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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina valstybes nares, atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant E. sveikatos veiksmų planą 
bus sukurta naujų darbo vietų mokslinių tyrimų, sveikatos, medicinos ir informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) sektoriuose, ypatingą dėmesį skirti visuose šiuose sektoriuose 
lyčių pusiausvyrai darbuotojų lavinimo, rengimo ir samdymo srityse;

2. pabrėžia, kad ypač mažai moterų dirba mokslinių tyrimų bei IRT sektoriuose; mano, kad 
Komisija turėtų skatinti integruotus ir kolektyvinius veiksmus, pvz., konsultavimo 
programas ir schemas, siekiant skatinti moterų dalyvavimą šiuose sektoriuose;

3. ragina valstybes nares užtikrinti, kad siūlant darbo vietas būtų laikomasi vienodo požiūrio 
ir vienodo atlygio vyrų ir moterų atžvilgiu principo;

4. ragina valstybes nares skatinant įgyvendinti šį planą pabrėžti lyčių pusiausvyros svarbą;

5. prašo Komisijos ir valstybių narių užtikrinti moterims vienodas galimybes patekti į 
e. sveikatos sritį ne tik kaip pacientėms, bet ir kaip slaugytojoms (profesionalioms arba 
ne), IRT specialistėms ir politikos formuotojoms; pabrėžia, kad moterys per visą savo 
gyvenimą yra įtraukiamos į visus sveikatos apsaugos sektoriaus lygius;

6. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti lytimi grindžiamą požiūrį į 
sveikatos priežiūrą ir mediciną ir įgyvendinant E. sveikatos veiksmų planą atsižvelgti į 
konkrečius moterų ir merginų, kaip sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų, poreikius; 
kadangi dėl ilgesnės gyvenimo trukmės ir šios lyties polinkio į tam tikras ligas moterys 
dažniau serga chroninėmis ir negalią sukeliančiomis ligomis;

7. ragina Komisiją raginti ir skatinti teikti e. sveikatos paslaugas, skirtas bet kokio amžiaus 
moterims, tiksliau tas, kuriomis sprendžiamos moterų sveikatos problemos ir todėl 
siūlomos į moteris orientuotos konsultacijos ir priežiūros sprendimai;

8. ragina Komisiją raginti ir skatinti e. sveikatos paslaugas, skirtas (neoficialiems) šeimos 
narių slaugytojams, kurie dažniausiai vis tiek būna moterys, taip siekiant remti jas 
atliekančias dažnai sudėtingas slaugymo užduotis ir sudaryti joms sąlygas teikti kuo 
geresnę slaugą;

9. ragina Komisiją skatinti ieškoti e. sveikatos sprendimų, skirtų izoliuotoms moterims, ne 
tik toms, kurios gyvena atokiuose regionuose, bet ir izoliuotoms ir negalinčioms išvykti iš 
namų moterims, susiduriančioms su judumo ir (arba) (socialinės) paramos tinklo stokos 
problemomis, taip siekiant palaikyti jų sveikatos apsaugą ir gerovę;

10. ragina Komisiją skatinti ieškoti e. sveikatos sprendimų, kuriais būtų sudaromos sąlygos 
savarankiškam gyvenimui ir užkertamas kelias buityje įvykstantiems nelaimingiems 
atsitikimams, taip sudarant sąlygas vyresnio amžiaus moterims gyventi savarankiškai tiek, 
kiek jos nori ar reikia, neatsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
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11. ragina Komisiją spręsti informacijos neprieinamumo vyresniosioms kartoms, ypač 
vyresnio amžiaus moterims, problemą ir raginti naudoti bei skatinti e. sveikatos 
technologijas, kuriomis prisidedama prie Komisijos tikslų, susijusių su aktyviu ir sveiku 
senėjimu (sveiko gyvenimo trukme, angl. HLY+2);

12. pabrėžia, kad su atitinkamais prietaisais, jungtimis ir ryšiais susijusios išlaidos gali būti 
svarbi kliūtis, trukdanti moterims turėti galimybę naudotis sveikatos sričiai skirtomis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis kaip paslaugų gavėjoms arba slaugytojoms;

13. pripažįsta e. sveikatos technologijų būtinybę, visų pirma siekiant išnaudoti jos galimybes 
spendžiant sveikatos apsaugos problemas, vis dar slegiamas didelių tabu, pvz., vyresnio 
amžiaus žmonių orumą žeminantį elgesį, seksualinį išnaudojimą ir kitas seksualinės ir 
reprodukcinės sveikatos problemas;

14. ragina Komisiją e. sveikatą laikyti ir skatinti kaip indėlį į veiksmingesnes (sveikatos) 
priežiūros sistemas, kuriomis siekiama gerinti moterų sveikatą ir gerovę visą gyvenimą, 
taip padedant naikinti lyčių atskirtį, susijusią su visomis sveikatos priežiūros paslaugomis;

15. primena, kad reikėtų skubiai imtis priemonių skirtingų valstybių narių regionų ir miesto 
bei kaimo gyventojų skaitmeninei atskirčiai naikinti ir, kalbant konkrečiau, valstybėse 
narėse esančios nelygybės, susijusios su moterų, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų ir 
pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančių žmonių galimybe naudotis IRT, 
problemai spręsti, nes vienas iš pagrindinių E. sveikatos veiksmų plano tikslų – užtikrinti 
visiems Sąjungos piliečiams vienodą galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis; 
pabrėžia, kad ypač daug dėmesio reikėtų skirti moterims, gyvenančioms iš mažų pajamų ir 
kaimo vietovėse, taip pat vyresnio amžiaus moterims, dažnai neturinčioms IRT įgūdžių;

16. prašo Komisijos ir valstybių narių ypatingą dėmesį skirti moterų, ypač vyresnio amžiaus 
moterų, skaitmeniniam raštingumui ir techniniam mokymui, siekiant užtikrinti, kad 
e. sveikatos priemonės, ypač telemedicina, būtų tikrai veiksmingos ir jomis galėtų 
pasinaudoti visi gyventojai;

17. ragina Komisiją skatinti vyresniųjų kartų, ypač vyresnio amžiaus moterų, IRT raštingumą 
ir raginti bei skatinti į vartotoją orientuotus ir moterims palankius e. sveikatos sprendimus, 
kuriais prisidedama prie Komisijos tikslų, susijusių su aktyviu ir sveiku senėjimu;

18. ragina valstybes nares įgyvendinant veiksmų plano veiklos tikslus panaikinti kliūtis 
profesiniam moterų judumui e. sveikatos sektoriuje, visų pirma mokant merginas IRT 
būsimoms profesijoms;

19. ragina Komisiją parengti aiškias gaires dėl finansavimo, siekiant tiesiogiai remti IRT ir 
sveikatos sektorius, kurie buvo pripažinti sparčiausiai augančiais ir daugiausia darbo vietų 
galinčiais sukurti sektoriais;

20. prašo valstybių narių ir Komisijos, padedant Europos lyčių lygybės institutui, rinkti pagal 
lytį išskirtus su e. sveikatos sistemos ir priemonių prieinamumu ir poveikiu susijusius 
pradinius duomenis ir ragina imtis priemonių, kad būtų dalijamasi geriausia su 
e. sveikatos įgyvendinimu susijusia patirtimi;
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21. prašo Komisijos ir valstybių narių kreipti dėmesį į pacientų raštingumą sveikatos 
klausimais, siekiant užtikrinti veiksmingą e. sveikatos priemonių įgyvendinimą.
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