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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på kønsbalancen i 
forbindelse med uddannelse, oplæring og ansættelse inden for forskning, sundhedsvæsenet 
og læge- og IKT-sektoren, eftersom handlingsplanen for e-sundhed sigter på at skabe nye 
jobmuligheder i alle disse sektorer;

2. understreger, at kvinder er særligt underrepræsenterede i forsknings- og IKT-sektorerne; 
mener, at Kommissionen derfor bør fremme integrerede og kollektive aktioner såsom 
mentorordninger og ordninger for at fremme kvinders deltagelse i disse sektorer;

3. opfordrer medlemsstaterne til at garantere ligebehandling og ligeløn for mænd og kvinder, 
der påtager sig disse nye roller;

4. opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at insistere på kønsbalancens betydning i 
forbindelse med promoveringen af denne plan;

5. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre lige adgang for kvinder inden for 
e-sundhedsområdet, ikke kun som patienter men også som plejepersonale (betalt eller 
frivilligt), IKT-specialister og politiske beslutningstagere; understreger, at kvinder 
inddrages på alle niveauer i sundhedssektoren gennem hele deres liv;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme en tilgang til
sundhedspleje og medicin, der inddrager kønsaspektet, og til at tage hensyn til kvinders og 
pigers særlige behov som modtagere af sundhedsydelser under gennemførelsen af 
handlingsplanen for e-sundhed; der henviser til, at kvinder som følge af en længere 
forventet levetid og kønsbestemt sårbarhed over for visse sygdomme rammes af kroniske 
og invaliderende sygdomme i højere grad end mænd;

7. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til og fremme e-sundhedstjenester til kvinder i 
alle aldre; mener, at disse navnlig skal beskæftige sig med kvinders sundhedsspørgsmål og 
derfor tilbyde rådgivning og plejeløsninger, som er rettet mod kvinder;

8. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til og fremme e-sundhedstjenester til (uformelle) 
plejende pårørende, der stadig hovedsageligt er kvinder, for at støtte dem i deres ofte 
tunge omsorgsopgaver og give dem mulighed for at yde den bedst mulige pleje;

9. opfordrer Kommissionen til at fremme e-sundhedsløsninger til isolerede kvinder, ikke kun 
dem, der bor i fjerntliggende områder, men også isolerede og hjemmebundne kvinder, der 
mangler den nødvendige mobilitet og/eller (sociale) støttenetværk for at bevare deres 
helbred og velvære;

10. opfordrer Kommissionen til at fremme e-sundhedsløsninger, som letter en uafhængig 
tilværelse og forebygger ulykker i hjemmet, således at ældre kvinder bliver i stand til at 
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leve et selvstændigt liv, så længe som de ønsker det eller har brug for, uanset deres 
sundhedstilstand;

11. opfordrer Kommissionen til at løse problemet med ældre generationers 
informationsmæssige isolation, især ældre kvinders, og til at tilskynde til og fremme e-
sundhedsteknologier som et bidrag til Kommissionens mål om aktiv og sund aldring samt 
sunde leveår (HLY +2);

12. understreger, at omkostningerne til relevante apparater, forbindelser og kommunikation 
kan være en væsentlig barriere for kvinders adgang til og brug af IKT inden for sundhed, 
hvad enten de er modtagere eller plejepersonale;

13. anerkender behovet for e-sundhedsteknologier for at frigøre deres potentiale med navnlig 
med hensyn til de sundhedsproblemer, som stadig er pålagt store tabuer, såsom 
mishandling af ældre, seksuelle overgreb og andre seksuelle og reproduktive 
sundhedsproblemer;

14. opfordrer Kommissionen til at se på og fremme e-sundhed som et bidrag til mere effektive 
(sundheds)plejesystemer, der sigter på at forbedre kvinders sundhed og trivsel i løbet af 
levetiden, og således bidrager til at udjævne kønsforskellen i de overordnede 
sundhedsresultater;

15. erindrer om, at sikring af lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere i Unionen er et 
af de vigtigste mål i handlingsplanen for e-sundhed, hvorfor der hurtigt bør gribes ind for 
at lukke den digitale kløft mellem de forskellige regioner i medlemsstaterne og mellem 
by- og landbefolkningen, og især for at håndtere uligheder i adgangen til IKT i 
medlemsstaterne for kvinder, ældre, handicappede og udsatte grupper i samfundet; 
understreger, at opmærksomheden især bør rettes mod kvinder, der lever i 
lavindkomstområder og landdistrikter, og mod ældre kvinder, som ofte mangler IKT-
færdigheder;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på digitale 
færdigheder og teknisk uddannelse for kvinder, navnlig ældre kvinder, med henblik på at 
sikre, at e-sundhedsværktøjer, især telemedicin, virkelig er effektive og tilgængelige for 
hele befolkningen;

17. opfordrer Kommissionen til at fremme ældres sundhed og færdigheder i IKT, især de 
ældre kvinders, og til at tilskynde til og fremme brugerorienterede og kvindevenlige 
e-sundhedsteknologier som et bidrag til Kommissionens mål om aktiv og sund aldring;

18. opfordrer medlemsstaterne, når de drøfter de operationelle mål i handlingsplanen, til at 
fjerne hindringerne for kvinders erhvervsmæssige mobilitet i e-sundhedssektoren, navnlig 
pigers uddannelse i IKT med henblik på fremtidige karrierer;

19. opfordrer Kommissionen til at komme med klare retningslinjer for finansiering for at yde 
direkte støtte til IKT- og sundhedssektoren, som er blevet anerkendt som sektorer med det 
højeste vækst- og beskæftigelsespotentiale;

20. henstiller til, at medlemsstaterne og Kommissionen, med bistand fra Det Europæiske 
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Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), indsamler kønsopdelte data fra 
foreløbige undersøgelser om tilgængeligheden og virkningen af e-sundhedssystemer og 
værktøjer og opfordrer til, at der træffes foranstaltninger for at udveksle eksempler på 
bedste praksis vedrørende gennemførelsen af e-sundhed;

21. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at være opmærksomme på patienternes
viden om sundhed for at sikre en effektiv gennemførelse af e-sundhedsværktøjer.
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