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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jistieden lill-Istati Membri, minħabba li l-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 
għandu l-għan li joħloq opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda fis-setturi tar-riċerka, is-saħħa, 
il-mediċina u l-ICT, jagħtu attenzjoni partikolari lill-bilanċ tal-ġeneri fl-edukazzjoni, it-
taħriġ u r-reklutaġġ f’dawn is-setturi kollha;

2. Jenfasizza li n-nisa huma partikolarment sotto-rappreżentati fis-setturi tar-riċerka u tal-
ICT; iqis li l-Kummissjoni għalhekk għandha tippromwovi azzjonijiet integrati u kollettivi 
bħalma huma programmi ta’ mentoring u skemi sabiex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni tan-
nisa f’dawn is-setturi;

3. Jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu trattament u ħlas indaqs għall-irġiel u għan-nisa 
li jidħlu għal dawn il-funzjonijiet ġodda;

4. Jistieden lill-Istati Membri ħalli, meta jippromwovu l-pjan, jenfasizzaw l-importanza tal-
bilanċ tal-ġeneri;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw aċċess indaqs lin-nisa għall-qasam 
tas-saħħa elettronika, mhux biss bħala pazjenti iżda wkoll bħala dawk li jikkuraw lill-
oħrajn (professjonali u mhumiex), bħala speċjalisti tal-ICT u bħala dawk li jfasslu l-
politika; jenfasizza l-fatt li n-nisa huma involuti fil-livelli kollha tas-settur tas-saħħa tul 
ħajjithom kollha;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu approċċ b’kuxjenza tal-ġeneri 
għall-kura tas-saħħa u l-mediċina u, waqt l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar is-
Saħħa elettronika, iqisu l-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa u l-bniet bħala benefiċjarji tal-kura 
tas-saħħa; billi, minħabba l-aspettattiva ta' ħajja itwal u s-sensittività tal-ġeneru għal ċertu 
mard, in-nisa jintlaqtu minn mard kroniku u diżabilitanti b’rata ogħla; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ u tippromwovi servizzi ta’ saħħa elettronika mfassla 
għan-nisa ta’ kull età, b’mod aktar speċifiku dawk li jittrattaw kwistjonijiet tas-saħħa tan-
nisa u b’hekk joffru pariri u soluzzjonijiet ta’ kura orjentati lejn in-nisa;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ u tippromwovi servizzi ta’ saħħa elettronika mfassla 
għal dawk li jindokraw lill-oħrajn (b'mod informali) fil-familja, li ħafna minnhom 
għadhom qed ikunu n-nisa, sabiex jingħataw appoġġ fil-kompiti tagħhom ta’ indokrar li 
sikwit ikunu tqal u sabiex ikunu jistgħu joffru l-aħjar kura possibbli;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi soluzzjonijiet tas-saħħa elettronika għan-nisa 
iżolati, mhux biss dawk li jgħixu f'żoni remoti iżda wkoll nisa iżolati u li ma joħorġux 
minn djarhom li m'għandhomx il-mobilità meħtieġa u/jew netwerk ta' appoġġ (soċjali) 
għas-sostenn tas-saħħa u l-benessri tagħhom;
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10. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi soluzzjonijiet tas-saħħa elettronika li jiffaċilitaw 
l-għajxien indipendenti u li jipprevjenu l-inċidenti domestiċi, sabiex in-nisa anzjani jkunu 
jistgħu jgħixu ħajja indipendenti sakemm ikunu jridu jew sakemm jixtiequ, 
irrispettivament mill-istatus tas-saħħa tagħhom;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tittratta l-iżolament tal-informazzjoni tal-ġenerazzjonijiet 
anzjani, b’mod partikolari tan-nisa anzjani u tħeġġeġ u tippromwovi t-teknoloġiji tas-
saħħa elettronika bħala kontribut għall-objettivi tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ tixjiħ 
attiv u b'saħħtu (HLY+2).

12. Jenfasizza li l-ispejjeż tat-tagħmir, tal-konnessjonijiet u tal-komunikazzjonijiet relevanti 
jistgħu jkunu ostakolu importanti għan-nisa, bħala benefiċjarji jew bħala dawk li 
jindokraw, fl-aċċess u l-użu tal-ICTs għas-saħħa;

13. Jirrikonoxxi l-bżonn li t-teknoloġiji tas-saħħa elettronika jilliberaw il-potenzjal tagħhom 
b'mod speċjali fir-rigward ta’ kwistjonijiet tas-saħħa li għadhom imxekkla minn taboos 
maġġuri, bħalma huma l-abbuż tal-anzjani, l-abbuż sesswali u kwistjonijiet oħra tas-saħħa 
sesswali u riproduttiva;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tqis u tippromwovi s-saħħa elettronika bħala kontribut lejn 
sistemi tal-kura (tas-saħħa) aktar effettivi li għandhom l-għan li jtejbu s-saħħa u l-benessri 
tan-nisa tul il-ħajja kollha, sabiex tagħti kontribut biex tingħalaq id-disparità ta’ bejn is-
sessi fl-eżiti globali tas-saħħa;

15. Ifakkar li, peress li wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa 
elettronika hu li jiġi żgurat aċċess indaqs għas-servizzi tal-kura tas-saħħa liċ-ċittadini 
kollha tal-Unjoni, għandhom jittieħdu miżuri b'urġenza biex jingħalaq id-distakk diġitali 
ta’ bejn ir-reġjuni differenti tal-Istati Membri u ta' bejn il-popolazzjonijiet urbani u rurali 
u, b'mod aktar partikolari, biex jiġu indirizzati d-disparitajiet li jolqtu lin-nisa, l-anzjani, il-
persuni b'diżabilità u l-persuni minn gruppi żvantaġġati fis-soċjetà fir-rigward tal-aċċess 
għall-ICTs fi ħdan l-Istati Membri;  jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikolari lil 
dawk in-nisa li jgħixu f’ċirkostanzi bi dħul baxx u f’żoni rurali, kif ukoll lin-nisa anzjani, 
li spiss ma jkollhomx ħiliet tal-ICT;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lill-
kompetenza diġitali u lit-taħriġ tekniku għan-nisa, speċjalment għan-nisa anzjani, biex jiġi 
żgurat li l-għodod tas-saħħa elettronika, b’mod speċjali t-telemediċina, ikunu 
ġenwinament effettivi u aċċessibbli għall-popolazzjoni kollha kemm hi;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-litteriżmu tas-saħħa u tal-ICT għall-
ġenerazzjonijiet anzjani, b’mod partikolari għan-nisa anzjani, u tħeġġeġ u tippromwovi 
soluzzjonijiet ta’ saħħa elettronika immirati lejn l-utent u n-nisa bħala kontribut għall-
objettivi tal-Kummissjoni fir-rigward tat-tixjiħ attiv u b’saħħtu;

18. Jistieden lill-Istati Membri biex, fl-indirizzar tal-objettivi operattivi tal-Pjan ta’ Azzjoni, 
jitrattaw l-ostakoli għall-mobilità okkupazzjonali tan-nisa fis-settur tas-saħħa elettronika, 
b’mod partikolari t-taħriġ tat-tfajliet fl-ICT għal karrieri futuri;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi linji gwida ċari fir-rigward tal-finanzjament sabiex 
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tappoġġa b’mod dirett is-setturi tal-ICT u tas-saħħa, li ġew rikonoxxuti bħala s-setturi bl-
akbar potenzjal ta’ tkabbir u ta’ impjiegi;

20. Jirrakkomanda li l-Istati Membri u l-Kummissjoni, bl-għajnuna tal-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE), jiġbru data diżaggregata skont il-ġeneru dwar sejbiet 
inizjali rigward l-aċċessibilità u l-impatt ta’ sistemi u għodda tas-saħħa elettronika, u jitlob 
li jittieħdu passi għall-kondiviżjoni tal-aħjar prattika fl-implimentazzjoni tas-saħħa 
elettronika;

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni lil-litteriżmu tal-pazjenti 
fir-rigward tas-saħħa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-għodod tas-saħħa 
elettronika.
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