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Den 10 december 2008 lade kommissionen fram följande meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: 
 

”Grönbok – Den europeiska arbetskraften inom vården” 
KOM(2008) 725 slutlig 

 
Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs 
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 25 juni 2009. Föredragande var Arno Metzler. 
 
Vid sin 455:e plenarsession den 15–16 juli 2009 (sammanträdet den 15 juli) antog Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 104 röster för, 29 röster mot och 
29 nedlagda röster: 
 

* 
 

*          * 
 
1. Kommitténs bedömningar och rekommendationer 
 
1.1 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ser det som positivt att kommissionen lägger 

fram en grönbok om den europeiska arbetskraften inom vården. Den demografiska 
förändringen och dess konsekvenser för arbetskraften och arbetsbelastningen inom hälso- och 
sjukvården beskrivs i grönboken.  

 
1.2 Enligt EESK måste man vidta åtgärder för att göra vårdyrken mer attraktiva för yngre 

människor, så att dessa i högre grad väljer sådana yrken.  
 
1.3 Kommittén rekommenderar att vården ges tillräcklig tillgång till personal för att man  

ska kunna tillgodose vårdbehoven och göra förstärkta satsningar på förebyggande 
undersökningar, hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar. 

 
1.4 Kommittén anser att vårdpersonalens oönskade migration till andra länder kan motverkas 

genom högre löner, bättre arbetsförhållanden och utökat ansvar. Nytt ansvar kräver 
motsvarande kvalifikationer. Detta skulle också göra sektorn generellt mer lockande. 

 
1.5 Omfattningen av de statistiska uppgifter om vårdpersonal inom EU, främst i fråga om 

migration och mobilitet, vilka tjänar som beslutsunderlag, måste förbättras avsevärt. 
 
1.6 Man måste främja utnyttjandet av ny teknik inom vården som avlastar vårdpersonalen, höjer 

effektiviteten och hjälper patienterna. Kommittén är medveten om att detta kan kräva en 
översyn av hur vårdpersonalens ansvarskedja fungerar. 
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1.7 EESK betonar den viktiga roll som sociala normer har för att säkerställa hög vårdkvalitet och 
säkerhet för patienterna, och tar helt avstånd från alla försök att mjuka upp dessa normer  
(inget "race to the bottom"). 

 
1.8 Kommittén betonar den viktiga roll som egenföretagarna har inom hälso- och sjukvården 

vid sidan av den grundläggande infrastruktur som sjukhusen och de offentliga vårdtjänsterna 
utgör, eftersom man särskilt genom deras försorg kan skapa den personliga behandlings- och 
vårdrelationen med patienterna under kompetenta och säkra förhållanden. Denna grupp har 
fått gedigen utbildning tack vare det civila samhällets insatser till förmån för offentliga 
utbildningar i medlemsstaterna. EESK:s ledamöter, som företräder det civila samhället, är 
därför tveksamma till kommissionens önskemål om att uppmuntra sjukvårdspersonal att 
etablera sig som egenföretagare. Samtidigt ser EESK kritiskt på en ökande tendens till "falskt 
egenföretagande" överallt där detta är problematiskt för verksamheten (t.ex. inom sjukvården 
och äldreomsorgen). 

 
1.9 Kommittén ser med oro på diskussionen om en omfördelning av uppgifterna inom hälso-  

och sjukvården för att ersätta den kvalificerade personalens arbete med billigare alternativ. 
EESK anser att strukturdiskussionerna om uppgiftsfördelningen inom vårdyrkena måste 
bygga på de medicinska kraven, kvalifikationsnivån och patienternas behov. 

 
1.10 Kommittén är av den bestämda uppfattningen att hälso- och sjukvårdsinstitutioner med sin 

arbetskraft utgör allmännyttiga inrättningar och att strukturfonderna därför skulle kunna 
utnyttjas betydligt mer för utbildning inom sektorn. EESK anser att det är absolut nödvändigt 
att erbjuda personalen villkor som gör det möjligt för dem att vidareutbilda sig så att de kan få 
en kvalificering på bredden och djupet, men också för att åtgärda bristande vårdutbud  
i struktursvaga regioner.  

 
1.11 Kommittén vill framhäva den mycket viktiga roll som arbetsmarknadens parter och den 

sociala dialogen spelar för utformningen av vårdpersonalens arbets- och lönevillkor samt 
utbildning.  

 
1.12 Det är kommitténs uppfattning att de sociala yrkena spelar en viktig roll i patientomsorgen 

och därmed inom hälso- och sjukvården i allmänhet. 
 
2. Sammanfattning av kommissionens dokument 
 
2.1 Grönboken ska tjäna som underlag för en intensiv diskussionsprocess mellan EU-

institutionerna, medlemsstaterna och de viktiga sociala och ekonomiska aktörerna på 
europeisk och nationell nivå. Grönboken erbjuder också ett ramverk inom vilket kraven kan 
beaktas i ett långsiktigt perspektiv. 
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2.2 Grönboken är inriktad på nio nyckelområden:  
 

− Förändringar i befolkningsstrukturen 
− Kapacitet inom folkhälsan 
− Utbildning 
− Att hantera rörlighet för vårdpersonalen inom EU  
− Global migration av arbetskraften inom hälso- och sjukvård 
− Uppgifter till stöd för beslutsfattande  
− Effekterna av ny teknik: att göra vårdpersonalen mer effektiv 
− Egenföretagare inom vården 
− Sammanhållningspolitiken 

 
2.3 Bakgrund 
 
2.3.1 Hälso- och sjukvårdssystemen inom EU måste klara av en ständigt ökad efterfrågan på 

vårdtjänster, reagera på förändrade behov och vara förberedda på större kriser inom 
folkhälsan. Samtidigt finns det förväntningar på att hälso- och sjukvårdstjänsterna ska hålla en 
hög kvalitet. Det måste bli allmänt accepterat att detta är en arbetsintensiv sektor som 
sysselsätter en tiondel av EU:s arbetskraft och att cirka 70 % av hälso- och sjukvårdens 
budget går till löner. 
 

2.3.2 Enligt artikel 152 i EG-fördraget gäller följande: "När gemenskapen handlar på folkhälso-
området skall den fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för att organisera och ge hälso- 
och sjukvård." Samtidigt ska samarbete mellan medlemsstaterna främjas för att man ska få en 
samordning mellan deras politik och program samt ett ömsesidigt informationsutbyte om 
framgångsrika program i enskilda medlemsstater. 

 
2.3.3 I grönboken lägger kommissionen fram viktiga nyckelfrågor som berör problem och 

utmaningar för hälso- och sjukvården för att stimulera till diskussioner. Dessa nyckelfrågor 
avser 

 
− den åldrande befolkningen, 
− ny teknik, 
− behovet att förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster, 
− kvaliteten i utbudet och därmed dyrare behandlingar, 
− epidemiska sjukdomars utbrott och potential, 
− tillgång till hälso- och sjukvård nära hemorten. 
 
Definition av arbetskraften: Med arbetskraft inom hälso- och sjukvården avses all personal 
som arbetar med sjukvård, behandling, social omsorg samt alla med specialkompetens.  
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2.3.4 Det diskuteras för närvarande i alla medlemsstater om vilken omfattning och tillgänglighet 
arbetskraftspotentialen måste ha de närmaste tio åren och därefter. I vissa medlemsstater är 
bristen på återväxt och på utbildad personal redan mycket stor, särskilt där arbetskraftens 
medelålder är hög.  

 
2.3.5 Vid sidan av denna brist på arbetskraft förekommer också en migration av personal från  

EU till andra länder, t.ex. USA och Schweiz, särskilt bland den högst kvalificerade vård-
personalen.  

 
 Det finns också en omfattande migration och mobilitet inom EU. Det pågår utpräglade 

migrationsströmmar mellan enskilda länder.  
 
 Vårdarbetskraftens migration är en fråga av vitalt intresse. Skillnader i löner och arbets-

förhållanden ligger bakom denna utveckling. Olikheterna i systemens struktur har en kraftig 
påverkan på strukturerna i utbud och kvalifikationer. 

 
2.3.6 Genom grönboken gör kommissionen det möjligt att i ett offentligt samråd om vård-

personalens framtid i Europa även rikta större uppmärksamhet mot vårdyrkenas problem och 
ge en tydlig bild av de framtida utmaningarna. Kommissionen beaktar därmed det faktum att 
hälso- och sjukvården är ett centralt och grundläggande behov för alla EU-medborgare. 
Därmed beaktar kommissionen också att de grundläggande friheterna inom EU mycket snabbt 
kan inskränkas om det inte finns tillräcklig hälso- och sjukvård.  

 
2.3.7 Förebyggande vård och sjukvård har en ekonomisk aspekt. Hälso- och sjukvården behöver 

utbildad och erfaren personal med godkända kvalifikationer. Denna personal utgör en stor del 
av kunskapssamhället. 

 
3. EESK:s kommentarer till lösningsförslagen i grönboken 
 
3.1 Kommissionens förslag till lösningar 

 
 Kommissionen är återhållsam med lösningsförslag eftersom den har begränsad behörighet på 

hälso- och sjukvårdsområdet. fFör det första noterar kommissionen att kvinnornas andel inom 
vårdyrkena har stigit på senare år och föreslår därför, för att säkra tillgången till vårdpersonal 
och specialister, att möjligheten att förena arbetsliv, familj och privatliv ska förbättras, samt 
föreslår åtgärder för att åstadkomma detta. För det andra kräver kommissionen solida 
planeringsstrategier och uppmanar till ökade investeringar för att utöka fortbildningen i alla 
EU-stater. Syftet är att hälso- och sjukvårdens personal inte ska utbildas i endast ett fåtal 
stater och få anställning i andra, vilket skulle kunna leda till ytterligare minskningar av 
utbildningskapaciteten. Förbättrade utbildningsmöjligheter, särskilt inom vidareutbildning 
och fortbildning, skulle också skapa ökad motivation för anställning och utbildning. 
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3.2 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar grönboken som ett omfattande 
diskussionsunderlag beträffande de stora utmaningar som sjukvårdssystemen, hälso- och 
sjukvården och arbetskraften i Europa står inför. Grönboken stimulerar till offentliga 
diskussioner inom ramen för Lissabonstrategin för att främja kunskapsbaserade tjänster.  
Den ser hälso- och sjukvården som ett integrerat område.  

 
3.3 EESK anser att marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster bör ses som en marknad med 

speciella regler eftersom den har en direkt påverkan på befolkningens hälsa. Kommittén föreslår 
därför en diskussion om de problem som förorsakas av den fragmenterade karaktören hos hälso- 
och sjukvården i vissa länder. Detta gäller särskilt de system som inte direkt kontrolleras av 
staten, något som gör det svårt att säkerställa en enhetlig standard i utvecklingen av 
kvalifikationerna och vidareutbildningen. 

 
3.4 Demografi och främjandet av långsiktig tillgång till arbetskraft inom vården  
 
3.4.1 EESK vill framhålla att kvinnorna redan utgör en stor del av personalen i vårdyrkena och att 

deras antal med stor sannolikhet kommer att fortsätta öka. Det gäller för alla yrken. Det krävs 
jämställdhet för att i enlighet med direktiven om likabehandling uppnå samma villkor för 
bägge könen och även för att få in fler män på olika områden inom hälso- och sjukvården.  
Dit hör bl.a. åtgärder som kan bidra till att skapa balans mellan arbets- och familjeliv och till 
att ge ett erkännande av den kompetens och de påfrestningar som följer med arbetet samt 
åtgärder som kan hjälpa kvinnor att behålla arbetet och återvända till arbetsmarknaden efter 
längre perioder av föräldraledighet. 

 
3.4.2 Det är föga överraskande att se vilka effekter en oklanderlig situation med avseende på 

arbetsförhållanden och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har på de anställda inom hälso- 
och sjukvården. Arbetstillfredsställelse och säkerhet leder till bättre omsorg om patienterna. 
När det gäller att säkra en hög kvalitet, patienternas säkerhet och en motsvarande 
vårdsäkerhet, är arbetsplatsernas kvalitet, personalvård och sättet att hantera de speciella 
påfrestningarna inom vårdarbetsplatser av särskilt stor betydelse. Detta tas knappt upp 
i grönboken över huvud taget. 

 
3.4.3 EESK noterar den forskning som arbetsmarknadsparterna utför kring program för att hjälpa 

vårdpersonal tillbaka till arbetsmarknaden. EESK anser att sådana program kan spela en 
central roll i strävan att få vårdpersonal, i synnerhet kvinnor, att stanna kvar på eller återvända 
till arbetsmarknaden och att dessa program kommer att bli ett allt viktigare instrument i 
ansträngningarna att åtgärda bristen på kvalificerad personal. 
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3.4.4 Enligt EESK måste man i vissa medlemsstater vidta åtgärder för att göra vårdyrken mer 

attraktiva för yngre människor, så att dessa i högre grad väljer sådana yrken eller söker andra 
jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn. För att man ska kunna motivera unga människor – 
och även fler män – att söka sig till vårdsektorn och till den sociala sektorn i allmänhet, måste 
arbetstillfällena göras mer attraktiva med hjälp av bättre löne- och arbetsvillkor under hela 
karriären. 

 
3.5 Kapacitet inom folkhälsan 
 
3.5.1 Framgångsrik förebyggande verksamhet och hälsofrämjande åtgärder samt en bättre 

hälsovårdsplanering kan minska behovet av behandlings- och vårdinsatser Kommittén 
rekommenderar därför att hälso- och sjukvårdssektorn förses med tillräcklig kapacitet  
för "förebyggande undersökningar, hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar".  
En förutsättning måste dock vara att det finns vetenskapligt grundade åtgärder att tillgå som 
kan finansieras på ett heltäckande och långsiktigt hållbart sätt. Enligt EESK:s uppfattning bör 
gemenskapen också värna om hälsan inom själva vårdyrkena, så att vårdpersonalen kan hålla 
sig frisk och arbeta effektivt (risk för utbrändhet). Framför allt bör man vara vaksam när det 
gäller arbetsförmågan hos arbetstagare i slutet av arbetslivet, så att de i högre grad kan 
fortsätta att arbeta utan hälsoproblem, och vid bedömningen av pensioneringsvillkoren bör 
man beakta hur tungt deras arbete är .. 

 
3.6 Utbildning 
 
3.6.1 EESK föreslår att man ska gripa sig an problemen med uppsplittrade utbudsstrukturer i de 

enskilda länderna, i synnerhet där vårdsektorn inte regleras direkt av staten. Fragmenteringen 
gör det svårare att upprätthålla en enhetlig och hög nivå i fråga om yrkeskvalifikationer och 
vidareutbildning. Vi värdesätter en undersökning av i vilken utsträckning dessa uppsplittrade 
utbudsstrukturer kan stödjas på ett bättre sätt med sikte på att skapa arbetstillfällen. Vi vill 
också aktualisera frågan om obligatorisk fort- och vidareutbildning och genomförande av 
striktare normer samt om att göra normerna tydligare med hjälp av certifiering och enhetliga 
och välförankrade standarder på EU-nivå. Dessutom frågar vi oss i vilken utsträckning de 
olika länderna har fått incitament för att göra framsteg på det området. 

 
3.6.2 Kommittén undrar också över möjligheterna att koppla samman direktivet om erkännande av 

examensbevis med ett eventuellt direktiv om kvalifikationer inom hälso- och sjukvårds-
sektorn. Vi frågar oss också hur detta förhåller sig till de särskilda direktiv som gäller för 
vissa yrken. Frågan är hur dessa direktiv har påverkat enhetligheten i kvalifikationer och 
kvalificeringsvägar, fortbildning och vidareutbildning i Europa, samt på vilket sätt de styr 
enhetligheten i arbetsvillkoren i det dagliga livet.  
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3.6.3 Med dessa kostnads- och nyttoöverväganden vill EESK engagera sig i frågan om en 
motsvarande kravstruktur för vidarekvalificering av tillhandahållare av hälso- och sjukvårds-
tjänster. 

 
3.7 Att hantera rörlighet och avflyttning bland vårdpersonalen inom EU  
 
3.7.1 EESK undrar över effekterna av utbudet och stödprogrammen, och förordar att man på 

vetenskaplig grund ska klarlägga i vilken mån statsgränser – men också språkgränser och 
i vissa fall kulturskillnader – påverkar arbetstagarnas rörlighet inom denna sektor, där behovet 
av empati och kunskaper är påfallande stort.  

 
3.8 Global migration av arbetskraften inom hälso- och sjukvård 
 
3.8.1 I linje med vad grönboken kräver, måste man ta hänsyn till etiska principer vid rekrytering av 

vårdpersonal. Exempelvis bör man utöver möjligheten att anställa kvalificerad arbetskraft från 
andra länder också främja den interna återväxten. Bristande insatser för den egna 
arbetskraftsåterväxten får inte kompenseras genom rekrytering av utbildad arbetskraft från 
andra länder. Med tanke på det stora antalet frivilliga åtaganden och EU:s medverkan 
i utformningen av WHO:s uppförandekod, anser EESK att man bör undersöka vilket 
mervärde en EU-uppförandekod skulle tillföra i förhållande till WHO-koden. 

 
3.8.2 Det är också nödvändigt att förhindra kompetensflykt från utvecklingsländer. Rekrytering av 

arbetskraft inom hälso- och sjukvård bör i så stor utsträckning som möjligt ske inom en 
institutionaliserad ram där arbetstagarnas rörlighet stöds genom bilaterala eller multilaterala 
samarbetsprogram. Detta kan uppnås med hjälp av investeringar i utbildning sinfrastruktur 
inom hälso- och sjukvård samt förbättringar av arbetsförhållandena. Om man inte tar itu  
med orsakerna till migrationen, dvs. enorma skillnader i löner och arbetsförhållanden, 
kommer denna att fortsätta och leda till ytterligare brist på hälso- och sjukvårdspersonal  
i utvecklingsländerna. 

 
3.9 Uppgifter till stöd för beslutsfattande 
 
3.9.1 EESK anser att de olika ländernas nationella statistik måste vara jämförbar i hela EU. Detta 

försvåras i alla händelser av problemet med medlemsstaternas olika klassificering av hälso- 
och sjukvårdsyrken. Nationella särdrag i fråga om yrkesbeteckningar och behörighet får inte 
döljas i en strävan efter enhetliga indikatorer. Kommittén anser att man bör samla in 
motsvarande statistik om vårdyrkena i EU samt om migrationen över nationsgränserna.  
När det gäller den idé som framförs i grönboken om att inrätta ett observationsorgan för 
personalutveckling inom vårdsektorn, frågar vi oss om detta verkligen behövs eller om 
befintliga inrättningar såsom Eurostat eller Dublinfonden kan användas för dessa ändamål. 
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3.9.2 Allmänt sett bör tillgången till uppgifter förbättras med hjälp av ett dataregister. Enligt 

EESK:s mening bör de insatser för att samla information om vårdpersonalen som  
nämns i grönboken knytas ihop med andra EU-projekt, exempelvis stödprojekt för 
hälsoinformationssystem. Dessutom bör kommunikationen med eventuella nationella register 
förbättras för samtliga yrken.  

 
3.9.3 Eftersom hälso- och sjukvården i de flesta medlemsstaterna organiseras eller regleras av 

staten, välkomnar EESK ett stöd från Europeiska kommissionen som kan leda till bättre 
planering. Därför anser vi att EU ska erbjuda medlemsstaterna finansiella medel för att 
utarbeta vårdanalyser. Dessa analyser ska ligga till grund för uppbyggnad av en heltäckande 
vård i närområdet för befolkningen, med både läkarvård och andra former av hälsovård. 

 
3.10 Införande och spridning av ny teknik för att göra vården mer effektiv och förbättra  

dess kvalitet 
 
3.10.1 Enligt kommitténs åsikt måste man undersöka om det även i särskilt avsides belägna områden 

går att erbjuda heltäckande ny teknik som möjliggör nya behandlingsmöjligheter och är 
kopplad till elektroniska kommunikationsnät. Detta ligger i de anställdas intresse, och 
tekniken kan även användas för självdiagnos, eller med patienternas aktiva medverkan.  
I det avseendet bör man också beakta erfarenheter från andra länder. Innan de nya teknik-
formerna kan införas, måste man i alla händelser försäkra sig om att de accepteras av den 
medicinska personalen. För att den medicinska personalen ska kunna ta till sig tekniken, 
måste de engageras i utvecklingen av e-hälsa, så att man kan förvissa sig om att de 
elektroniska verktygen lätt kan sättas in på ett säkert sätt i det dagliga arbetet. Om tekniken 
ska kunna införas på ett smidigt sätt, måste den medicinska personalen få en adekvat 
utbildning i hur man på bästa sätt ska hantera den nya tekniken. Vi vill påpeka att alla fördelar 
med de nya teknikformerna också är förknippade med risker som måste beaktas,  
t.ex. dataskyddsaspekter. Insatsen av ny teknik måste anpassas till de olika nationella 
hälsovårdssystemen. Den kan leda till en förändring av den nationella lagstiftningen vad avser 
vårdpersonalens ansvar i de olika medlemsstaterna. Vi frågar oss i vilken mån de olika 
åtgärder och pilotprojekt som stöds av kommissionen står i vägen för uppbyggnaden av 
nationell infrastruktur – eller till och med nivellerar denna.  

 
3.11 Egenföretagare inom vården 
 
3.11.1 I vissa EU-länder spelar egenföretagare med egen praktik, och som därmed konkret tillämpar 

principen om företagsamhet, en viktig roll i medlemsstaternas hälsovårdsutbud. I grönboken 
erkänns den roll som egenföretagarna inom hälso- och sjukvården spelar och den betydelse de 
har vid sidan om den offentliga sektorn. Det är ofta tack vare dem som man kan skapa 
personliga behandlings- och vårdrelationer med garanterad kompetens och säkerhet. EESK 
betonar dock att de flesta egenföretagare inom sjukvården i EU ofta har förvärvat sina 
kvalifikationer under en lång tidsperiod tack vare den kollektiva satsningen på gratis offentlig 
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undervisning. Det civila samhället har också rätt att förvänta sig något i retur (pris och 
omkostnader), och dess företrädare måste se med en viss skepsis på kommissionens önskan i 
punkt 6 att uppmuntra till fler privata former inom denna del av hälso- och sjukvårdssystemet. 
Samtidigt ser EESK kritiskt på en ökande tendens till falskt egenföretagande överallt där detta 
är problematiskt för verksamheten (t.ex. inom sjukvården och äldreomsorgen). 

 
3.12 Sammanhållningspolitiken 
 
3.12.1 Kommittén förordar en utbredd användning av strukturfonderna för utbildning av 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvårdssektorn. Bristen på kvalificerad personal i struktur-
svaga regioner skulle till exempel kunna bemötas genom att man bygger upp och stöder 
utbildningsinsatser i de regioner där behovet av utbildad arbetskraft är som störst. Till grund 
för denna begäran ligger iakttagelsen att vårdutbildade personer i första hand bosätter sig på 
de platser där de har fått sin utbildning. Sammanhållningspolitiken kan erbjuda en ram för att 
stödja modellprojekt som inriktas på dessa frågor. Vidare anser EESK att strukturfondsmedel 
bör ställas till förfogande för att förbättra infrastrukturen inom hälsovården samt vid behov 
också kommunikationsförmågan och nya behandlingsstandarder (evidensbaserad behandling).  

 
3.12.2 Kommittén ser med oro på den i huvudsak ekonomiskt motiverade diskussion som förs 

framför allt bland ledningspersonal och andra intresserade yrkesgrupper om en omfördelning 
av uppgifterna inom hälso- och sjukvården för att ersätta den kvalificerade personalens arbete 
med billigare alternativ. Bättre samordning, processoptimering och nätverkssammankoppling, 
med en mer flexibel arbetsfördelning, skulle däremot vara en bra lösning. I det avseendet 
fäster EESK stor vikt vid förbättrade kvalifikationer i syfte att utesluta en försämrad 
behandlingskvalitet.  

 
3.12.3 Vi anser att fördelningen av olika kvalifikationer och yrken på de olika uppgifterna bör bygga 

på följande: 
 

1.  Medicinsk nödvändighet. 
2.  Utbildning, uppgifter och ansvar. 
3.  Patientens behov. 

 
3.12.4 Kommittén är av den uppfattningen att medlemsstaterna, även med tanke på finanskrisen,  

bör behålla sin beredskap att finansiera sina egna hälso- och sjukvårdssystem i tillräcklig grad 
(finansiell planering) och framför allt säkerställa tillräcklig tillgång på personal som kan 
producera högvärdiga tjänster. Ett led i detta är också att förbättra arbetsförhållandena för de 
anställda inom sektorn.  
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3.13 Arbetsmarknadsparternas roll 
 
3.13.1 EESK vill understryka den viktiga roll och det ansvar som arbetsmarknadsparterna har för 

utformningen av arbetsförhållandena inom hälso- och sjukvårdssektorn samt den utpräglade 
mångfalden i vårdyrkena. Vi hänvisar också till arbetsmarknadsparternas tidigare insatser på 
det området.  

 
3.13.2 De demografiska förändringarna leder till en minskning av arbetskraftsåterväxten. Detta får 

dock inte medföra att kvalifikationsnivån och lönenivån sjunker (race to the bottom). EESK 
anser att det är medlemsstaternas plikt att ta ansvar för detta.  

 
3.13.3 Kommittén ställer sig positiv till att en social dialog har etablerats inom Europas sjukhus-

sektor och konstaterar att det arbetsprogram som arbetsmarknadsparterna har kommit överens 
om täcker alla de frågor som tas upp i grönboken. Vi beklagar därför att kommissionen inte 
nämner denna process i grönboken. 

 
3.13.4 EESK betonar den viktiga roll som principen om lika lön för lika arbete spelar oberoende av 

könstillhörighet. 
 
3.13.5 De särskilda arbetsvillkoren för arbetsplatser som bedriver verksamhet dygnet runt eller  

7 dagar i veckan (24/7) kräver särskilda mekanismer (ersättning för övertid och nattarbete, 
kompensationsledighet) för att kompensera för den höga belastningen på arbetskraften.  
I sammanhanget ser EESK mycket kritiskt på de ökande incitamenten i flera medlemsstater 
till att främja falskt egenföretagande och därmed förlust av socialt och arbetsrättsligt skydd. 

 
 
Bryssel den 15 juli 2009 
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
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