
Tillägg till handlingsprogrammet med ändringar i 

medlemsförbundens ändringsförslag – 10 oktober 2017 
 
 
Följande stycke ERSÄTTER nuvarande ÄNDRINGSFÖRSLAG nr 27 i Avsnitt 7.2 i 
handlingsprogrammet: 
 

ÄNDRINGSFÖRSLAG NR 27) 

(originalet på franska) 
 

 
PUNKT 7.2.14, LÄGG TILL UNDER PUNKT (D): 
 
7.2.4 Utöver de allmänna åtgärder inom alla sektorer som anges i inledningen till detta 

avsnitt ska PSI: 
 

d) bedriva lobbying för att hantera den globala bristen på och den ojämlika globala 
fördelningen av hälsovårdsarbetare med lämpliga kvalifikationer, förespråka en 
lämplig och evidensbaserad kompetensmix av välutbildade anställda på 
optimala nivåer som möjliggör hälsovård av god kvalitet för 
patienterna och tryggar arbetsförhållanden för personalen, för lägsta 
tillåtna förhållande mellan antalet anställda och patienter och att regeringarna 
samarbetar med fackföreningarna för att inrätta dessa minimistandarder. 

 
Framlagt av Fédérations CGT Mines Énergie, CGT Services Publics, FO Services Publics et 
Santé, CFDT Santé-Sociaux och CFDT Interco, Frankrike. 
 
SOC har ännu inte intagit någon ståndpunkt om ändringsförslaget. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
MEDLEMSFÖRBUNDENS YTTERLIGARE TRE ÄNDRINGSFÖRSLAG till 
handlingsprogrammet fanns inte med i handlingsprogrammet som skickades ut 
den 30 augusti: 
 

ÄNDRINGSFÖRSLAG NR 44 

(originalet på franska) 
 
Avsnitt 6 – Bekämpa privatisering 
 
LÄGG TILL I SLUTET AV NUVARANDE 6.1.21 (a): 
 

(a) tillhandahålla tidiga varningar om privatiseringshot mot allmänheten så snart det är 
möjligt, och informera PSI arrangörer av kampanjen mot privatisering och 
deras regions sektorskommitté så snart det är möjligt, 

 
Framlagt av Centrale des syndicats du Québec (CSQ),KCanada. 
 
SOC har ännu inte intagit någon ståndpunkt om ändringsförslaget. 
 
__________________________________________________________________________________ 
  



ÄNDRINGSFÖRSLAG NR 45 

(originalet på franska) 
 
Avsnitt 7.2 – Vård och omsorg 
 
LÄGG TILL I SLUTET AV NUVARANDE 7.2.14 (j): 
 

(j) … för att öka finansieringen av allmän hälsovård för alla och stödja och främja 
införandet av policyer som gör att regeringarna kan återupprätta eller 
bevara sitt politiska oberoende i förhållande till den mäktiga 
biofarmaceutiska industrins lobby, 

 
LÄGG TILL EN NY 7.2.14 (o): 

 
(o) Stödja inrättandet av ett oberoende och kritiskt observatorium för styrning 

av hälsovården. 
 
Framlagt av Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Kanada. 
 
SOC har ännu inte intagit någon ståndpunkt om ändringsförslaget. 
 
__________________________________________________________________ 
 

ÄNDRINGSFÖRSLAG NR 46 

(originalet på franska) 
 
Avsnitt 7.2 – Vård och omsorg 
 
LÄGG TILL ETT NYTT STYCKE 7.2.15 efter 7.2.14 (o): 
 
7.2.15 PSI:s medlemsförbund ska:  
 

a) främja och uppmundra offentlig delaktighet i administrationen av offentliga 
institutioner och anläggningar inom vård och kräva ett öppet och oberoende 
beslutsfattande, 
 

b) kräva lämplig finansiering av offentlig vård och omsorg genom att begära 
betydligt högre statliga investeringar. 

 
Framlagt av Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Kanada. 
 
SOC har ännu inte intagit någon ståndpunkt om ändringsförslaget. 
 
__________________________________________________________________ 


