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Este timpul ca miniștrii sănătății din UE să ne 
asculte cererile!
Transformați aplauzele de ieri în salarii mai mari, 
mai mult personal și un sector de sănătate și 
îngrijire de calitate, finanțat din fonduri publice!
În urmă cu doi ani, milioane de europeni îi aplaudau pe „eroii” care lucrau în spitale, aziluri, 
clinici... Astăzi, acești oameni par să fi fost uitați. 
Alăturați-vă nouă și solicitați miniștrilor sănătății din UE să recunoască munca valoroasă și 
esențială a lucrătorilor din domeniul sănătății și asistenței sociale.
Europa trebuie să susțină creșterea finanțării publice pentru sănătate și îngrijire! Respingem 
orice revenire la austeritate! Ne opunem comercializării sistemelor noastre de sănătate și 
îngrijire! Lucrătorii din domeniul sănătății și asistenței sociale nu pot și nu vor aștepta ca 
sistemul să se prăbușească. Alăturați-vă delegației noastre de sindicate din întreaga Europă 
vineri, 9 decembrie! Să ne facem auzite vocile!

Cerem ca factorii de decizie politică:
să RECUNOASCĂ urgența crizei din domeniul sănătății și asistenței sociale.
să FORTIFICE negocierile și acordurile colective sectoriale care apără niveluri de personal 
adecvate și bazate pe necesități, salarii echitabile, condiții de muncă bune și drepturi 
sindicale. Înființarea unui comitet de dialog social sectorial în domeniul serviciilor sociale, 
așa cum au solicitat EPSU și angajatorii sociali.
să ASIGURE o finanțare și investiții publice suficiente pentru a permite lucrătorilor din 
domeniul sănătății și asistenței sociale să ofere îngrijire de înaltă calitate. Excludeți 
asistența medicală și socială din măsurile de austeritate.
să PROTEJEZE sănătatea și îngrijirea ca bun public și să împiedice comercializarea acestora. 
Să se asigure că, în cazul în care se obțin profituri, acestea sunt reinvestite integral pentru a 
îmbunătăți condițiile de muncă și furnizarea de servicii medicale. Inversarea comercializării 
pentru a proteja rezistența sectorului și asigura concentrarea pe drepturile beneficiarilor 
îngrijirii.
să ÎMPIEDICE companiile care nu au contracte colective de muncă să acceseze fonduri 
publice.
să APLICE Strategia europeană de îngrijire prin consolidarea cooperării dintre EPSU și 
instituțiile europene și prin consolidarea reglementărilor și mecanismelor de calitate privind 
accesul la fondurile publice pentru serviciile de îngrijire.
să CREASCĂ protecția și finanțarea pentru sănătatea și securitatea la locul de muncă, 
inclusiv în legătură cu riscurile psihosociale și condițiile post-COVID. Să elaboreze o directivă 
specială privind riscurile psihosociale pentru a proteja lucrătorii împotriva stresului și 
surmenajului.
să RECONSTRUIASCĂ natura publică a serviciilor de îngrijire. Să recunoască rolul crucial pe 
care îl joacă serviciile sociale în societățile noastre. Să reducă inegalitățile prin garantarea 
accesului universal la serviciile de sănătate și realizarea dreptului la îngrijire pe termen 
lung.
să ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ cooperarea între organizațiile europene relevante - inclusiv OMS 
Europa, OIM Europa, Consiliul Europei și instituțiile UE - pentru abordarea problemelor din 
sectorul sănătății.
să PROTEJEZE datele medicale în conformitate cu reglementările actuale și viitoare.
să APLICE Pilonul european al drepturilor sociale, în special dreptul la sănătate și îngrijire.
să RECUNOASCĂ COVID-19 ca boală profesională, conform recomandării Comitetului 
Consultativ pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă.
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