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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. palub liikmesriikidel, arvestades, et e-tervise tegevuskava eesmärk on luua uusi 
töövõimalusi teadusuuringu, tervishoiu, meditsiini ning info- ja sidetehnoloogia 
valdkonnas, pöörata erilist tähelepanu soolisele tasakaalule hariduses, koolituses ning 
tööle värbamises kõikides nendes sektorites;

2. rõhutab, et naisi on eriti vähe teadus- ning info- ja sidetehnoloogiasektoris; on arvamusel, 
et seetõttu peaks komisjon edendama integreeritud ja ühiseid meetmeid, nagu 
mentorprogrammid ja -kavad, et ergutada naiste osalust nendes sektorites;

3. kutsub liikmesriike üles tagama võrdse kohtlemise ja tasu kõnealustesse valdkondadesse 
tööle asuvatele meestele ja naistele;

4. kutsub liikmesriike üles rõhutama oma tegevuskava tutvustamisel soolise tasakaalu 
olulisust;

5. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid naistele võrdse juurdepääsu e-tervise 
valdkonnas mitte üksnes patsientidena, vaid ka kutseliste või vabatahtlike hooldajatena, 
info- ja sidetehnoloogia asjatundjate ning poliitiliste otsustajatena; juhib tähelepanu 
asjaolule, et naised osalevad tervishoiusektori kõikidel tasemetel kogu oma elu jooksul;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama soolist aspekti tervishoius ja meditsiinis 
ning arvestama e-tervise tegevuskava rakendamisel naiste ja tütarlaste konkreetseid 
vajadusi tervishoiuteenuste saajatena; arvestades, et kuna naised elavad kauem ning on 
teatavatele haigustele vastuvõtlikumad, põevad nad sagedamini kroonilisi ja invaliidsust 
põhjustavaid haigusi;

7. kutsub komisjoni üles toetama ja edendama e-tervise teenuseid, mis on mõeldud igas 
vanuses naistele, eriti neid, mis on seotud naiste terviseprobleemidega ning mille abil 
pakutakse naistele suunatud nõu ja hooldust;

8. kutsub komisjoni üles toetama ja edendama e-tervise teenuseid, mis on mõeldud 
(mitteametlikult) hooldaja ülesandeid täitvale pereliikmetele, kes on peamiselt ikka 
naised, et neid toetada tihtipeale raskes hooldamise töös ning võimaldada neil pakkuda 
parimat hooldust;

9. kutsub komisjoni üles toetama e-tervise lahenduste pakkumist üksikutele naistele, mitte 
ainult kõrvalistes piirkondades elavatele naistele, vaid ka nendele üksikutele ja kodustele 
naistele, kellel puuduvad vajalikud liikumisvõimalused ja/või (sotsiaalne) tugivõrgustik 
tervise ja heaolu hoidmiseks;

10. kutsub komisjoni üles edendama e-tervise lahendusi, mille abil lihtsustatakse iseseisvat 
elu ja hoitakse kodus ära õnnetusi, et võimaldada vanematel naistel elada iseseisvat elu nii 
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kaua, kui nad seda soovivad või vajavad, hoolimata nende tervislikust seisundist;

11. kutsub komisjoni üles tegelema vanemate põlvkondade, eriti vanemate naiste infosulgu 
jäämisega ning toetama ja edendama e-tervise tehnoloogiat, et aidata saavutada aktiivselt 
ja tervena elatud aastaid käsitlevat komisjoni eesmärki (HLY+2);

12. rõhutab, et asjaomaste seadmete, ühenduste ja teabevahetuse kulud võivad osutuda 
oluliseks takistuseks naiste juurdepääsul tervise valdkonna info- ja sidetehnoloogiale, kas 
siis tervishoiuteenuste saajate või hooldajatena;

13. tunnistab vajadust e-tervise tehnoloogia järele, eelkõige selle võimaluste täielikku 
ärakasutamist seoses terviseprobleemidega, mis on ikka veel suuresti tabuküsimused, nagu 
eakate väärkohtlemine, seksuaalne kuritarvitamine ning muud seksuaal- ja 
reproduktiivtervise probleemid;

14. kutsub komisjoni üles hindama ja edendama e-tervist, et selle abil saaks muuta igas elueas 
naiste tervise ja heaolu parandamiseks loodud tervishoiusüsteemid palju tõhusamaks, et 
aidata omakorda vähendada tervisega seotud soolist erinevust;

15. tuletab meelde, et kuna üks e-tervise tegevuskava põhieesmärke on tagada kõikidele liidu 
kodanikele võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele, tuleks kiiresti võtta meetmed 
digitaalse lõhe kõrvaldamiseks liikmesriikide eri regioonide ning linna- ja maapiirkondade 
vahel, ning eelkõige kaotada liikmesriikides erinevused naiste, eakate, puudega inimeste 
ja ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade juurdepääsul info- ja 
sidetehnoloogiale; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata madalapalgalistele ja 
maapiirkondades elavatele naistele ning eakatele naistele, kellel sageli puuduvad oskused 
info- ja sidetehnoloogia valdkonnas;

16. palub, et komisjon ja liikmesriigid pööraksid erilist tähelepanu naiste ja eriti eakate naiste 
info- ja sidetehnoloogia-alasele oskusele ning tehnilisele koolitusele, et tagada e-tervise 
valdkonna vahendite, eelkõige telemeditsiini tõeliselt tõhus rakendamine ning nende 
kättesaadavus kogu elanikkonna hulgas;

17. kutsub komisjoni üles edendama vanemate põlvkondade, eriti vanemate naiste tervist ja 
digitaalset kirjaoskust ning toetama ja edendama e-tervise kasutajasõbralikke ja naistele 
sobivaid lahendusi aktiivselt ja tervena elatud aastaid käsitlevate komisjoni eesmärkide 
saavutamisel;

18. kutsub liikmesriike üles kõrvaldama tegevuskava tegevuseesmärkide raames takistused 
naiste tööalase liikuvuse osas e-tervise valdkonnas, eelkõige pidades silmas tütarlaste 
info- ja sidetehnoloogiaalast koolitust nende tulevase karjääri nimel;

19. kutsub komisjoni üles esitama rahastamise kohta selged suunised, et toetada otseselt info-
ja sidetehnoloogia- ning tervishoiusektorit, mille kasvu- ja tööjõupotentsiaal on 
tunnistatud suurimaks;

20. soovitab, et liikmesriigid ja komisjon koguksid Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi abiga sooliselt eristatud andmeid e-tervishoiu süsteemidele ja vahenditele 
ligipääsu ning nende mõju esialgsete tulemuste kohta, ning nõuab meetmete võtmist, et 
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jagada e-tervise rakendamisel parimaid tavasid;

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama tähelepanu patsientide tervishoiualasele 
kirjaoskusele, et tagada e-tervise vahendite tõhus rakendamine.
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