
AD\1004996HU.doc PE516.618v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2013/2061(INI)

4.10.2013

VÉLEMÉNY
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

a 2012–2020 közötti időszakra vonatkozó e-egészségügyi cselekvési tervről –
innovatív egészségügyi ellátás a 21. században
(2013/2061(INI))

A vélemény előadója: Licia Ronzulli



PE516.618v02-00 2/6 AD\1004996HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\1004996HU.doc 3/6 PE516.618v02-00

HU

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a nemek közötti 
egyensúlyra a kutatási, egészségügyi, orvosi és az ikt-ágazatokhoz kapcsolódó oktatásban, 
képzésben és munkaerő-felvételben, mivel ezen ágazatokban az e-egészségügyi cselekvési 
terv új munkalehetőségek teremtésére irányul;

2. hangsúlyozza, hogy a nők különösen alulreprezentáltak a kutatási és ikt-ágazatokban; úgy 
véli, hogy a Bizottságnak ezért integrált és kollektív fellépéseket kell előmozdítania, 
például mentorprogramokat és -rendszereket a nők ezen ágazatokban történő 
részvételének ösztönzésére;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák az említett területeken dolgozó férfiak és nők 
egyenlő bánásmódját és díjazását;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy a terv előmozdítása során helyezzenek hangsúlyt a nemek 
közötti egyensúlyra;

5. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak a nők számára egyenlő 
hozzáférést az e-egészségügy területéhez, nemcsak páciensi, hanem (hivatásos vagy nem 
hivatásos) gondozói, ikt-szakértői és politikai döntéshozói minőségükben; hangsúlyozza, 
hogy a nők egész életük során az egészségügyi ágazat valamennyi szintjén jelen vannak;

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a nemek közötti egyensúly 
szemléletmódját az egészségügyi és orvosi ágazatban, és az e-egészségügyi cselekvési 
terv végrehajtásakor vegyék figyelembe az egészségügyi ellátásban részesülő nők és 
lányok egyedi igényeit; mivel hosszabb várható élettartamuk és nemükből adódóan 
bizonyos betegségek iránti fokozott hajlamuk következtében a nők jobban ki vannak téve 
a krónikus és fogyatékosságot okozó betegségeknek;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze és mozdítsa elő a kortól függetlenül valamennyi 
nőnek szóló e-egészségügyi szolgáltatásokat, elsősorban azokat, amelyek a nőkkel 
kapcsolatos egészségügyi kérdésekre helyezik a hangsúlyt és ily módon célzott tanácsokat 
és ellátási megoldásokat kínálnak a nőknek;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze és mozdítsa elő a (nem hivatásos) 
családgondozóknak – akik még mindig elsősorban a nők köréből kerülnek ki – szóló e-
egészségügyi szolgáltatásokat annak érdekében, hogy támogatásban részesüljenek 
gyakran megerőltető gondozási feladataik ellátásában, és gondozói munkájukat a lehető 
legjobban tudják ellátni;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözzön e-egészségügyi megoldásokat az elszigetelten 
élő nők számára, nemcsak azoknak, akik távoli területeken élnek, hanem az 
elszigetelődött és otthonukat elhagyni nem tudó, az egészségük és jólétük megőrzéséhez 
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szükséges mobilitást és/vagy (szociális) támogatási hálózatot nélkülöző nőknek is;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözzön e-egészségügyi megoldásokat, amelyek 
megkönnyítik az önálló életvitelt és megelőzik a háztartási baleseteket, lehetővé téve ily 
módon az idős nők számára, hogy egészségügyi helyzetüktől függetlenül mindaddig, amíg 
akarnak, önálló életvitelt folytathassanak;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy foglalkozzon az idősebb generációk, különösen a nők 
információtól való elszigeteltségének problémájával, valamint ösztönözzön és mozdítson 
elő e-egészségügyi technológiákat a tevékeny és egészséges időskorra vonatkozó 
bizottsági célkitűzésekhez (HLY+2) való hozzájárulásként;

12. hangsúlyozza, hogy a megfelelő berendezések, összeköttetések és kapcsolattartás 
költségei jelentősen akadályozhatják a nőket – mind páciensi, mind gondozói 
minőségükben – az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférésükben 
és azok használatában;

13. tudomásul veszi az e-egészségügyi technológiák szükségességét, különösen az abban rejlő 
potenciáljukat, hogy olyan, még mindig tabutémának számító egészségügyi kérdések 
feltárásához tudnak hozzájárulni, mint az idősekkel szembeni rossz bánásmód, a szexuális 
erőszak, valamint a szexuális és reproduktív egészségügyi problémák;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg és mozdítsa elő az e-egészségügyet, így 
járulva hozzá a nők egészségét és jólétét teljes életük során előmozdító hatékonyabb 
(egészségügyi) ellátási rendszerhez, valamint általában az egészségügyi eredmények 
tekintetében a nemek között meglévő szakadék felszámolásához;

15. emlékeztet, hogy mivel az e-egészségügyi cselekvési terv egyik fő célkitűzése az, hogy 
valamennyi uniós polgár számára egyenlő hozzáférést biztosítson az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, sürgős intézkedéseket kell hozni a tagállamok különböző régiói, illetve 
a városi és vidéki népesség közötti digitális szakadék megszüntetésére, különösképpen 
pedig a nők, idősek, fogyatékkal élők és hátrányos társadalmi helyzetű csoportokhoz 
tartozók ikt-hoz való hozzáférése tekintetében a tagállamok között meglévő különbségek 
leküzdésére; hangsúlyozza, hogy különleges figyelmet kell fordítani az alacsony 
jövedelmű és vidéken élő nőkre, valamint a gyakran ikt-ismeretekkel nem rendelkező 
idősebb nőkre;

16. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak különleges figyelmet a nők, és 
különösen az idősebb nők digitális jártasságára és technikai képzésére annak biztosítása 
érdekében, hogy az e-egészségügyi eszközök – különösen a telemedicina – valóban 
hatékonyan működjenek és a teljes népesség számára hozzáférhetők legyenek;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az idősebb generációk, különösen az idős nők 
egészségügyi és ikt-ismereteit, valamint ösztönözzön és mozdítson elő felhasználó- és 
nőbarát e-egészségügyi megoldásokat a tevékeny és egészséges időskorra vonatkozó 
bizottsági célkitűzésekhez való hozzájárulásként;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy a cselekvési terv operatív célkitűzéseinek megvalósítása 
kapcsán foglalkozzanak az egészségügyi ágazatban a nők foglalkoztatási célú mobilitása 



AD\1004996HU.doc 5/6 PE516.618v02-00

HU

előtt álló akadályokkal is, különösen a lányok ikt-oktatása tekintetében, a lányok jövőbeli 
karrierjének előmozdítása érdekében;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy a támogatásra vonatkozóan készítsen egyértelmű 
iránymutatásokat annak érdekében, hogy a tudvalevőleg a legmagasabb növekedési és 
foglalkoztatási potenciállal rendelkező ikt- és egészségügyi ágazatokat közvetlenül 
lehessen támogatni;

20. javasolja, hogy a tagállamok és a Bizottság a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
segítségével gyűjtsenek nemek szerint lebontott adatokat a kezdeti eredményekről, 
amelyek az e-egészségügyi rendszerek és eszközök hozzáférésére és hatására 
vonatkoznak, valamint felszólít az e-egészségügy végrehajtása területén szerzett bevált 
gyakorlatok megosztására;

21. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az e-egészségügyi eszközök hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében fordítsanak figyelmet a betegek egészséggel 
kapcsolatos ismereteire.
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