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RENDIKONT SOMMARJU 

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

Ewropea 

Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022, 09.00 – 11.00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 

 

Ir-raba' laqgħa tal-grupp ta' ħidma saret f'format ibridu u xxandret fuq l-internet fuq il-Pjattaforma 
Diġitali Multilingwi tal-Konferenza.  

Id-dibattitu kien strutturat fuq l-erba' gruppi tematiċi. Għal kull grupp, il-President, is-Sur Maroš Šefčovič, 
espona r-rakkomandazzjonijiet u ġabar fil-qosor id-diskussjonijiet preċedenti fil-grupp ta' ħidma, id-
dibattitu fil-Plenarja tat-22 ta' Jannar 2022 u l-kontributi relatati fuq il-Pjattaforma Diġitali. Huwa 
mbagħad stieden lill-Membri jagħtu r-reazzjonijiet u jaqsmu l-kummenti tagħhom.  

Ċerti membri ssottolinjaw li diversi rakkomandazzjonijiet (speċjalment: ir-rakkomandazzjonijiet 1, 4, 5, 6, 
15 u 16 u possibbilment 8, 10, 13) li ġew allokati lill-Grupp ta' Ħidma dwar ''It-tibdil fil-klima u l-ambjent'' 
għandhom ukoll dimensjoni importanti tas-saħħa li għandha tiġi kkunsidrata.  

 

2. Diskussjoni  

 

Raggruppament 1: "Ikel tajjeb għas-saħħa u stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa" 

 

Membru ssottolinja li d-dritt għall-ikel għandu jkun dritt standard tal-bniedem. Membru ieħor qal li l-
kampanji ta' informazzjoni dwar il-prevenzjoni u l-istili ta' ħajja tajbin għas-saħħa għandhom jiġu żviluppati 
aktar. Xi wħud esprimew dubji dwar ir-rakkomandazzjoni 191, u enfasizzaw il-ħtieġa li jiġi vvalutat l-impatt 
ta' dan it-tip ta' miżura u li tingħata attenzjoni għall-implikazzjonijiet li jista' jkollha fuq l-attivitajiet f'xi 
Stati Membri. Il-President wieġeb li l-valutazzjoni tal-impatt hija prassi ordinarja għall-Kummissjoni qabel 
ma tadotta proposti leġiżlattivi.  

 

 

 
1 Ir-rakkomandazzjonijiet huma disponibbli hawn  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=mt


 

2 
 

 

Raggruppament 2: "Tisħiħ tas-sistema tal-kura tas-saħħa" 

 

Membru ssottolinja l-importanza ta' standards minimi tal-kwalità fil-qasam tas-saħħa. Membru ieħor 
saħaq fuq il-ħtieġa li jinsiltu tagħlimiet mill-pandemija tal-COVID-19 u r-rwol importanti tal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali għall-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.  

B'referenza għar-rakkomandazzjonijiet 39 u 40, Membru qal li l-istandards minimi għall-ħaddiema fil-
qasam tas-saħħa huma kruċjali.  

B'referenza għar-rakkomandazzjoni 40, Membru ssuġġerixxa proposta biex tiġi stabbilita lista ta' 
mediċini essenzjali fil-livell tal-UE u biex jiġu previsti l-akkwist konġunt u/jew il-kumulazzjoni ta' riżerva 
tagħhom. Għandha tiddaħħal enfasi akbar fuq il-mard rari. It-trattamenti transfruntieri għandhom ikunu 
disponibbli aktar faċilment għaċ-ċittadini biex jibbenefikaw minn mediċina tal-ogħla livell. 

Xi Membri jistgħu jaqblu mar-rakkomandazzjoni 41 iżda qalu li d-data dwar il-kura tas-saħħa għandha 
tiġi protetta u ma tistax tintuża għall-analiżi tas-suq, u għalhekk hemm bżonn li ssir ħidma b'settijiet ta' 
data xierqa. Membru qal li l-''Passaport tas-saħħa'' - kif deskritt fir-rakkomandazzjoni 41 – kien idea 
tajba biex jissaħħu l-kompetenzi tal-UE filwaqt li ma għandux jillimita l-libertà tan-nies. Madankollu, 
membru ieħor saħaq li l-kompetenzi tal-Istati Membri għandhom jiġu rispettati f'dan ir-rigward.  

Xi membri jistgħu jappoġġaw ir-rakkomandazzjonijiet 42 u 43 dwar ir-riċerka dwar is-saħħa, u membru 
wieħed jissuġġerixxi li jiżdied il-baġit fil-livell tal-UE.  

 

Raggruppament 3: "Fehim usa' tas-saħħa" 

 

Membru ssuġġerixxa li r-rakkomandazzjoni 44 ma għandhiex tkun limitata għas-saħħa mentali, eż. 
permezz ta' rotazzjoni annwali dwar diversi suġġetti.  
 
Diversi membri enfasizzaw il-ħtieġa li tittieħed azzjoni dwar is-saħħa mentali. Membru qal li s-saħħa 
mentali u fiżika għandhom jkunu parti minn approċċ olistiku. Membru ieħor semma li l-appoġġ għas-
saħħa mentali għandu jibda mill-ewwel snin tat-tfulija, eż. permezz ta' dijanjożi bikrija.  
 
Rigward ir-rakkomandazzjoni 45, membru talab li jiġu kkunsidrati l-faqar mestruwali u l-prodotti tat-
trabi.  
 
Membru ieħor qal li jkun meħtieġ appoġġ baġitarju biex tiġi implimentata r-rakkomandazzjoni 46. 
Filwaqt li appoġġa r-rakkomandazzjoni 46, ieħor enfasizza l-ħtieġa li jiġi indirizzat ukoll it-tixjiħ f'saħħtu, 
kif ukoll il-kura tas-saħħa għall-anzjani u għall-persuni b'diżabilità. Tqajjem ukoll il-punt dwar il-ħtieġa li 
jiġu identifikati kwistjonijiet speċifiċi għall-ġeneru.  
 
Membru qies li s-saħħa sesswali kienet kwistjoni importanti li jistħoqqilha attenzjoni, filwaqt li ieħor qal 
li s-saħħa riproduttiva u sesswali tagħmel parti mill-kompetenzi tal-Istati Membri.  
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Membru qal li rakkomandazzjoni2 ta' panel ieħor kienet relatata mal-ewtanażja, li hija kwistjoni delikata 
ħafna li dwarha l-Istati Membri għandhom liġijiet, approċċi u sensittivitajiet differenti.  
 
Xi Membri enfasizzaw id-dimensjoni globali tas-saħħa u l-importanza tal- approċċ "saħħa waħda''. 
 

Raggruppament 4: "Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd" 

 

B'referenza għar-rakkomandazzjoni 48, membru ddispjaċih għall-fatt li parti importanti tal-popolazzjoni 
ma tiflaħx tħallas għall-kura dentali u qajjem ukoll problemi ta' disponibbiltà ta' kura dentali. 

Xi Membri ssuġġerew li għandu jsir aktar dwar il-kanċer u l-mard rari, biex jiġi żgurat l-aċċess għas-saħħa 

bi prezzijiet ġusti u biex it-trattamenti transfruntieri jsiru aktar aċċessibbli. Ġie ssottolinjat ukoll l-appoġġ 

għall-persuni b'diżabilità, b'mod partikolari permezz tat-teknoloġiji.  

 
Dwar ir-rakkomandazzjoni 49, Membru kkunsidra li l-kompetenzi tal-UE għandhom jiġu kondiviżi mal-livell 

nazzjonali u ma' dak reġjonali iżda li l-kompetenzi tal-UE għandhom jissaħħu. Membru ieħor insista fuq il-

kompetenzi tal-Istati Membri f'dan il-qasam tal-politika. Ieħor ppropona l-idea ta' patt dwar is-saħħa u l-

benesseri li għandu l-għan li jiġġieled l-inugwaljanzi u ta' garanzija tas-saħħa Ewropea. 

 
Xi Membri saħqu fuq il-ħtieġa għal awtonomija strateġika f'dan il-qasam. Ma għandhiex tkun relatata 
biss ma' trattamenti bażiċi iżda għandha tikkonċerna wkoll trattamenti, innovazzjoni u riċerka futuri.  

 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

 

Fi tmiem il-laqgħa, il-President indika li biħsiebu jħejji, flimkien mal-portavuċi tal-grupp ta' ħidma u s-

Segretarjat Komuni, abbozz ta' proposti, li se jkun ibbażat fuq il-kontributi kollha li waslu s'issa skont ir-

regoli tal-Konferenza. Dawn il-proposti se jiġu kondiviżi mal-membri tal-grupp ta' ħidma qabel il-laqgħa li 

jmiss tal-grupp ta' ħidma fil-25 ta' Marzu. 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 
2 Rakkomandazzjoni 24 tal-Panel 1: "Nirrakkomandaw li l-UE tappoġġa l-kura palljattiva u l-mewt assistita 
[ewtanażja] skont sett konkret ta' regoli u regolamenti" 
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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 (49) 

 

    

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  Katerina BAT'HOVÁ 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 Ewa NOWACKA Kunsill 

is-Sa Ines GASMI  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Camille GIRARD  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Daniela  GÎTMAN Kunsill 

is-Sur Ilenia Carmela GRECO  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Sebastián GUILLEN  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Kinga JOÓ 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sur Louis TELEMACHOU 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 MORAVEK  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-Sa Assya  KAVRAKOVA Soċjetà ċivili 

is-Sa  Anna  VIKSTRÖM Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Claude  WISELER Parlamenti nazzjonali 

is-Sur  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Kunsill 

 


