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RENDIKONT SOMMARJU 

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

Ewropea 

Il-Ġimgħa 25 ta' Marzu 2022, 09.00 – 11.30 u 14.00 – 16.00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 

 

Il-ħames laqgħa tal-grupp ta' ħidma saret f'format ibridu u xxandret fuq l-internet fuq il-Pjattaforma 
Diġitali Multilingwi tal-Konferenza.  L-għan tal-laqgħa kien li jiġu diskussi fid-dettall l-erba' abbozzi ta' 
proposti ("Ikel san u stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa", "Tisħiħ tas-sistema tal-kura tas-saħħa", "Għarfien usa' 
tas-saħħa" u "Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd"), l-objettivi u l-miżuri speċifiċi tagħhom. Il-President 
qal li l-grupp ta' ħidma se jaħdem fuq il-bażi ta' kunsens.  

 
Diskussjoni  

 
Proposta 1: "Ikel san u stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa" 
 
Il-President ippreżenta l-abbozz ta' proposta, l-objettivi u l-miżuri speċifiċi tiegħu u talab il-feedback taċ-
ċittadini. Matul id-diskussjoni, issemmew il-punti li ġejjin: 
 
- Dwar il-miżura speċifika 2:  

➢ Xi membri talbu li ssir enfasi fuq l-edukazzjoni dwar drawwiet tajbin għas-saħħa mit-tfulija 
bikrija.  

➢ Membru ħass ukoll li l-leġiżlazzjoni eżistenti li tikkontrolla l-użu ta' sustanzi ormonali u 
interferenti endokrinali fil-produzzjoni tal-ikel għandha tissaħħaħ u tiġi mmonitorjata u 
infurzata aħjar.  

➢ Ġew espressi fehmiet differenti dwar l-idea ta' sistema obbligatorja ta' punteġġ madwar l-
Ewropa kollha għall-ikel ipproċessat. Xi wħud qiesu li s-sistemi ta' punteġġ stabbiliti f'xi Stati 
Membri kienu qed jaħdmu tajjeb u kienu utli biex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-kwalità 
nutrittiva ta' prodott, filwaqt li xi oħrajn kienu tal-fehma li sistema bħal din ma kinitx faċli biex 
tiġi implimentata u li t-tikkettar tal-ikel jista' jkun adegwat. Diversi kelliema insistew li jinżamm 
il-kontenut tar-Rakkomandazzjoni 19 tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej rigward is-sistema ta' 
punteġġ.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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- Dwar il-miżura speċifika 3:  
➢ Membru qal li għandu jingħata appoġġ għall-implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.  

 
Proposta 2: "Tisħiħ tas-sistema tal-kura tas-saħħa" 
 
Il-President ippreżenta l-abbozz ta' proposta, l-objettivi u l-miżuri speċifiċi tiegħu u talab il-feedback taċ-
ċittadini. Matul id-diskussjoni, issemmew il-punti li ġejjin: 
 
- Dwar il-miżura speċifika 1:  

➢ Membru talab li ssir referenza għall-ħidma li għaddejja mwettqa mill-Kummissjoni dwar l-
iżvilupp ta' Spazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa biex jiġu promossi skambju u aċċess aħjar 
għal tipi differenti ta' data dwar is-saħħa u biex jintuża t-terminu "l-ispazju Ewropew tad-data 
dwar is-saħħa". 

➢ Membru ssuġġerixxa li jiġi inkluż il-ħolqien ta' "passaport" tas-saħħa Ewropew jew "kartiera" 
tas-saħħa Ewropea individwali, filwaqt li kkwota eżempji ta' għodod simili diġà użati fl-Istati 
Membri. Membru ieħor esprima tħassib dwar l-introduzzjoni ta' tali miżura fil-livell tal-UE. 
Diversi kelliema tkellmu dwar il-ħtieġa tal-protezzjoni tad-data u li l-aċċess għall-passaport 
għandu jibqa' kunfidenzjali.  

 
- Dwar il-miżura speċifika 2:  

➢ B'referenza għar-Rakkomandazzjoni 39, membru talab li tiżdied referenza għall-ħinijiet tax-
xogħol u għall-iżvilupp tal-ħiliet. Kelliem issuġġerixxa li jissemma n-negozjar kollettiv biex 
jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, filwaqt li ieħor fakkar il-kompetenzi tal-Istati Membri 
dwar il-kwistjoni. Xi membri saħqu li l-enfasi tar-rakkomandazzjoni 39 hija fuq il-ħtieġa li tiġi 
permessa l-mobbiltà transfruntiera. 
 

- Dwar il-miżura speċifika 3:  
➢ Xi membri ssuġġerew li lista ta' "mediċini li jsalvaw il-ħajja" tiġi sostitwita bit-terminu 

"mediċini essenzjali u ta' prijorità", li għandu jiġi stabbilit mill-EMA (l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini). Membru ieħor issuġġerixxa li jiżdiedu mediċini u trattamenti innovattivi.  

➢ Xi membri enfasizzaw il-ħtieġa li jissaħħu l-aġenziji eżistenti tal-UE, li ma jinħolqux oħrajn 
ġodda, u li ssir referenza speċifika għall-HERA (l-Awtorità Ewropea għat-Tħejjija u għar-
Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa). 

➢ Membru enfasizza l-ħtieġa li tiġi definita "awtonomija strateġika" f'sens wiesa', li tinkludi 
kemm it-tagħmir bażiku, il-kura u t-trattament kif ukoll il-bini tal-kapaċitajiet biex ikunu 
jistgħu jiġu żviluppati trattamenti mill-aktar avvanzati fil-futur. 
 

- Dwar il-miżura speċifika 4:  
➢ Membru qal li għandha tiġi inkluża referenza għal żieda fil-finanzjament għall-ERNs (Networks 

Ewropej ta' Referenza) biex ikomplu jiġu żviluppati networks ta' kura speċjalizzata. Membru 
ieħor issottolinja l-importanza li jiġu kkoordinati l-programmi nazzjonali ta' riċerka.  

 
- Dwar il-miżuri speċifiċi 5 u 6:  

➢ Xi membri saħqu li s-setturi tas-saħħa pubbliċi u privati m'għandhomx jiġu ttrattati bħala 
opposti iżda bħala sorsi komplementari ta' kura. Membru ieħor qal li tista' ssir distinzjoni bejn 
entitajiet privati "għall-qligħ" u "mingħajr skop ta' qligħ". Il-kelliema qablu li s-saħħa 
m'għandhiex titqies bħala oġġett kummerċjali, b'xi wħud jissuġġerixxu li ssir referenza għall-
karatteristiċi tagħha, jiġifieri l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà.   
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➢ Membru żied jgħid li t-talba għal sistema ta' finanzjament armonizzata ma tkunx realistika 
peress li hija soġġetta għas-sussidjarjetà. Membru ieħor fakkar fil-kompetenzi nazzjonali, u xi 
kultant reġjonali u lokali, fi kwistjonijiet tas-saħħa.  

➢ Membru spjega li l-idea tar-Rakkomandazzjoni 51 ma kinitx li tfassal mill-ġdid is-sistemi tas-
saħħa tal-Istati Membri iżda li l-UE tipprovdi appoġġ lis-sistemi tas-saħħa nazzjonali u tieħu 
rwol akbar fil-kura tas-saħħa, forsi permezz tar-reviżjoni tat-Trattat, sabiex tinkiseb aktar 
ugwaljanza.  

 
Proposta 3: "Għarfien usa' tas-saħħa" 
 
Il-President ippreżenta l-abbozz ta' proposta, l-objettivi u l-miżuri speċifiċi tiegħu u talab il-feedback taċ-
ċittadini. Matul id-diskussjoni, issemmew il-punti li ġejjin: 
 
 
- Dwar il-miżura speċifika 1:  

➢ Diversi membri qalu li l-iskambju tal-aħjar prattiki dwar is-saħħa mentali għandu jkun usa', 
jiġifieri ma jirreferix għall-Membri tal-Parlament Ewropew b'mod speċifiku, u appellaw biex 
jiġi żviluppat pjan ta' azzjoni jew strateġija dwar is-saħħa mentali fil-livell tal-UE, skont il-
mudell tal-"Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer". Xi membri ssottolinjaw il-ħtieġa li 
jiżdiedu s-servizzi tas-saħħa mentali, b'mod partikolari l-għadd ta' psikologi u l-għajnuna għall-
minorenni, mingħajr il-ħtieġa ta' kunsens tal-ġenituri. 

➢ Membru għamel ukoll enfasi kemm fuq il-prevenzjoni kif ukoll fuq il-kura fir-rigward tas-saħħa 
mentali, speċjalment wara l-pandemija tal-COVID-19 u ssuġġerixxa li tiġi organizzata sena 
għas-saħħa mentali.  

 
- Dwar il-miżura speċifika 2:  

➢ Membru staqsa kif ir-Rakkomandazzjoni 4 dwar il-korsiji tar-roti se titmexxa 'l quddiem fil-
grupp ta' ħidma dwar it-Tibdil fil-Klima u l-Ambjent.  

➢ Kelliem issottolinja li l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali huma kompetenti għall-programmi 
edukattivi. Madankollu, l-għoti ta' informazzjoni dwar is-saħħa mentali u l-istili ta' ħajja tajbin 
għas-saħħa jista' jgħin lin-nies, iżda ma għandu jkun hemm l-ebda obbligu jew objettiv 
vinkolanti.  

➢ Kelliem qal li l-kwistjonijiet relatati mas-saħħa mentali u sesswali huma distinti u għandhom 
jiġu indirizzati separatament.  
 

- Dwar il-miżura speċifika 3:  
➢ Membru talab li tiżdied referenza għall-aħħar parti tar-Rakkomandazzjoni 50 li titlob numru 

minimu ta' defibrillaturi disponibbli f'postijiet pubbliċi fl-Istati Membri kollha tal-UE.  
 
Proposta 4: "Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd" 
 
Il-President ippreżenta l-abbozz ta' proposta, l-objettivi u l-miżuri speċifiċi tiegħu u talab il-feedback taċ-
ċittadini. Matul id-diskussjoni, issemmew il-punti li ġejjin: 
 
- Dwar il-miżura speċifika 1:  

➢ Membru talab lill-UE tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri biex jilħqu l-istandards komuni 
maħsuba u qal li l-kura tas-snien għandha titmexxa taħt il-miżura speċifika 4.  

➢ Kelliem ħass li l-istandards minimi tal-kura tas-saħħa għandhom ikopru wkoll il-prevenzjoni.  



4 
 

 
- Dwar il-miżura speċifika 2:  

➢ Diversi membri talbu li tiġi integrata r-Rakkomandazzjoni 49 bħala tali u jsir riferiment għal 
bidliet fit-Trattat biex is-saħħa tiġi inkluża bħala kompetenza kondiviża, filwaqt li membru qal 
li dan jippermetti l-implimentazzjoni effettiva tad-diversi rakkomandazzjonijiet adottati miċ-
ċittadini. Membru ieħor kien kontra l-bidliet fit-Trattat, b'referenza għall-kompetenzi 
nazzjonali u reġjonali.  

 
- Dwar il-miżura speċifika 3:  

➢ Membru talab li jiġi inkluż il-mard kardjovaskulari u trattamenti speċjalizzati ħafna, bħat-
trapjanti tal-organi u l-ħruq gravi. Membru ieħor issuġġerixxa li tiġi inkluża referenza għall-
ħolqien ta' networks ta' informazzjoni fil-livell Ewropew ta' faċilitajiet speċjalizzati, bħal fil-każ 
ta' mard rari.  

 
- Dwar il-miżura speċifika 4:  

➢ Membru ħass li l-iżgurar tal-affordabbiltà tal-kura tas-saħħa jkun jeħtieġ investiment aktar 
qawwi fil-kura tas-saħħa.  

 
- Dwar il-miżura speċifika 5:  

➢ Membru talab li jiġu inklużi l-faqar mestruwali, il-prodotti tat-trabi u l-ippjanar tal-familja mal-
prodotti sanitarji tan-nisa.  
 

- Dwar il-miżura speċifika 6:  
➢ Membru ġibed l-attenzjoni għall-impatt ta' akkomodazzjoni ta' kwalità fqira fuq is-saħħa.  

 
Il-Kummissarju Kyriakides għamlet intervent b'mod remot. Hija ddeskriviet il-miżuri ta' solidarjetà adottati 
għall-Ukrajna fis-setturi tas-saħħa u tal-ikel. Hija ddikjarat li r-rakkomandazzjonijiet tal-Panels taċ-Ċittadini 
u l-kontribut mill-Pjattaforma Diġitali ġġustifikaw b'mod b'saħħtu azzjoni aktar koordinata fl-oqsma 
marbuta mas-saħħa u s-sikurezza tal-ikel. Hija qalet ukoll li l-impronta tar-rakkomandazzjonijiet taċ-
ċittadini għandha tkun viżibbli fir-rapport finali tal-Konferenza u li l-Kummissjoni se ssegwi l-konklużjonijiet 
kollha tal-Konferenza.  
 
 
2. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Il-President qal li se jirrapporta dwar l-eżitu tad-diskussjoni – flimkien mal-portavuċi – fis-sessjoni plenarja 
tas-26 ta' Marzu. Huwa ġabar fil-qosor il-kummenti li saru dwar l-erba' proposti u qal li dawn se jiġu 
kkunsidrati fil-verżjoni riveduta tal-proposti. Fir-rigward tal-bidliet fit-Trattat, il-President indika li se 
jirrapporta lill-Plenarja u se jirrifletti din it-talba fil-verżjoni riveduta tal-abbozzi ta' proposti. Huwa qasam 
l-esperjenza personali tiegħu dwar il-kumplessitajiet legali u politiċi tal-proċeduri biex jiġu emendati t-
Trattati u ssottolinja li jista' jsir ħafna, skont it-Trattati attwali u fi ħdan il-mandat leġiżlattiv attwali, biex 
tiġi żviluppata l-Unjoni Ewropea tas-Saħħa.  
 
Il-President ikkonkluda li, abbażi tal-kummenti li saru, biħsiebu jirrevedi, flimkien mal-portavuċi tal-grupp 
ta' ħidma u s-segretarjat komuni, l-abbozzi ta' proposti, u jiċċirkola abbozzi riveduti qabel il-Plenarja tat-8 
u d-9 ta' April. 
 

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

 

  

    

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-Sur Leandro BORG Kunsill 

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 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-Sa Assya  KAVRAKOVA Soċjetà Ċivili 

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 
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Is-Sa Ewa NOWACKA Kunsill 

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 Louis TELEMACHOU Kunsill 

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 

 


