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Nhar l-10 ta’ Diċembru 2008, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat Komunikazzjoni indirizzata lill-
Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reġjuni intitolata  
 

il-Green Paper dwar il-Forza tax-Xogħol Ewropea għas-Saħħa 
COM(2008) 725 finali. 

 
Is-Sezzjoni Speċjalizzata għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza, inkarigata sabiex 
tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar dan is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar il-25 ta’ Ġunju 
2009. Ir-rapporteur kien is-Sur Arno Metzler. 
 
Matul l-455 sessjoni plenarja tiegħu tal-15 u s-16 ta’ Lulju 2009 (seduta tal-15 ta’ Lulju), il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni b’104 voti favur, 29 vot kontra u 29 astensjoni. 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. Il-kummenti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat 
 
1.1 Il-KESE jilqa’ l-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-Green Paper dwar il-Forza tax-

Xogħol Ewropea għas-Saħħa. Il-bidla demografika u l-konsegwenzi tagħha fuq il-forza tax-
xogħol u l-ammont ta’ xogħol fis-settur tas-saħħa huma ppreżentati fil-Green Paper.  

 
1.2 Fil-fehma tal-KESE jeħtieġ li jittieħdu l-miżuri neċessarji sabiex l-impjiegi fis-settur ta-saħħa 

jsiru aktar attraenti f’għajnejn iż-żgħażagħ sabiex fil-futur aktar minnhom jagħżlu xogħol fis-
settur.  

 
1.3 Il-KESE jirrakkomanda li tinħoloq biżżejjed kapaċità għal persunal fis-settur tas-saħħa sabiex 

jiġu koperti l-bżonnijiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa u jissaħħu l-kura u l-promozzjoni tas-
saħħa kif ukoll il-prevenzjoni tal-mard. 

 
1.4 L-emigrazzjoni xejn mixtieqa tal-persunal fis-settur tas-saħħa lejn pajjiżi oħra tista’ tiġi 

rimedjata permezz ta’ pagi aktar għoljin, kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar u fejn jgħodd, 
responsabbiltajiet ġodda. Responsabbiltajiet ġodda jirrikjedu l-kwalifiki adegwati. Permezz 
ta’ dan, is-settur għandu jsir iktar attraenti. 

 
1.5 L-ammont ta’ data statistika dwar il-forza tax-xogħol fis-settur tas-saħħa tal-UE b’mod 

partikolari fil-qasam tal-migrazzjoni u l-mobilità li sservi ta’ bażi għat-teħid ta’ deċiżjonijiet, 
għandu jittejjeb konsiderevolment.  
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1.6 Għandu jitħeġġeġ l-użu ta’ teknoloġiji ġodda li jħaffu x-xogħol tal-ħaddiema fis-settur tas-
saħħa, u li jgħollu l-kwalità tas-servizz u jappoġġjaw lill-pazjenti. Il-KESE huwa konxju tal-
fatt li dan jista’ jwassal għal analiżi mill-ġdid tal-qsim tal-kompiti tal-korp mediku. 

 
1.7 Il-KESE jenfasizza r-rwol importanti li jaqdu l-istandards soċjali sabiex jiżguraw kwalità 

għolja ta’ kura u sigurtà tal-pazjenti u jopponi bis-sħiħ kwalunkwe tentattivi li jsiru sabiex 
idgħajfuhom (l-ebda “race to the bottom”). 

 
1.8 Il-KESE jenfasizza r-rwol importanti li jaqdu l-professjonijiet indipendenti fis-settur tas-saħħa 

flimkien mas-servizzi ewlenin provduti mill-isptarijiet u s-servizzi pubbliċi tas-saħħa għaliex 
huwa permezz tagħhom li jista’ jiġi żgurat li t-trattament u l-kura tan-nies jingħataw 
f’kundizzjonijiet ta’ kompetenza u sigurtà. Dawn il-ħaddiema kisbu l-kwalifiki tagħhom bis-
saħħa tal-isforz tas-soċjetà ċivili fl-Istati Membri għall-edukazzjoni pubblika. Il-membri tal-
KESE, li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, huma mħassba fir-rigward tax-xewqa tal-
Kummissjoni li tħeġġeġ lill-persunal tas-saħħa biex jaħdem fil-prattiki indipendenti. Fl-istess 
waqt il-KESE huwa kritiku wkoll fir-rigward tat-tendenza dejjem tiżdied tal-impjieg 
apparentement indipendenti fejn dan huwa problematiku għall-attività partikolari (eż. il-kura 
tal-morda u tal-anzjani).  

 
1.9 Il-KESE jinsab imħasseb fir-rigward tad-diskussjoni dwar il-qsim ġdid tal-kompiti fis-settur 

tas-saħħa bil-għan li minflok it-trattament minn persunal ikkwalifikat jinstabu soluzzjonijiet 
alternattivi irħas. Il-KESE huwa tal-fehma li l-kunsiderazzjonijiet strutturali dwar it-tqassim 
tal-kompiti fost il-professjonijiet tal-kura tas-saħħa għandhom jiffukaw fuq il-ħtiġijiet mediċi, 
il-livell ta’ kwalifiki u l-bżonnijiet tal-pazjenti. 

 
1.10 Il-KESE jemmen bis-sħiħ li l-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa u l-forza tax-xogħol tagħhom 

huma servizzi ta’ interess ġenerali u għalhekk il-Fondi Strutturali għandhom jintużaw b’mod 
iktar rigoruż biex jiżguraw it-taħriġ fil-qasam. Il-KESE jinsisti fuq il-bżonn assolut li jiġu 
żgurati l-kundizzjonijiet li jippermettu li l-persunal tas-settur tas-saħħa jkun jista’ jkompli 
jitħarreġ sabiex jikseb kwalifiki wiesgħa biżżejjed, iżda anki biex jiġu rimedjati n-nuqqasijiet 
li jeżistu fil-kura tas-saħħa tar-reġjuni taż-żoni vulnerabbli.  

 
1.11 Il-KESE jenfasizza r-rwol ċentrali tal-imsieħba soċjali u tad-djalogu soċjali huma u jitfasslu l-

kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-ħlas u l-kwalifki tal-ħaddiema fis-settur tal-kura tas-saħħa.  
 
1.12 Fil-fehma tal-KESE, il-professjonijiet soċjali jaqdu rwol importanti fl-attenzjoni u l-kura li 

jingħataw il-pazjenti u b’hekk jaqdu rwol importanti fis-settur tal-kura tas-saħħa.  
 
2. Sinteżi tal-Green Paper tal-Kummissjoni 
 
2.1 L-għan tal-Green Paper huwa li sservi ta’ bażi għal proċess intenstiv ta’ diskussjoni bejn l-

istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u l-atturi soċjali u ekonomiċi rilevanti fil-livell 
Ewropew u nazzjonali. Hija tipprovdi qafas li jippermetti li l-ħtiġijiet jiġu kkunsidrati fuq 
perjodu twil. 
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2.2 Il-Green Paper tikkonċentra fuq disa’ oqsma ewlenin:  
 

− Il-bidla demografika, 
− Il-kapaċità tas-saħħa pubblika, 
− It-taħriġ, 
− Il-ġestjoni tal-mobilità tal-ħaddiema tas-saħħa fi ħdan l-UE, 
− Il-migrazzjoni globali tal-ħaddiema tas-saħħa, 
− Data għat-teħid tad-deċiżjonijiet, 
− L-impatt tat-teknoloġiji l-ġodda għat-titjib tal-effiċjenza tal-forza tax-xogħol fis-settur 

tas-saħħa, 
− It-tisħiħ tal-prinċipju tal-impjieg intraprenditorjali, 
− Il-politika ta’ koeżjoni. 

 
2.3 Il-kuntest 

 
2.3.1 Is-sistemi tas-saħħa tal-UE jridu jlaħħqu mad-domanda dejjem tikber għas-servizzi, iridu 

jirreaġixxu għall-bżonnijiet dejjem jinbidlu tas-saħħa u jkunu preparati għal kriżijiet kbar tas-
saħħa pubblika. Barra minn hekk iridu jissodisfaw l-istennijiet għoljin fejn tidħol il-kwalità 
tas-servizzi tas-saħħa. Jeħtieġ li nagħrfu li dan huwa settur li jirrikjedi ħafna ħaddiema, li 
jimpjega wieħed minn kull għaxar ħaddiema fl-Ewropa u li madwar 70 % tal-infiq fil-kura 
tas-saħħa huwa allokat għal pagi u salarji. 
 

2.3.2 L-Artikolu 152 tat-Trattat tal-KE jgħid li “Azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika 
għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni u l-
għoti ta’ servizzi tas-saħħa u l-kura medika.” Madankollu, l-Artikolu jenfasizza wkoll li l-
Komunità għandha tinkoraġġixxi kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, tippromovi 
koordinament tal-istrateġiji u l-programmi tagħha u tħeġġeġ l-iskambju tal-informazzjoni 
dwar il-programmi ta’ suċċess fl-Istati Membri individwali. 

 
2.3.3 Fil-Green Paper, il-Kummissjoni Ewropea tistaqsi mistoqsijiet ewlenin dwar il-problemi u l-

isfidi li qed jiffaċċja s-settur tas-saħħa sabiex tqanqal diskussjoni. Dawn jitrattaw: 
 

− it-tixjiħ tal-popolazzjoni, 
− it-teknoloġiji ġodda, 
− il-bżonn li tittejjeb l-aċċessibbiltà tas-servizzi tas-saħħa, 
− il-kwalità tas-servizzi u trattamenti dejjem iktar għoljin fil-prezz, 
− il-possibbiltà li jfaqqgħu epidemiji, u 
− id-disponibbiltà lokali tal-kura tas-saħħa.  

 
Id-definizzjoni tal-forza tax-xogħol: il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-saħħa tiġbor fiha dawk 
kollha li jaħdmu fis-settur tas-saħħa u li jipprovdu servizzi ta’ kura lill-pazjenti, il-kura tal-
infermiera, is-servizzi soċjali u s-servizzi kollha li jaqgħu taħt il-professjonijiet speċjalizzati.  
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2.3.4 Fl-Istati Membri kollha bħalissa qed issir diskussjoni dwar id-daqs u d-disponibbiltà tal-forza 
tax-xogħol potenzjali li ser ikun hemm bżonn matul l-għaxar snin li ġejjin u wara. Uħud mill-
Istati Membri qed jesperjenzaw nuqqas sinifikanti ta’ żgħażagħ u ħaddiema kkwalifikati 
b’mod partikolari fis-setturi fejn jaħdmu nies ta’ età ikbar. 

 
2.3.5 Barra min-nuqqas ta’ ħaddiema minħabba din l-istruttura, teżisti wkoll il-problema li l-forzi 

tax-xogħol qed jitilqu mill-UE lejn pajjiżi oħra bħall-Istati Uniti jew l-Iżvizzera b’mod 
partikolari fis-setturi li jitolbu kwalifiki għoljin.  

 
 Fi ħdan l-UE stess il-kwota tal-mobilità u tal-migrazzjoni hija għolja. Jeżistu flussi migratorji 

sinifikanti bejn il-pajjiżi individwali.  
 
 Il-migrazzjoni tal-ħaddiema tas-saħħa hija kwistjoni importanti ħafna. Id-diskrepanzi bejn il-

pagi u d-differenzi bejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol jikkawżaw dan l-iżvilupp. Id-differenzi 
bejn l-istrutturi tas-sistema għandhom impatt kbir fuq is-servizz u l-istrutturi tal-kwalifki. 

 
2.3.6 Permezz tal-Green Paper u konsultazzjoni pubblika dwar il-futur tal-forza tax-xogħol fil-

qasam tas-saħħa fl-Ewropa, il-Kummissjoni qed tenfasizza l-problemi li jeżistu fil-qasam u 
tagħti stampa iktar ċara tal-isfidi futuri. Hija tqis ukoll il-fatt li l-kura tas-saħħa hija bżonn 
ċentrali u elementari taċ-ċittadini kollha tal-UE. Hija tqis li mingħajr kura tas-saħħa tajba, il-
libertajiet fundamentali tal-Komunità Ewropea malajr jistgħu isibu ruħhom mhedda.  

 
2.3.7 Il-kura tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard għandhom sehem ekonomiku. Is-settur tas-saħħa 

jeħtieġ persunal imħarreġ u esperjenzat bi kwalifiki rikonoxxuti li jagħmlu parti sinifikanti mis-
soċjetà tal-għarfien. 

 
3. Il-Kummenti tal-KESE fir-rigward tas-soluzzjonijiet tal-Green Paper: 
 
3.1 Is-soluzzjonijiet li tipproponi l-Kummissjoni:  

 
Billi l-Kummissjoni għandha kompetenza limitata fis-settur tas-saħħa, hija żżomm lura milli 
tipproponi soluzzjonijiet. Hija tinnota li s-sehem tan-nisa impjegati fis-settur tas-saħħa żdied 
matul dawn l-aħħar snin u tissuġġerixxi li jittieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jinstab bilanċ 
aħjar bejn il-ħajja professjonali, familjali u privata u b’hekk tkun tista’ tiġi żgurata l-forza tax-
xogħol u ħaddiema kkwalifikati fis-settur. Hija tħeġġeġ strateġiji ta’ ppjanar sodi u tipproponi 
li jiżdied l-investiment fit-taħriġ fl-Istati Membri kollha sabiex tiġi evitata sitwazzjoni fejn xi 
wħud jirċievu t-taħriġ f’ċerti pajjiż imbagħad imorru jaħdmu f’pajjiżi oħra għax dan jista’ 
jwassal għal iktar tnaqqis fil-kapaċitajiet tat-taħriġ. Jekk jitjiebu l-opportunitajiet għall-
kwalifiki, b’mod partikolari t-taħriġ professjonali u kontinwu, ser jiżdied l-inċentiv li jiġu 
impjegati iktar nies u li jingħata iktar taħriġ. 

 
3.2 Il-KESE jilqa’ l-Green Paper bħala karta komprensiva ta’ diskussjoni dwar l-isfidi li qed 

jiffaċċjaw is-sistema u s-settur tas-saħħa u l-forza tax-xogħol fl-Ewropa sabiex tqanqal 
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diskussjonijiet pubbliċi fil-qafas tal-Istrateġija ta’ Liżbona bil-għan li tippromovi s-servizzi 
bbażati fuq l-għarfien, billi s-settur tas-saħħa jitqies bħala qasam integrat.  

 
3.3 Il-KESE huwa tal-fehma li s-suq tas-servizzi tas-saħħa għandu jitqies bħala suq b’regoli 

partikolari għax għandu impatt dirett fuq is-saħħa tal-popolazzjoni. Il-KESE jissuġġerixxi 
għalhekk diskussjoni dwar il-problemi li tikkawża n-natura fframmentata tas-settur f’ċerti 
pajjiżi b’mod partikolari dawk li għandhom sistemi li mhumiex ikkontrollati direttament mill-
istat u li jagħmluha ferm diffiċli li jiġu żgurati standards uniformi għall-iżvilupp tal-kwalifiki u 
t-taħriġ kontinwu.  

 
3.4 Id-demografija u l-promozzjoni ta’ forza tax-xogħol tas-saħħa sostenibbli  
 
3.4.1 Il-KESE jenfasizza l-fatt li s-settur iħaddem ammont kbir ta’ nisa u li dan l-ammont x’aktarx 

ser ikompli jiżdied. Dan japplika wkoll għal kull tip ta’ impjieg. L-ugwaljanza hija importanti 
sabiex nikkonformaw mad-Direttivi dwar l-ugwaljanza, niksbu kundizzjonijiet ugwali bejn is-
sessi u nħeġġu lil aktar irġiel biex jitħajru jaħdmu fid-diversi oqsma tas-settur tas-saħħa. 
Jeħtieġ li jittieħdu miżuri li jikkontribwixxu sabiex jinstab bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja u 
jiġu rikonoxxuti l-kwalifiki u t-toqol tax-xogħol u li jappoġġjaw lin-nisa sabiex iżommu l-
impjieg tagħhom u sabiex wara snin mal-familja jkunu jistgħu jerġgħu jidħlu fis-suq tax-
xogħol.  

 
3.4.2 Mhuwiex sorprendenti li l-kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 

tax-xogħol għandhom impatt fuq l-impjegati fis-settur tas-saħħa. Meta l-impjegati jkunu 
sodisfatti u jħossuhom siguri jkunu iktar attenti għall-pazjenti. Sabiex jiġi żgurat livell għoli 
ta’ kwalità, tas-sigurtà tal-pazjenti u tal-kura, il-kwalità tal-post tax-xogħol, il-ħarsien tal-
persunal u l-ġestjoni ta’ ċertu problemi li jinqalgħu fis-settur jaqdu rwol importanti ħafna. 
Dwar dan ma ssemma’ xejn fil-Green Paper.  

 
3.4.3 Il-KESE jieħu nota tar-riċerka li qiegħda ssir mill-imsieħba soċjali dwar l-iskemi “Nerġgħu 

nibdew naħdmu”. Il-KESE jemmen li dawn l-iskemi jistgħu jaqdu rwol vitali biex iżommu u 
jerġgħu jiġbdu lura għall-post tax-xogħol lill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, u speċjalment lin-
nisa, u li dawn l-iskemi ser isiru iktar importanti hija u tiġi indirizzata l-problema tan-nuqqas 
ta’ ħaddiema kkwalifikati. 

 
3.4.4 Fil-fehma tal-KESE jeħtieġ li f’ċerti Stati Membri jittieħdu l-miżuri neċessarji sabiex l-

impjiegi fis-settur tas-saħħa jsiru aktar attraenti f’għajnejn iż-żgħażagħ sabiex fil-futur aktar 
minnhom jagħżlu professjoni medika jew xogħol fis-settur. Sabiex inħeġġu aktar żgħażagħ u 
nies jagħżlu karriera fis-settur tas-saħħa, il-kura medika u l-kura soċjali, jeħtieġ li s-settur isir 
aktar attraenti permezz ta’ kundizzjonijiet tax-xogħol u pagi aħjar tul il-karriera kollha. 

 
3.5 Il-kapaċità tas-saħħa pubblika 

 
3.5.1 Il-prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa b’suċċess kif ukoll ġestjoni mtejba tas-sistema tas-

saħħa jistgħu jnaqqsu l-bżonn tas-servizzi tat-trattament u tal-kura. Il-KESE jirrakkomanda li 
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tinħoloq il-kapaċità għal biżżejjed persunal fis-settur tas-saħħa sabiex jissaħħu l-kura u l-
promozzjoni tas-saħħa kif ukoll il-prevenzjoni tal-mard. Sabiex dan ikun jista’ jseħħ hemm 
bżonn ta’ miżuri xjentifiċi li jistgħu jiġu ffinanzjati tajjeb u b’mod sostenibbli. Fil-fehma tal-
KESE, il-Komunità għanda tindirizza l-promozzjoni tas-saħħa fost il-ħaddiema fis-settur tas-
saħħa stess li jinsabu fi tmiem il-karriera tagħhom sabiex dawn jibqgħu f’saħħithom u 
effettivi (burn out syndrome). Jeħtieġ li s-saħħa tal-ħaddiema l-kbar tingħata attenzjoni sabiex 
dawn ikunu jistgħu ikomplu jaħdmu mingħajr problemi tas-saħħa u li meta jkunu ser jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-pensjoni tagħhom jitqiesu d-diffikultajiet li kellhom jiffaċċjaw 
fil-ħidma li wettqu fis-settur. 
 

3.6 It-taħriġ 
 

3.6.1 Il-KESE jissuġġerixxi li tiġi indirizzata l-problema tan-natura fframmentata tas-servizzi fis-
settur tas-saħħa tal-pajjiżi individwali b’mod partikolari dawk li mhumiex ikkontrollati 
direttament mill-istat u li għalhekk jagħmluha aktar diffiċli li jinħolqu standards komuni u 
għolja fejn jidħlu kwalifiki u taħriġ. Huwa jemmen li għandha ssir analiżi ta’ kif jista’ 
jingħata appoġġ aħjar lil dawn l-istrutturi fframmentati sabiex jinħolqu iktar impjiegi. Il-
KESE jqajjem il-kwistjoni dwar l-obbligu tat-taħriġ inizjali u kontinwu u t-twaqqif ta’ 
standards għoljin kif ukoll li dawn isiru iktar trasparenti permezz taċ-ċertifikazzjoni u 
standards komuni fil-livell tal-UE u li dawn jiġu żgurati. Huwa jistaqsi jekk il-pajjiżi 
ngħatawx inċentivi sabiex jagħmlu progress f’dan il-qasam. 

 
3.6.2 Il-KESE jistaqsi dwar jekk tistax tinħoloq rabta bejn id-Direttiva dwar ir-rikonoxximent tal-

kwalifiki u direttiva possibbli dwar il-kwalifiki fis-settur tas-saħħa. Din kif tista’ torbot ma’ 
direttivi oħra li jeżistu dwar professjonijiet speċifiċi? Huwa jistaqsi dwar il-mod kif din id-
Direttiva influwenzat l-uniformità bejn il-kwalifiki u l-ħiliet u t-taħriġ kontinwu fl-Ewropa kif 
ukoll il-konsistenza bejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ kuljum.  

 
3.6.3 Il-KESE ser jirrifletti dwar l-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji fir-rigward ta’ struttura ta’ 

rekwiżiti korrispondenti għat-tisħiħ tal-kompetenzi tal-ħaddiema fis-settur tas-saħħa tal-
Ewropa. 

 
3.7 Il-ġestjoni tal-mobilità tal-ħaddiema tas-saħħa fl-UE 
 
3.7.1 Il-KESE jistaqsi dwar l-impatt tas-servizzi disponibbli u l-effett tal-programmi ta’ appoġġ u 

jitlob għal informazzjoni xjentifika dwar kemm il-fruntieri nazzjonali u l-ostakli lingwistiċi u 
anki d-differenzi kulturali fl-Ewropa jolqtu l-migrazzjoni tal-impjegati f’dan it-tip ta’ xogħol 
li jirrikjedi tant empatija u għarfien. 

 
3.8 Il-migrazzjoni globali tal-ħaddiema tas-saħħa 
 
3.8.1 Kif tisħaq il-Green Paper, huma u jiġu impjegati l-ħaddiema, jeħtieġ li jiġu rrispettati ċerti 

prinċipji etiċi: pereżempju barra milli jiġu impjegati nies minn pajjiżi oħra, il-pajjiżi 
għandhom iħeġġu ż-żgħażagħ tagħhom li jaħdmu fis-settur. In-nuqqas ta’ żgħażagħ fis-settur 



- 7 - 

SOC/331 – CESE 1208/2009 DE–RB/IM/AVG/kp/af/kp .../... 

m’għandhiex tiġi miġġielda billi jiġu impjegati ħaddiema minn pajjiżi oħra. Fid-dawl tal-fatt 
li diġà jeżisti ammont ta’ impenji volontarji u l-ħidma tal-UE fit-tfassil ta’ Kodiċi ta’ Prattika 
tad-WHO, il-Kumitat jistaqsi x’valur miżjud ser ikollha “Kodiċi ta’ Prattika” tal-UE oħra. 
 

3.8.2 Hemm bżonn ukoll ta’ prevenzjoni tat-telf ta’ nies ta’ ħila (brain drain) fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Ir-reklutaġġ ta’ ħaddiema fis-settur tas-saħħa, kemm jista’ jkun għandu jseħħ 
f’kuntest istituzzjonalizzat, fejn il-mobbiltà tal-ħaddiema tkun appoġġjata bi programmi ta’ 
kooperazzjoni bilaterali jew multilaterali. Dan jista’ jsir permezz ta’ investimenti fl-
infrastrutturi għat-taħriġ fis-saħħa u ta’ titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Mingħajr ma jiġu 
indirizzati r-raġunijiet għall-migrazzjoni i.e. id-diskrepanzi kbar fil-pagi u l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol, il-migrazzjoni ser tkompli u n-nuqqas ta’ ħaddiema fis-settur tas-saħħa fil-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw se jiggrava. 
 

3.9 Data li tappoġġja t-teħid tad-deċiżjonijiet 
 

3.9.1 Il-KESE jsejjaħ sabiex l-istatistika nazzjonali tkun komparabbli fl-Ewropa kollha. Problema li 
teżisti f’dan ir-rigward hija li fl-Istati Membru jeżistu sistemi differenti ta’ klassifikazzjoni 
tal-professjonijiet mediċi. Il-partikolaritajiet nazzjonali relatati mal-kompetenzi u d-
deskrizzjonijiet ta’ professjonijiet fis-settur tas-saħħa m’għandhomx jiġu injorati sabiex jiġu 
żiluppati indikaturi uniformi. Il-KESE jissuġġerixxi li tinġabar statistika ekwivalenti dwar il-
professjonijiet mediċi fl-Ewropa u dwar il-migrazzjoni bejn l-istati. Fir-rigward tal-idea tal-
Green Paper li jitwaqqaf osservatorju dwar l-iżvilupp tal-forza tax-xogħol fis-settur tas-saħħa, 
jistaqsi jekk dan fil-fatt hemmx bżonnu, jew jekk jeżistux korpi oħra, bħall-Eurostat jew id-
Dublin Foundation, li jistgħu jintużaw għal dan l-għan. 
 

3.9.2 B’mod ġenerali, id-data jeħtieġ li tittejjeb billi jinħoloq reġistru għaliha. Il-KESE 
jissuġġerixxi li l-monitoraġġ tal-professjonijiet mediċi li tirreferi għalih il-Green Paper 
għandu jiġi relatat ma’ proġetti tal-UE oħra bħal pereżempju l-promozzjoni ta’sistemi ta’ 
informazzjoni tal-kura tas-saħħa sabiex tittejjeb il-komunikazzjoni bejn ir-reġistri nazzjonali 
għall-professjonijiet kollha, fejn jeżistu. 

 
3.9.3 Minħabba li fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, is-sistemi tas-saħħa huma organizzati u 

rregolati mill-Istat, il-KESE jilqa’ l-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea li ser itejjeb l-ippjanar. 
Huwa jissuġġerixxi għalhekk li l-Unjoni Ewropea tipprovdi l-mezzi sabiex issir analiżi tal-
kura tas-saħħa fl-Istati Membri. Din l-analiżi tista’ tipprovdi l-bażi għat-twaqqif ta’ sistema 
tas-saħħa mifruxa u qrib tad-djar u tipprovdi s-servizzi mediċi u l-kura li jkun hemm bżonn. 

 
3.10 L-impatt tat-teknoloġiji l-ġodda għat-titjib tal-effiċjenza tal-forza tax-xogħol fis-settur 

tas-saħħa 
 
3.10.1 Il-KESE jħeġġeġ li r-riċerka tanalizza jekk it-teknoloġiji l-ġodda, fl-interess tal-forza tax-

xogħol, jistgħux jintużaw flimkien ma’ opportunitajiet ġodda tat-trattament, jintrabtu ma’ 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u jiġu pprovduti fiż-żoni rimoti ħafna, inklużi 
arranġamenti li jippermettu dijanjosi personali jew appoġġjata mill-pazjent. Għalhekk jeħtieġ 
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li jiġu rikonoxxuti l-esperjenzi tal-Istati Membri l-oħra. Qabel ma jistgħu jiġu introdotti t-
teknoloġiji l-ġodda jeħtieġ li jkunu aċċettawhom il-professjonijiet mediċi. Sabiex niżguraw li 
dawn jaċċettawhom, il-professjonijiet li jaħdmu fil-qasam għandhom jiġu involuti fl-iżvilupp 
tat-teknoloġija “e-health”, b’hekk niżguraw ukoll li l-istrumenti elettroniċi tal-ħidma ta’ 
kuljum jisgħu jintużaw b’mod sempliċi u sigur. Sabiex it-teknoloġiji l-ġodda jiġu introdotti 
b’suċċess, hemm bżonn indispensabbli li l-persunal mediku jitħarreġ tajjeb fl-użu tagħhom. 
Il-KESE jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li apparti l-benefiċċji kollha tat-teknoloġiji l-ġodda 
jeżistu wkoll riskji, bħall-kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-data, li jridu jiġu kkunsidrati. L-
introduzzjoni tat-teknoloġiji l-ġodda jeħtieġ li ssir b’mod li tkun adattata għas-sistemi tas-
saħħa nazzjonali differenti. Hija tista’ twassal għal tibdil fil-liġijiet nazzjonali fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-korp mediku f’kull Stat Membru. Huwa jistaqsi dwar kemm il-miżuri u l-
proġetti pilota li qed tappoġġja l-Kumissjoni ser ixekklu l-passi li jsiru fil-livell nazzjonali 
sabiex jinbnew infrastrutturi tal-IT jew li saħansitra dawn isiru kollha tal-istess livell. 

 
3.11 L-importanza tal-professjonisti indipendenti għall-potenzjal tal-forza tax-xogħol fil-

qasam tas-saħħa 
 
3.11.1 F’ċerti pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-professjonisti li jaħdmu għal rashom u li jsegwu l-

prinċipju tal-intraprenditorija jaqdu rwol importanti fil-qasam tal-għoti tas-servizzi tas-saħħa 
fl-Istati Membri. Il-Green Paper tagħraf ir-rwol li jaqdu dawn il-professjonijiet indipendenti 
fil-qasam tas-saħħa u l-funzjoni tagħhom flimkien mas-settur pubbliku. Fil-fatt huwa permezz 
tagħhom li jista’ jiġi żgurat li t-trattament u l-kura jistgħu jingħataw lill-persuni b’garanzija 
ta’ kompetenza u sigurtà. Madankollu, il-Kumitat jenfasizza li, fl-Unjoni, il-forza tax-xogħol 
indipendenti fil-qasam tas-saħħa fil-maġġoranza tal-każijiet kisbet il-kwalifiki tagħha tul 
perijodu twil ta’ studju bis-saħħa tal-isforz kollettiv favur it-tagħlim pubbliku b’xejn. 
Għaldaqstant is-soċjetà ċivili għandha d-dritt tistenna xi ħaġa lura (prezzijiet u spejjeż) u r-
rappreżentanti tagħha ma jistgħux ma jqisux mingħajr riżervi x-xewqa tal-Kummissjoni 
mressqa fil-punt 6 li tidher li tħeġġeġ preżenza iktar qawwija tas-settur privat f’din il-ħolqa 
fis-sistemi tal-kura tas-saħħa. Fl-istess waqt il-KESE huwa kritiku fir-rigward tat-tendenza 
dejjem tiżdied tal-impjieg indipendenti fejn dan huwa problematiku għall-attività partikolari 
(eż. il-kura tal-morda u tal-anzjani). 

 
3.12 Il-politika ta’ koeżjoni 
 
3.12.1 Il-KESE jħeġġeġ li l-Fondi Strutturali jintużaw iktar għall-edukazzjoni u t-taħriġ tal-forza tax-

xogħol tas-settur tas-saħħa. In-nuqqas ta’ persunal fis-settur tas-saħħa tar-reġjuni vulnerabbli 
jista’ pereżempju jiġi rimedjat billi jkompli jissaħħu u jiġu appoġġjati l-edukazzjoni u t-taħriġ 
fir-reġjuni li għandhom bżonn urġenti ta’ persunal imħarreġ. Dan is-suġġeriment huwa bbażat 
fuq l-osservazzjoni li l-professjonisti fis-settur tas-saħħa jispiċċaw jaħdmu minn fejn ikunu 
gradwaw. Il-politika ta’ koeżjoni tista’ toffri qafas li jappoġġja l-proġetti pilota li jindirizzaw 
il-kwistjonijiet li ssemmew. Il-Kumitat jitlob ukoll li l-Fondi Strutturali Ewropej jinfetħu 
għat-titjib tal-infrastruttura tas-settur tas-saħħa u fejn hemm bżonn biex jittejbu l-
komunikazzjoni jew l-istandards tat-trattament ġodda (evidence based medicine).  
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3.12.2 Il-KESE jinsab imħasseb fir-rigward tad-diskussjoni mmotivata minn raġunijiet ekonomiċi, li 
tinvolvi l-ġestjoni u l-gruppi professjonali, dwar id-diviżjoni ġdida tal-kompiti fis-settur tas-
saħħa. L-għan huwa li minflok it-trattament minn persunal ikkwalifikat jinstabu soluzzjonijiet 
alternattivi irħas. Soluzzjoni aħjar ikunu koordinazzjoni mtejba, l-ottimizzazzjoni tal-proċess, 
in-networking u iktar flessibbiltà fid-diviżjoni tal-kompiti. F’dan il-kuntest il-KESE jagħti 
valur kbir lill-bżonn ta’ taħriġ adegwat sabiex ma jonqosx il-livell tal-kura, fejn dan ikun 
xieraq għall-attività kkonċernata. Fl-istess waqt il-KESE huwa kritiku fir-rigward tat-
tendenza dejjem tiżdied tal-impjieg indipendenti fejn dan huwa problematiku għall-attività 
partikolari (eż. il-kura tal-morda u tal-anzjani). 

 
3.12.3 Il-KESE huwa tal-fehma li l-attribut tal-kwalifiki jew il-professjonijiet għal ċertu xogħol 

għandu jkun ibbażat fuq: 
 
 1.  il-bżonn mediku. 
 2.  it-taħriġ, it-tqassim tax-xogħol u r-responsabbiltà. U 
 3.  il-bżonnijiet tal-pazjent. 
 
3.12.4 Il-KESE jemmen li anki f’dan iż-żmien ta’ kriżi finanzjarja, l-Istati Membri għandhom 

jibqgħu jiffinanzjaw b’mod adegwat is-sistemi tas-saħħa sabiex dawn ikollhom biżżejjed 
riżorsi umani biex ikunu jistgħu jagħtu servizzi ta’ livell għoli. B’rabta ma’ dan għandhom 
itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati fis-settur.  

 
3.13 Sħubija soċjali 
 
3.13.1 Il-KESE jenfasizza r-rwol importanti u r-responsabbiltà li għandhom l-imsieħba soċjali fit-

tfassil tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati fis-settur tas-saħħa u d-diversità kbira tal-
professjonijiet fis-settur u jirreferi għall-ħidma li diġà wettqu l-imsieħba soċjali f’dan il-
qasam.  

 
3.13.2 Il-bidla demografika, li qed twassal għal nuqqas ta’ persunal ġdid, m’għandhiex tnaqqas il-

livell tal-kwalifiki u l-pagi (race to the bottom). Il-KESE jemmen li l-Istati Membri 
għandhom id-dmir li jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom f’dan il-qasam. 

 
3.13.3 Il-KESE jilqa’ t-twaqqif ta’ djalogu soċjali fis-settur tal-isptarijiet Ewropej u jinnota li l-

programm ta’ ħidma miftiehem mill-imsieħba soċjali jkopri l-kwistjonijiet kollha diskussi fil-
Green Paper. Għaldaqstant il-KESE jiddispjaċih li l-Green Paper naqset milli tirreferi għal 
dan il-proċess. 

 
3.13.4 Il-KESE jenfasizza r-rwol importanti li jaqdi l-prinċipju tal-pagi ugwali għax-xogħol ugwali 

irrispettivament mis-sess. 
 
3.13.5 Il-kundizzjonijiet tax-xogħol 24/7 jirrikjedu mekkaniżmi speċifiċi ta’ kumpens (il-ħlas għas-

sahra u x-xogħol ta’ bil-lejl, l-għotja ta’ ħin liberu) għall-pressjoni kbira fuq il-forza tax-
xogħol. F’dan il-kuntest il-KESE huwa kritiku ħafna fir-rigward tal-inċentivi li qed jiżdiedu 
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f’ħafna Stati Membri favur il-promozzjoni tal-impjieg apparentement indipendenti, u b’hekk 
ta’ trażżin tal-protezzjoni soċjali u l-protezzjoni tal-impjieg. 

 
 
Brussell, il-15 ta’ Lulju 2009 
 

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew 

 
 
 
 

Mario Sepi 
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