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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. ņemot vērā, ka ar e-veselības rīcības plānu paredz radīt jaunas darba iespējas pētniecības, 
veselības aprūpes, medicīnas un IKT nozarēs, aicina dalībvalstis, izglītojot, apmācot un 
pieņemot cilvēkus darbā, īpašu uzmanību pievērst dzimumu līdzsvaram visās šajās 
nozarēs;

2. uzsver, ka sievietes jo īpaši nav pietiekami pārstāvētas pētniecības un IKT nozarēs;
uzskata, ka Komisijai tādēļ būtu jāveicina integrēti un kolektīvi pasākumi, piemēram, 
darbaudzināšanas programmas un shēmas, lai veicinātu sieviešu līdzdalību šajās nozarēs;

3. aicina dalībvalstis garantēt vienlīdzīgu attieksmi un darba samaksu vīriešiem un sievietēm, 
kas uzņemsies šos jaunos pienākumus;

4. aicina dalībvalstis, veicinot plānu, uzsvērt dzimumu līdzsvara nozīmīgumu;

5. lūdz Komisiju un dalībvalstis nodrošināt sievietēm vienlīdzīgu piekļuvi e-veselības jomai 
ne tikai kā pacientēm, bet arī kā aprūpes sniedzējām (profesionālām vai neprofesionālām), 
IKT speciālistēm un politikas veidotājām; uzsver to, ka sievietes visu mūžu ir iesaistītas 
visos veselības aprūpes nozares līmeņos;

6. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt uz dzimumu balstītu pieeju veselības aprūpē un 
medicīnā un e-veselības rīcības plāna īstenošanā ņemt vērā sieviešu un meiteņu kā 
veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju īpašās vajadzības; tā kā ilgāka paredzamā dzīves 
ilguma un dzimuma noteiktas uzņēmības pret dažām slimībām dēļ sievietes biežāk skar 
hroniskas un invaliditāti izraisošas slimības;

7. aicina Komisiju rosināt un veicināt e-veselības pakalpojumus, kas izstrādāti visu vecumu 
sievietēm, jo īpaši, kas paredzēti ar sieviešu veselību saistīto jautājumu risināšanai un 
tādējādi nodrošina uz sievietēm orientētas konsultācijas un aprūpes risinājumus;

8. aicina Komisiju rosināt un veicināt e-veselības pakalpojumus, kas izstrādāti (neoficiāliem) 
tuvinieku aprūpētājiem, no kuriem vairākums joprojām ir sievietes, lai atbalstītu tos 
aprūpes uzdevumu veikšanā, kuri bieži ir smagi, un sniegtu tiem iespēju nodrošināt pēc 
iespējas optimālu aprūpi;

9. aicina Komisiju rosināt e-veselības risinājumus izolācijā esošām sievietēm, proti, ne tikai 
attālos rajonos dzīvojošām sievietēm, bet arī izolētām un mājām piesaistītām sievietēm, 
kurām nav pieejamas nepieciešamās mobilitātes iespējas un/vai (sociālā) atbalsta tīkls 
viņu veselības un labklājības nodrošināšanai;

10. aicina Komisiju rosināt e-veselības risinājumus, kas atvieglo iespējas dzīvot neatkarīgi un 
novērš sadzīves negadījumus, lai vecāka gadagājuma sievietes neatkarīgi no viņu 
veselības stāvokļa varētu dzīvot patstāvīgi, cik ilgi viņas to vēlas vai cik ilgi viņām tas 
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nepieciešams;

11. aicina Komisiju risināt jautājumu par vecāko paaudžu, jo īpaši vecāka gadagājuma 
sieviešu, informatīvo izolāciju un rosināt un veicināt e-veselības tehnoloģijas kā 
ieguldījumu Komisijas mērķu sasniegšanā attiecībā uz aktīvām un veselīgām 
vecumdienām (HLY+2);

12. uzsver, ka saistītu ierīču, savienojumu un komunikāciju izmaksas var būt ievērojams 
šķērslis sievietēm, kas kā pakalpojumu saņēmējas vai aprūpes sniedzējas vēlas piekļūt 
veselības aprūpei paredzētām IKT un izmantot tās;

13. uzsver e-veselības tehnoloģiju nepieciešamību, lai varētu izmantot to sniegtās iespējas, jo 
īpaši attiecībā uz veselības jautājumiem, kuri joprojām ir saistīti ar būtiskiem tabu, 
piemēram, attiecībā uz nepieļaujamu izturēšanos pret vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
seksuālo vardarbību un citiem ar seksuālo un reproduktīvo veselību saistītiem 
jautājumiem;

14. aicina Komisiju pieņemt un veicināt e-veselību kā vienu no faktoriem, kas veicina 
efektīvākas (veselības) aprūpes sistēmas, kuru mērķis ir uzlabot sieviešu veselību un 
labklājību visa mūža garumā, lai sekmētu dzimumu nelīdztiesības novēršanu attiecībā uz 
kopējiem rādītājiem veselības jomā;

15. tā kā viens no e-veselības rīcības plāna galvenajiem mērķiem ir nodrošināt visiem 
Savienības pilsoņiem vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, atgādina, ka 
steidzami jāveic pasākumi, lai izskaustu digitālo plaisu starp dažādiem dalībvalstu 
reģioniem un starp pilsētu un lauku iedzīvotājiem un jo īpaši pievērstos atšķirībām 
attiecībā uz sieviešu, vecāka gadagājuma cilvēku, cilvēku ar invaliditāti un sabiedrības 
nelabvēlīgo grupu pārstāvju piekļuvi IKT dažādās dalībvalstīs; uzsver, ka īpaša uzmanība 
būtu jāvelta sievietēm ar zemiem ienākumiem un lauku rajonu sievietēm, un vecāka 
gadagājuma sievietēm, kurām bieži nav IKT prasmju;

16. lūdz Komisiju un dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību digitālo līdzekļu lietošanas 
prasmēm un tehniskajai apmācībai sievietēm, jo īpaši vecāka gadagājuma sievietēm, lai 
nodrošinātu, ka e-veselības rīki, jo īpaši telemedicīna, ir patiešām efektīvi un pieejami 
visiem iedzīvotājiem;

17. aicina Komisiju veicināt vecāko paaudžu, jo īpaši vecāka gadagājuma sieviešu, veselības 
un IKT prasmes un veicināt lietotājam draudzīgus un sievietēm piemērotus e-veselības 
risinājumus kā ieguldījumu Komisijas mērķu sasniegšanā attiecībā uz aktīvām un 
veselīgām vecumdienām;

18. aicina dalībvalstis rīcības plāna darbības mērķu īstenošanas laikā pievērsties sieviešu 
profesionālās mobilitātes šķēršļu novēršanai e-veselības nozarē, jo īpaši meiteņu 
apmācībai IKT jomā turpmāko profesiju vajadzībām;

19. aicina Komisiju nodrošināt skaidras pamatnostādnes par finansējumu, lai tieši atbalstītu 
IKT un veselības aprūpes nozares, kuras ir atzītas par nozarēm ar visaugstāko izaugsmes 
un nodarbinātības potenciālu;
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20. iesaka dalībvalstīm un Komisijai ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 
palīdzību apkopot pēc dzimuma grupētus datus par sākotnējiem konstatējumiem attiecībā 
uz e-veselības sistēmu un rīku pieejamību un ietekmi un aicina īstenot pasākumus, lai 
apmainītos ar paraugpraksi e-veselības īstenošanas jomā;

21. prasa Komisijai un dalībvalstīm pievērst uzmanību pacientu izglītotībai par veselības 
jautājumiem, lai nodrošinātu e-veselības rīku efektīvu izmantošanu.



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

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 3.10.2013

Galīgais balsojums +:
–:
0:

19
0
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, 
Mary Honeyball, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina 
Morvai, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta 
Thomsen, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Mariya Gabriel, Nicole 
Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Doris Pack, Angelika Werthmann

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Gesine Meissner


