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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας στοχεύει στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα της έρευνας, 
της υγείας, της ιατρικής και των ΤΠΕ, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία 
μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τις προσλήψεις σε 
όλους αυτούς τους τομείς·

2. τονίζει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και των 
ΤΠΕ· εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει, ως εκ τούτου, να προωθήσει ολοκληρωμένες και 
συλλογικές δράσεις, όπως προγράμματα και συστήματα καθοδήγησης, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών σε αυτούς τους τομείς·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυώνται πλήρως την ίση μεταχείριση και αμοιβή για τους 
άνδρες και τις γυναίκες στις προτεινόμενες νέες θέσεις·

4. καλεί τα κράτη μέλη, κατά την προώθηση του σχεδίου, να τονίσουν τη σημασία της 
ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των 
γυναικών στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, όχι μόνο ως ασθενών αλλά και ως 
παρόχων φροντίδας (επαγγελματιών ή μη), ειδικών στις ΤΠΕ και παραγόντων χάραξης 
πολιτικής· τονίζει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα του τομέα της υγείας σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

6. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια προσεκτική ως προς το 
φύλο προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική και, κατά την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική υγεία, να λάβουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
γυναικών και των κοριτσιών ως δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου επιβίωσης και της ειδικής ευαισθησίας 
του φύλου σε ορισμένες ασθένειες, οι γυναίκες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
χρόνιες παθήσεις και νοσήματα που προκαλούν αναπηρία·

7. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας 
που έχουν σχεδιαστεί για τις γυναίκες όλων των ηλικιών, και πιο συγκεκριμένα, να 
εξετάσει θέματα υγείας που αφορούν τις γυναίκες και να τους προσφέρει εξειδικευμένες 
συμβουλές και λύσεις·

8. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να προωθήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας που 
έχουν σχεδιαστεί για την παροχή (άτυπης) οικογενειακής φροντίδας από μέλη της 
οικογένειας, ως επί το πλείστον γυναίκες, έτσι ώστε να τις στηρίζει στα, συχνά, βαριά 
αυτά καθήκοντα και να τους επιτρέπει να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα·

9. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει λύσεις ηλεκτρονικής υγείας για τις απομονωμένες 
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γυναίκες, όχι μόνο για εκείνες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και για τις 
απομονωμένες και περιορισμένες στο σπίτι γυναίκες που στερούνται της απαιτούμενης 
κινητικότητας και/ή (κοινωνικής) υποστήριξης, έτσι ώστε να διατηρήσουν την υγεία και 
την ευεξία τους·

10. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει λύσεις ηλεκτρονικής υγείας που διευκολύνουν την 
ανεξάρτητη διαβίωση και την πρόληψη των οικιακών ατυχημάτων, έτσι ώστε να μπορούν 
οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να ζουν μια ανεξάρτητη ζωή για όσο χρονικό διάστημα 
επιθυμούν ή έχουν ανάγκη, ασχέτως της κατάστασης υγείας τους·

11. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την απομόνωση όσον αφορά την ενημέρωση των 
παλαιότερων γενεών, ιδίως για τις ηλικιωμένες γυναίκες, και να ενθαρρύνει και να 
προωθήσει τεχνολογίες ηλεκτρονικής υγείας, ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων της 
Επιτροπής για ενεργό και υγιή γήρανση (HLY+2)·

12. τονίζει ότι το κόστος των σχετικών συσκευών, των συνδέσεων και των επικοινωνιών 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην πρόσβαση και χρήση, από τις γυναίκες, 
των ΤΠΕ για την υγεία, ως δικαιούχων ή παρόχων φροντίδας·

13. αναγνωρίζει την ανάγκη για τεχνολογίες ηλεκτρονικής υγείας με στόχο την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων τους σε σχέση με θέματα υγείας που εξακολουθούν να βαρύνονται με 
μεγάλα ταμπού, όπως η κακοποίηση των ηλικιωμένων, η σεξουαλική κακοποίηση, και 
άλλα θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προωθήσει το θέμα της ηλεκτρονικής υγείας ως 
συμβολής στην επίτευξη πιο αποτελεσματικών συστημάτων υγείας, με στόχο τη βελτίωση 
της υγείας και της ευεξίας των γυναικών σε όλη τη διάρκεια της ζωής, και έτσι τη 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων ως προς τη συνολική κατάσταση της υγείας·

15. υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους του σχεδίου δράσης για 
την ηλεκτρονική υγεία είναι να διασφαλιστεί ση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης, θα πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα ώστε να 
καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών των κρατών μελών και 
μεταξύ αστικών και αγροτικών πληθυσμών, και ειδικότερα να αντιμετωπισθούν οι 
ανισότητες ως προς την πρόσβαση στις ΤΠΕ των γυναικών, των ηλικιωμένων, των 
ατόμων με αναπηρία και των ατόμων από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες εντός των 
κρατών μελών· τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις γυναίκες που ζουν σε 
περιβάλλοντα χαμηλού εισοδήματος και σε αγροτικές περιοχές, καθώς και σε 
ηλικιωμένες γυναίκες που συχνά δεν διαθέτουν δεξιότητες ΤΠΕ·

16. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον ψηφιακό 
γραμματισμό και την τεχνική κατάρτιση των γυναικών, ιδίως των ηλικιωμένων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας, ιδίως η τηλεϊατρική, 
είναι πράγματι αποτελεσματικά και προσιτά στο σύνολο του πληθυσμού·

17. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την απόκτηση γνώσεων στους τομείς της υγείας και των 
ΤΠΕ από τις παλαιότερες γενιές, ιδίως τις ηλικιωμένες γυναίκες, και να ενθαρρύνει και να 
προωθήσει λύσεις ηλεκτρονικής υγείας προσανατολισμένες προς τον χρήστη και φιλικές 
προς τις γυναίκες, ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Επιτροπής για την ενεργό 
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και υγιή γήρανση·

18. καλεί τα κράτη μέλη, κατά την εξέταση των επιχειρησιακών στόχων του σχεδίου δράσης, 
να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στην επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών στον 
τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως δε να φροντίσουν για την εκπαίδευση των 
κοριτσιών στις ΤΠΕ προς όφελος της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας·

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει σαφείς κατευθύνσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση, 
προκειμένου να στηρίξει άμεσα τους τομείς των ΤΠΕ και της υγείας που έχουν 
αναγνωριστεί ως τομείς με το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης·

20. συνιστά στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), να συλλέγουν δεδομένα ανά φύλο για τα αρχικά 
πορίσματα όσον αφορά την προσβασιμότητα και τον αντίκτυπο των συστημάτων και των 
εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας και ζητεί την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών κατά 
την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας·

21. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στην αύξηση των 
γνώσεων για την υγεία των ασθενών για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή 
των εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας.
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