bikrija, abbażi tal-prattiki tajbin żviluppati madwar l-
UE, li għandhom ikunu faċilment aċċessibbli permezz tal-Portal tal-Aħjar Prattika tas-
Saħħa Pubblika. Biex titqajjem sensibilizzazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet 
ikkonċernati rilevanti għandhom jorganizzaw avvenimenti ta' skambju tal-aħjar prattiki u 
jgħinu lill-membri tagħhom ixerrduhom fil-kostitwenzi tagħhom stess. Għandu jiġi 
żviluppat Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar is-saħħa mentali, li jipprovdi Strateġija dwar is-
Saħħa Mentali fit-tul, inkluż dwar ir-riċerka u jindirizza wkoll il-kwistjoni tad-
disponibbiltà tal-professjonisti, inkluż għall-minorenni u l-istabbiliment fil-futur qarib ta' 
Sena Ewropea ddedikata għas-Saħħa Mentali [#44, #47, Grupp ta' Ħidma]; 

2. Jiġi żviluppat fil-livell tal-UE programm edukattiv standard dwar stili ta' ħajja sani, li 
jkopri wkoll l-edukazzjoni sesswali. Dan għandu jinkludi wkoll azzjonijiet immirati 
kemm lejn stil ta' ħajja san kif ukoll lejn il-ħarsien tal-ambjent u kif dawn jistgħu jgħinu 
fil-prevenzjoni ta' ħafna mard, bħal pereżempju l-użu tar-rota bħala mezz san għall-
mobbiltà ta' kuljum. Ikun disponibbli bla ħlas għall-Istati Membri u għall-iskejjel biex 
jużawh fil-kurrikuli tagħhom, skont kif ikun xieraq. Programm bħal dan jindirizza l-
isterjotipi dwar persuni morda jew b'diżabbiltà [#46, Grupp ta' Ħidma]; 

3. Jiġu żviluppati korsijiet tal-ewwel għajnuna – b'komponent prattiku – li jkunu 
disponibbli għaċ-ċittadini kollha bla ħlas u jiġu kkunsidrati korsijiet regolari bħala 
prattika standard għall-istudenti u fil-postijiet tax-xogħol. Għandu jkun hemm ukoll 
numru minimu ta' defibrillaturi disponibbli fil-postijiet pubbliċi fl-Istati Membri kollha 
[#50]; 

4. Tiġi estiża l-inizjattiva tal-ġimgħa tas-saħħa, li ssir madwar l-UE kollha fl-istess ġimgħa, 
li matulha jiġu koperti u diskussi l-kwistjonijiet kollha tas-saħħa. Jiġu kkunsidrati wkoll 
inizjattivi tas-sena tas-saħħa, bis-sena tas-saħħa mentali tkun l-ewwel waħda [#44, 
Grupp ta' Ħidma]; 

5. Il-prodotti ta' kontraċezzjoni ormonali użati għal raġunijiet mediċi, bħal fil-każijiet ta' 
fibromijalġija u endometrijożi, kif ukoll il-prodotti sanitarji tan-nisa jiġu rikonoxxuti 
bħala trattament mediku regolari f'termini ta' tassazzjoni. Jiġi żgurat li l-individwi kollha 
li jbatu minn problemi ta' infertilità jkollhom aċċess għat-trattamenti tar-riproduzzjoni 
[#45, Grupp ta' Ħidma]. 

 
10. Proposta – Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd6 

Objettiv: Li jiġi stabbilit "dritt għas-saħħa" billi jiġi ggarantit li l-Ewropej kollha jkollhom 
aċċess ugwali u universali għal kura tas-saħħa li tkun għal but kulħadd, preventiva, 
kurattiva u ta' kwalità. 

Miżuri: 

                                                           
6 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: #39, #40, #45, #48, #49, 
#50, #51, FR bidla8, FR objettiv11, NL 2, NL 3. 



 

MT 12 

1. Jiġu stabbiliti standards minimi komuni għall-kura tas-saħħa fil-livell tal-UE, li jkopru 
wkoll il-prevenzjoni u l-aċċessibbiltà kif ukoll l-prossimità tal-kura u joffru appoġġ 
għall-kisba ta' dawn l-istandards [#39, Grupp ta' Ħidma];    

2. Tiġi rikonoxxuta l-ħtieġa li jitqiesu bis-sħiħ il-prinċipju tas-sussidjarjetà u r-rwol ewlieni 
tal-atturi lokali, reġjonali u nazzjonali fil-kwistjoni tas-saħħa [NL 3], u jiġi żgurat li jkun 
hemm kapaċità ta' azzjoni fil-livell tal-UE meta d-dritt għas-saħħa jkun indirizzat bl-
aħjar mod fit-tali livell. Ikun possibbli teħid ta' deċiżjonijiet b'pass aktar mgħaġġel u 
b'saħħtu dwar suġġetti ewlenin u tittejjeb l-effettività tal-governanza Ewropea favur l-
iżvilupp tal-Unjoni Ewropea tas-Saħħa (bħal pereżempju fil-każ ta' pandemija jew ta' 
mard rari) [#49, FR objettiv11, il-Pjattaforma Diġitali];  

3. Tissaħħaħ l-Unjoni Ewropea tas-Saħħa bl-użu tal-potenzjal sħiħ tal-qafas attwali u s-
saħħa u l-kura tas-saħħa jiġu inklużi fost l-kompetenzi kondiviżi bejn l-UE u l-Istati 
Membri tal-UE billi jiġi emendat l-Artikolu 4 tat-TFUE [#49, FR objettiv11, il-
Pjattaforma Diġitali, Grupp ta' Ħidma]7; 

4. Jiġi żgurat li kulħadd ikollu aċċess għat-trattamenti eżistenti, tkun fejn tkun l-ewwel 
darba li jkunu disponibbli fl-UE; għal dak il-għan, tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
transfruntiera, b'mod partikolari dwar il-mard rari, il-kanċer, il-mard kardjovaskulari u 
trattamenti speċjalizzati ħafna, bħat-trapjanti tal-organi u trattamenti ta' ħruq serju. 
Għandu jiġi stabbilit network Ewropew għad-donazzjonijiet tat-trapjanti u tal-organi 
għall-benefiċċju tal-pazjenti Ewropej kollha li jeħtieġu trapjant [Plenarja u Grupp ta' 
Ħidma];  

5. Jiġi żgurat li l-kura tkun bi prezzijiet raġonevoli, permezz ta' investiment aktar b'saħħtu 
fil-kura tas-saħħa, b'mod partikolari tal-kura dentali inkluż il-profilassi u jiġi żgurat li l-
kura dentali tkun bi prezzijiet raġonevoli għal kulħadd fi żmien 15 sa 20 sena [#48, 
Grupp ta' Ħidma]; 

6. Jiġi żgurat li t-trattamenti u l-mediċini madwar l-UE jkunu ta' kwalità ugwali u ta' spiża 
lokali ġusta, inkluż billi tiġi indirizzata l-frammentazzjoni eżistenti tas-Suq Intern [#40, 
NL 3, Grupp ta' Ħidma, Plenarja]; 

7. Issir ġlieda kontra l-faqar fis-saħħa billi tiġi mħeġġa l-kura dentali mingħajr ħlas għat-
tfal, għall-gruppi b'introjtu baxx u għal gruppi vulnerabbli oħra, bħal pereżempju l-
persuni b'diżabbiltà. Jiġi kkunsidrat ukoll l-impatt tal-akkomodazzjoni ta' kwalità baxxa 
fuq is-saħħa [#48, Grupp ta' Ħidma]; 

8. Titqies id-dimensjoni internazzjonali tas-saħħa u jiġi rikonoxxut li l-mediċini għandhom 
ikunu disponibbli universalment, inkluż f'pajjiżi ifqar [NL 2]. 

 

  

                                                           
7 Ir-rakkomandazzjonijiet tal-panel taċ-ċittadini Netherlandiż huma differenti mir-rakkomandazzjonijiet tal-panel 
taċ-ċittadini Ewropej, u jiddikjaraw li s-saħħa u l-kura tas-saħħa għandhom ikunu primarjament responsabbiltà 
nazzjonali [NL 3]. 


