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На 10 декември 2008 г. Европейската комисия реши да се консултира с Европейския 
икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Съвета, Европейския 
парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: 
 

„Зелена книга за работната сила в здравния сектор в Европа“ 
COM(2008) 725 окончателен. 

 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 25 юни 2009 г. 
(докладчик: г-н Arno METZLER). 
 
На 455-та си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 юли 2009 г. (заседание от 15 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 104 гласа 
„за“, 29 гласа „против“ и 29 гласа „въздържал се”. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства представянето от страна на Европейската комисия на Зелената книга 

за работната сила в здравния сектор. Документът очертава демографските промени и 
тяхното въздействие върху работната сила, а също и натоварването в здравния сектор. 

 
1.2 Според ЕИСК трябва да се предприемат мерки, за да стане медицинската професия по-

привлекателна за младите хора, така че по-голяма част от тях да избират кариера в 
здравния сектор. 

 
1.3 В тази връзка ЕИСК препоръчва да се създаде достатъчен кадрови капацитет в 

здравеопазването, така че да бъдат задоволени нуждите от грижи, да се засилят 
скринингът и профилактиката и да се популяризира здравословният начин на живот. 

 
1.4 На нежеланата миграция на здравни специалисти в други страни според ЕИСК може да 

се противодейства чрез по-високи възнаграждения, по-добри условия на труд и 
евентуално възлагане на нови отговорности. Новите отговорности изискват съответната 
квалификация. Всичко това би направило сектора по-привлекателен като цяло. 

 
1.5 Трябва съществено да се подобри обхватът на статистическите данни за работната сила 

в здравния сектор в ЕС, които се използват за вземането на решения, по-специално що 
се отнася до миграцията и мобилността. 
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1.6 Следва да се насърчава използването на нови технологии в здравния сектор, които 
водят до намаляване на натоварването за работната сила в него, до повишаване на 
качеството на предоставяните услуги и са в подкрепа на пациентите. ЕИСК съзнава, че 
това може да доведе до необходимост от преразглеждане на начина, по който се 
разпределя отговорността сред представителите на медицинското съсловие. 

 
1.7 ЕИСК подчертава важната роля на социалните стандарти за гарантиране на високо 

качество на грижите за пациентите и за тяхната безопасност и категорично отхвърля 
всички опити тези стандарти да бъдат снижени (т.нар. „равняване по по-ниските“). 

 
1.8 ЕИСК подчертава голямото значение на свободните професии в здравеопазването, 

успоредно с централната роля на болниците и обществените здравни услуги, тъй като 
най-вече благодарение на тях могат да се осигурят лечение и грижи за хората в условия 
на компетентност и безопасност. Упражняващите свободни професии са получили 
висококачествено образование благодарение на усилията, които гражданското 
общество в държавите-членки полага в подкрепа на общественото образование. 
Членовете на ЕИСК, които представляват гражданското общество, изразяват 
скептицизъм спрямо желанието на Комисията да насърчи работната сила в здравния 
сектор да премине на свободна практика. Заедно с това, ЕИСК се отнася критично към 
нарастващата тенденция за фиктивна самостоятелна заетост във всички области, в 
които това изглежда проблематично с оглед на характера на дадена дейност (например 
в областта на грижите за пациентите и за възрастни хора). 

 
1.9 ЕИСК изразява загриженост по повод дискусията за ново разпределение на задачите в 

здравния сектор с цел упражняването на медицинската професия от квалифицирани 
специалисти да се замени с по-изгодни във финансово отношение алтернативи. ЕИСК е 
на мнение, че при структурните съображения за разпределение на задачите в здравните 
професии следва да се ръководим от медицинската необходимост, равнището на 
квалификация, както и от потребностите на пациентите. 

 
1.10 ЕИСК решително застъпва становището, че здравните заведения и техният персонал 

предоставят услуги от общ интерес и че поради това структурните фондове следва да 
бъдат използвани по-интензивно за осигуряване на обучение на персонала. ЕИСК 
подчертава, че е абсолютно необходимо на този персонал да се осигурят условия, които 
да му позволяват да преминава през непрекъснато обучение, така че да може да 
придобива достатъчно широки и задълбочени умения, а също и да се преодолява 
недостигът на здравни услуги в структурно слаби региони. 

 
1.11 ЕИСК изтъква изключителната роля на социалните партньори и на социалния 

диалог за определянето на условия на труд и възнаграждение и за обучението на 
работниците в здравния сектор. 
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1.12 Според Комитета социалните професии играят важна роля за здравното обслужване на 
пациентите и за грижите за тях, а по този начин и в здравния сектор като цяло. 

 
2. Резюме на съобщението на Комисията 
 
2.1 Зелената книга има за цел да послужи като основа за интензивна дискусия между 

институциите на ЕС, държавите-членки и меродавните социални и икономически 
участници, отговорни за вземането на решения на европейско и национално равнище. 
Тя представлява рамка, в която изискванията могат да бъдат вземани предвид в 
дългосрочна перспектива. 

 
2.2 Зелената книга се концентрира върху девет ключови области: 
 

− демография; 
− възможности на общественото здравеопазване; 
− образование, обучение и допълнителна квалификация; 
− управление на мобилността и миграцията на здравните работници в ЕС; 
− миграция на здравни работници в световен мащаб; 
− данни, които са от полза при вземането на решения; 
− въвеждане и разпространение на нови технологии за повишаване на ефективността 

и подобряване на качеството на грижите; 
− засилване на принципа на самостоятелност; 
− политика на сближаване. 

 
2.3 Контекст 
 
2.3.1 Здравните системи на ЕС трябва да се справят с непрекъснато нарастване на търсенето 

на услуги, да реагират на променящите се здравни потребности и да бъдат подготвени 
за по-големи кризи в общественото здравеопазване, при това в съчетание с очаквания, 
които предполагат високо качество на здравните услуги. Трябва да се признае, че става 
дума за трудоемък стопански сектор, в който работи един от всеки десет заети в Европа 
и че средно 70% от разходите за здравеопазване отиват за заплати и други 
възнаграждения. 

 
2.3.2 Член 152 от Договора за ЕО гласи: „Действията на Общността в областта на 

общественото здраве зачитат изцяло задълженията на държавите-членки да 
организират и предоставят здравни услуги и медицински грижи“. Същевременно в 
същия член се посочва, че сътрудничеството между държавите-членки следва да бъде 
поощрявано, за да се насърчава координацията на стратегии и програми, както и 
двустранното информиране за успешни програми в отделните държави-членки. 
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2.3.3 В Зелената книга Комисията разглежда въпроси от централно значение, свързани с 
проблемите и предизвикателствата на здравеопазването, с цел да предизвика дискусия. 
Сред тези въпроси са: 

 
− застаряването на населението; 
− новите технологии; 
− необходимостта от подобряване на достъпа до здравни услуги; 
− качеството на предлагането и, във връзка с това, все по-скъпите терапии; 
− избухването и потенциалът на епидемично възникващи заболявания; 
− наличието на близко до местоживеенето здравно обслужване. 

 
Определение за работна сила: под работна сила в здравния сектор се разбират всички 
работници в сектора, които извършват услуги, свързани с грижи за болни, социални 
грижи, както и всички принадлежащи към съответните специалности. 

 
2.3.4 Във всички държави-членки в момента тече дискусия относно обхвата и наличието на 

потенциала от работна сила, който ще бъде необходим за идното десетилетие и след 
това. В някои държави-членки вече се наблюдава значителен недостиг на специалисти 
и на млади кадри, най-вече там, където работят предимно по-възрастни работници. 

 
2.3.5 Освен съществуващия на тази основа недостиг на работна ръка се наблюдава също и 

миграция на работна сила от ЕС в други страни, например в САЩ или Швейцария, най-
вече сред висококвалифицираните здравни специалисти. 

 
Миграционната квота и мобилността са високи и в рамките на ЕС. Между отделни 
страни се наблюдават ярко изразени миграционни потоци. 

 
Миграцията на здравни специалисти се превръща във въпрос от жизнена важност. 
Разликите в заплащането и в условията на труд са в основата на този процес. На свой 
ред различията в устройството на системите се отразяват върху структурите на 
предлагане и на квалификация. 

 
2.3.6 Със Зелената книга Комисията дава възможност, също и в консултация с 

обществеността относно бъдещето на работната сила в сектора на здравеопазването в 
Европа, да се поставят по-категорично на преден план проблемите на здравните 
професии и да се очертае ясна картина на бъдещите предизвикателства. По този начин 
тя отчита обстоятелството, че здравеопазването представлява централна и основна 
потребност за всички граждани на ЕС. Освен това, така тя взема предвид, че без 
достатъчно здравно обслужване основните свободи на Европейската общност могат 
много бързо да се окажат ограничени. 
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2.3.7 Здравната профилактика и здравните грижи имат и икономически аспекти. 
Здравеопазването изисква висококвалифицирани и много опитни специалисти с 
призната квалификация, които съставляват съществена част от обществото на знанието. 

 
3. Бележки на Комитета относно предлаганите в Зелената книга решения 
 
3.1 Предложения за решения на Комисията 
 

Тъй като има ограничени правомощия в областта на здравеопазването, Комисията е 
сдържана в своите предложения. От една страна, тя отбелязва, че през последните 
години делът на жените в здравните професии е нараснал и поради това предлага по-
добро съчетаване на професионалния, семейния и личния живот и необходими 
съответни мерки с цел да се гарантира наличието на специализиран здравен персонал. 
От друга страна, тя призовава за солидни стратегии на планиране и препоръчва да се 
увеличат инвестициите в разширяване на възможностите за допълнително обучение 
във всички европейски държави, за да не се получава така, че отделни държави 
предимно подготвят здравни специалисти, а те намират работа предимно в други, което 
би могло да доведе до допълнително намаляване на образователния капацитет. 
Подобряването на възможностите за обучение, по-специално в областта на 
допълнителната квалификация и повишаването �, биха засилили и мотивацията за 
назначаване и обучаване на персонал. 

 
3.2 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства Зелената книга 

като изчерпателен документ за обсъждане относно големите предизвикателства, пред 
които са изправени здравните системи, здравеопазването и здравните работници в 
Европа. Документът поставя основа за обществени дискусии в рамките на 
Лисабонската стратегия с цел да се насърчат услуги, основани на знания, и разглежда 
здравното обслужване като неделимо цяло. 

 
3.3 Според ЕИСК пазарът на здравни услуги може да бъде разглеждан като пазар със 

специфични правила, тъй като има непосредствено влияние върху здравето на 
населението. Във връзка с това ЕИСК предлага да се обсъдят проблемите, обусловени 
от фрагментираността на здравното обслужване в някои страни, по-специално на онези 
системи, които не са контролирани пряко от държавата, което наистина затруднява 
осигуряването на единни стандарти при квалификацията и допълнителното обучение. 

 
3.4 Демография и насърчаване на устойчивостта на работната сила 
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3.4.1 ЕИСК подчертава, че в здравния сектор вече работят голям брой жени и че е много 
вероятно техният дял да продължи да нараства. Това важи за всички видове дейности. 
Необходима е равнопоставеност, за да се осигурят еднакви условия за половете 
съгласно директивата за равнопоставеността и да бъдат убедени повече мъже да 
започнат работа в различни области на здравния сектор. Сред тези мерки са и такива, 
които допринасят да се съчетават професионалният и семейният живот, да се признават 
използваните умения и тежкия труд, да се помогне на жените да се задържат на 
работното си място и да се завърнат на пазара на труда след по-дълги периоди, през 
които са се били посветили на грижи за семейството. 

 
3.4.2 Не е изненадващо какво влияние оказват отличните условия на труд, здравето и 

сигурността на работното място върху здравните работници. Удовлетвореността и 
сигурността водят до по-голямо внимание към пациентите. За гарантиране на високо 
равнище на качество, на безопасността на пациентите и на съответна сигурност при 
предоставянето на обслужване особено значение имат качеството на работното място, 
грижите за персонала и управлението на особената натовареност на работното място в 
здравния сектор. Тези въпроси обаче почти не се разглеждат в Зелената книга. 

 
3.4.3 ЕИСК отбелязва проучванията, предприети от социалните партньори относно схемите 

за връщане на работа. Комитетът счита, че подобни схеми могат да играят 
изключително важна роля, както за задържането, така и за връщането на здравните 
работници и по-специално на жените сред тях на работа и че значението на тези схеми 
ще нараства с оглед на справянето с недостига на квалифицирана работна ръка. 

3.4.4 Според ЕИСК в някои държави-членки трябва да се предприемат мерки, за да може 
медицинската професия да стане по-привлекателна за младите хора, така че по-голяма 
част от тях да избира професия и/или занятие в здравния сектор. Тези професии трябва 
да бъдат направени по-привлекателни чрез подобряване на условията на труд и 
заплащане през цялата професионална кариера, за да може повече младежи, а в 
частност и повече мъже, да бъдат спечелени за кариера в областта на здравеопазването, 
здравните и социалните грижи. 

3.5 Възможности на здравеопазването 
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3.5.1 Успешната превенция и насърчаването на здравословния начин на живот, както и по-
доброто управление на здравеопазването могат да намалят потребностите от лечение и 
грижи. Във връзка с това ЕИСК препоръчва да се осигури достатъчен капацитет в 
здравеопазването, така че да се засилят скринингът, профилактиката и да се 
популяризира здравословният начин на живот. Предпоставка за това обаче трябва да 
бъде наличието на научно обосновани мерки, които да бъдат финансирани повсеместно 
и трайно. Според ЕИСК Общността следва да обърне внимание на здравословните 
условия на труд и на самите здравни работници, ако иска те да останат здрави и 
трудоспособни (синдром на изгарянето в работата). Особено внимание следва да се 
обърне на трудоспособността на работниците, които са в края на професионалната си 
кариера, за да им се осигури възможност да работят без здравни проблеми и при 
определяне на условията за пенсионирането им да се отчитат тежките условия на труд. 

 
3.6 Образование и обучение 
 
3.6.1 ЕИСК предлага да се разгледат проблемите на раздробеността на структурите на 

предлагане в здравеопазването в отделните страни, по-специално на онези, които не се 
управляват пряко от държавата – проблеми, които затрудняват осигуряването на 
еднакво висок стандарт на обучение и допълнителна квалификация. Комитетът смята, 
че е важно да се проучи въпросът доколко тези раздробени структури на предлагане 
биха могли да бъдат подкрепени по-добре, с оглед на създаването на работни места. 
ЕИСК поставя въпроса за задължителния характер на обучението и допълнителната 
квалификация и за налагане на високи стандарти, както и за осигуряване на тяхната 
прозрачност чрез сертифициране и гарантиране на единни стандарти на европейско 
равнище. Комитетът задава също така и въпроса до каква степен страните получават 
стимули за напредък в това отношение. 

 
3.6.2 Освен това ЕИСК има въпроси относно обвързването на директивата за признаване на 

дипломите и на евентуална директива, отнасяща се до професионалните квалификации 
в здравеопазването. Комитетът задава въпроса как това се съчетава със 
съществуващите за някои професии отделни директиви. Важно е също така да се 
проучи какво влияние са оказали тези директиви върху единния характер на 
квалификациите и обучението в Европа и как определят единния характер на условията 
на труд в ежедневието. 

 
3.6.3 ЕИСК възнамерява да постави въпроса за разходите и ползите от съответна структура 

за определяне на изискванията за повишаване на квалификацията на здравните 
работници в Европа. 

 
3.7 Мобилност и миграция на специалисти в ЕС 
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3.7.1 ЕИСК задава въпроса за въздействието на предлагането и отражението на програмите 
за подпомагане и затова предлага да бъде научно представено доколко държавните, но 
също и езиковите граници, а евентуално и културните различия в Европа, оказват 
влияние върху миграцията на работници в сектор, където в особено висока степен се 
изискват способност за разбиране и съпреживяване и специфични знания. 

 
3.8 Миграция на медицински специалисти в световен мащаб 
 
3.8.1 Както се призовава в Зелената книга, при наемането на специалисти на работа следва 

да се съблюдават определени етични принципи. Така например наред с възможността 
за назначаване на специалисти от други страни, следва в достатъчна степен да се 
насърчават и собствените млади специалисти. Липсата на грижа за изграждане на 
собствени бъдещи специалисти не трябва да се компенсира чрез привличане на кадри 
от други страни. С оглед на вече многобройните поети задължения и на съдействието 
на ЕС при изработването на световен кодекс за поведение за етично набиране на кадри 
на СЗО, ЕИСК предлага да се проучи каква допълнителна полза би имало от един 
„Кодекс за поведение“ на ЕС наред с този на СЗО. 

 
3.8.2 Необходимо е също така да се предотврати „изтичането на мозъци“ от развиващите се 

страни. Назначаването на здравни работници следва да се осъществява, доколкото това 
е възможно, в институционален контекст, в който мобилността на работниците да бъде 
подкрепяна чрез двустранни или многостранни програми за сътрудничество. Това може 
да се постигне посредством инвестиции в инфраструктури за обучение на здравни 
специалисти и за подобрения в условията на труд. Ако не се работи за преодоляване на 
причините за миграцията, т.е. на големите разлики в заплащането и условията на труд, 
тя ще продължи и ще води до още по-голям недостиг на здравни работници в 
развиващите се страни. 

 
3.9 Данни, които са от полза при вземането на решения 
 
3.9.1 Във връзка с този въпрос ЕИСК изтъква, че националните статистики в ЕС трябва да 

бъдат сравними. Пречка за това се явява обаче проблемът с отчасти различаващите се 
класификации на здравните професии в държавите-членки. Националните особености в 
сферата на уменията и обозначенията на здравните професии не бива да бъдат 
прикривани в името на приоритета на уеднаквените показатели. ЕИСК призовава да се 
събират съответни статистически данни за здравните професии в Европа, както и за 
трансграничната миграция. По отношение на предложената в Зелената книга идея за 
създаване на Обсерватория за работната сила в здравния сектор се поставя въпросът 
дали такава структура е действително необходима и дали вече съществуващи 
институти като например Евростат или Дъблинската фондация не могат да бъдат 
използвани за същите цели. 
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3.9.2 Като цяло състоянието на наличните данни би следвало да бъде подобрено чрез 
регистър на данните. ЕИСК предлага споменатото в Зелената книга наблюдение на 
работната сила в здравния сектор да се свърже с други проекти на ЕС, като например 
този за насърчаване на системите за здравна информация, и да се подобри обменът 
между националните регистри за всички професии – доколкото ги има. 

 
3.9.3 Тъй като в повечето държави-членки здравното обслужване е държавно организирано 

или регламентирано, ЕИСК приветства подкрепа от страна на Европейската комисия, 
която води до по-добро планиране. Комитетът предлага ЕС да предостави средства за 
изготвяне на анализи на здравното обслужване в държавите-членки. Подобни анализи 
следва да представляват основа за изграждане на повсеместно и близко до 
местоживеенето здравно обслужване на населението и предоставяне на медицински и 
други видове здравни грижи. 

 
3.10 Въвеждане и разпространение на нови технологии за повишаване на 

ефективността и подобряване на качеството на грижите 
 
3.10.1 ЕИСК предлага да се проучи дали новите технологии, заедно с новите възможности за 

лечение, които са свързани с електронни мрежи за комуникация и могат да бъдат 
предлагани повсеместно (включително и в особено отдалечени райони), а също и за 
самодиагностициране или с участието на пациента, могат да се използват в интерес на 
здравните работници. За тази цел би трябвало да бъде взет предвид опитът на други 
държави. Преди да могат да бъдат въведени нови технологии обаче, трябва да се 
гарантира, че те ще бъдат приети с одобрение от страна на медицинските специалисти. 
За целта работещите в съответните области трябва да бъдат привлечени в 
разработването на технологии за т.нар. „електронно здравеопазване“ (e-health), за да се 
гарантира, че електронните инструменти ще могат да бъдат използвани лесно и 
безопасно в ежедневната практика. Адекватното обучение на медицински специалисти 
за боравене с новите технологии е абсолютно необходимо за успешното им въвеждане. 
ЕИСК посочва, че независимо от всички предимства на новите технологии, винаги 
следва да се вземат предвид и рисковете - например свързаните със защитата на 
личните данни. Въвеждането на нови технологии трябва да бъде съобразено и с 
различните национални системи на здравеопазване. То може да доведе до промени в 
националното законодателство по отношение на отговорността на медицинското 
съсловие във всяка държава-членка. Комитетът задава въпроса доколко насърчаваните 
от Европейската комисия различни мерки и пилотни проекти противоречат на 
изграждането на национална инфраструктура в областта на информационните 
технологии или дори неутрализират тази възможност. 

 
3.11 Мястото на здравните предприемачи сред работната сила 
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3.11.1 В някои страни на ЕС представителите на здравните професии, които са на свободна 
практика, и които по този начин прилагат на практика принципа на предприемачество, 
играят важна роля в предлагането на здравни грижи в държавите-членки. В Зелената 
книга се признава ролята на свободните професии в здравеопазването и функцията, 
която изпълняват редом с публичния сектор. Често благодарение на работещите на 
свободна практика могат да се осигуряват лечение и грижи на хората с гаранция за 
компетентност и сигурност. Въпреки това, Комитетът подчертава, че в Европейския 
съюз здравните работници на свободна практика в повечето случаи са придобили 
квалификацията си в продължение на дълги години благодарение на усилията на 
обществото в подкрепа на безплатното обществено образование. Ето защо 
гражданското общество с основание очаква отплата (по отношение на цените и 
разходите), като неговите представители се отнасят скептично към изразеното в 
параграф 6 от Съобщението желание на Комисията, което като че ли насърчава 
увеличаването на частните форми на здравни услуги в това звено от системата на 
здравеопазването. Същевременно ЕИСК разглежда критично нарастващата тенденция 
за фиктивна самостоятелна заетост във всички области, в които това изглежда 
проблематично с оглед на характера на дадена дейност (например в областта на 
грижите за пациентите и за възрастни хора). 

 
3.12 Политика на сближаване 
 
3.12.1 ЕИСК се застъпва за засилено използване на структурните фондове за образованието и 

обучението на специалисти в здравния сектор. Дефицитът на здравно обслужване в 
структурно слаби региони би могъл да се запълни например и чрез развиване и 
подпомагане на образованието и обучението именно в регионите, където има най-
спешна нужда от квалифицирани здравни специалисти. Това предложение се основава 
на наблюдението, че здравните специалисти се установяват предимно там, където са 
придобили квалификацията си. Политиката на сближаване също би могла да предложи 
рамка за насърчаване на пилотни проекти, които да предлагат решения за повдигнатите 
тук въпроси. Освен това Комитетът предлага средства от европейските структурни 
фондове да бъдат предоставени за подобряване на инфраструктурата в здравния сектор 
и евентуално за подобряване на възможностите за комуникация или на новите 
стандарти за лечение, например в областта на медицината, основана на доказателства 
(evidence based medicine). 
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3.12.2 ЕИСК е загрижен от водената предимно с икономически мотиви дискусия – най-вече 
сред ръководни кръгове и заинтересовани професионални групи – за новото 
разпределение на задачите в здравния сектор, с цел упражняването на медицина от 
квалифицирани специалисти да се замени с по-изгодни във финансово отношение 
алтернативи. Вместо това, по-удачни решения биха били подобряването на 
координацията, оптимизирането на процесите и свързването в мрежа, наред с по-
голямата гъвкавост в разпределението на задачите. При това ЕИСК придава голямо 
значение на осигуряването на съответно обучение, за да се изключи спад в качеството 
на лечението. 

 
3.12.3 ЕИСК е на мнение, че разпределянето на квалификациите и/или професиите спрямо 

задачите следва да се ръководи от: 
 

1. медицинската необходимост; 
2. образованието, поставените задачи и отговорностите; 
3. потребностите на пациентите. 

 
3.12.4 ЕИСК застъпва позицията, че и в условията на финансова криза следва да се запази 

готовността на държавите-членки да финансират в достатъчна степен съответните 
здравни системи, по-специално, за да се гарантира достатъчен ресурс от специалисти, 
които могат да предоставят висококачествени услуги, като тук се включва и 
подобряването на условията на труд на работещите в сектора. 

 
3.13 Социално партньорство 
 
3.13.1 ЕИСК подчертава важната роля и отговорността на социалните партньори за 

определянето на условията на труд за работната сила в здравния сектор и подчертаното 
разнообразие на здравните професии и посочва извършената вече предварителна 
работа на социалните партньори в тази област. 

 
3.13.2 Демографските промени, които водят до недостиг на бъдеща работна сила в здравния 

сектор, не бива да причинят спад на равнищата на квалификация и на възнаграждения 
(т.нар. „равняване по по-ниските“). ЕИСК смята, че държавите-членки са длъжни да 
поемат отговорност в този смисъл. 

 
3.13.3 ЕИСК отбелязва започването на социален диалог в европейския болничен сектор и 

посочва, че съгласуваната със социалните партньори работна програма засяга всички 
поставени в Зелената книга въпроси. Във връзка с това ЕИСК изразява съжаление, че в 
Зелената книга отсъства позоваване на този процес. 

 
3.13.4 Комитетът подчертава важната роля на принципа на еднаквото заплащане за еднакъв 

труд, независимо от пола. 
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3.13.5 Специфичните условия на работа (24 часа, 7 дни в седмицата) изискват специални 
механизми за изравняване (заплащане за извънреден и нощен труд, допълнителен 
отпуск), за да се компенсира голямото натоварване за работещите. В този контекст 
ЕИСК оценява доста критично по-широкото използване в много държави-членки на 
стимули за насърчаване на фиктивната самостоятелна заетост, което води до загуба на 
социална сигурност и на защитата, свързана с трудовите права. 

 
 
Брюксел, 15 юли 2009 г. 
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