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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. invită statele membre, având în vedere că Planul de acțiune privind e-sănătatea vizează 
crearea de noi oportunități de locuri de muncă în sectoarele cercetării, sănătății, medicinii 
și TIC, să dea o atenție deosebită echilibrului de gen în educația, formarea și recrutarea 
din toate aceste sectoare;

2. subliniază că femeile sunt subreprezentate cu precădere în sectoarele cercetării și TIC; 
prin urmare, Comisia ar trebui să promoveze acțiuni integrate și colective, precum 
programe și scheme de îndrumare profesională în vederea încurajării participării femeilor 
în aceste sectoare;

3. invită statele membre să garanteze egalitatea de tratament și de remunerare pentru bărbații 
și femeile care își asumă aceste noi roluri;

4. invită statele membre să sublinieze importanța echilibrului de gen atunci când promovează 
acest plan;

5. solicită Comisiei și statelor membre să asigure accesul egal al femeilor la domeniul e-
sănătății, nu numai ca paciente, ci și ca persoane care acordă îngrijire (profesioniste sau 
nu), specialiste TIC și factori de decizie; subliniază că femeile sunt implicate la toate 
nivelurile sectorului sănătății pe durata întregii lor vieți;

6. îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze o abordare echilibrată a sănătății și 
medicinii din punctul de vedere al genului și să țină seama, la punerea în practică a 
Planului de acțiune, de nevoile specifice ale femeilor și ale fetelor, ca beneficiare ale 
asistenței medicale; întrucât, datorită speranței de viață mai ridicate și al caracterului 
specific feminin al unor boli, femeile sunt mai afectate de boli cronice și invalidante;

7. invită Comisia să încurajeze și să promoveze serviciile de e-sănătate destinate femeilor de 
toate vârstele, în special serviciile care tratează problemele de sănătate ale femeilor și 
care, prin urmare, oferă consiliere orientată către femei și soluții de asistență;

8. invită Comisia să încurajeze și să promoveze serviciile de e-sănătate destinate 
îngrijitorilor familiali (informali), care sunt în continuare în majoritate femei, astfel încât 
să le sprijine în sarcinile de îngrijire care sunt deseori dificile și pentru a le permite să 
furnizeze cea mai bună asistență posibilă;

9. invită Comisia să încurajeze soluțiile de e-sănătate pentru femeile izolate, nu doar pentru 
cele care trăiesc în zone îndepărtate, ci și pentru cele din zone izolate și legate de casă care 
nu au mobilitate și/sau o rețea de sprijin (social) pentru a-și menține sănătatea și 
bunăstarea;

10. invită Comisia să promoveze soluții de e-sănătate care să faciliteze un trai independent și 
să prevină accidentele domestice, astfel încât să le permită femeilor în vârstă să trăiască o 
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viață independentă pentru atât timp cât doresc sau au nevoie, indiferent de starea lor de 
sănătate;

11. invită Comisia să abordeze izolarea informațională a generațiilor în vârstă, în special a 
femeilor în vârstă, și să încurajeze și să promoveze tehnologiile de e-sănătate, ca o 
contribuție la îndeplinirea obiectivelor Comisiei privind o îmbătrânire activă și sănătoasă 
(HLY+2);

12. subliniază faptul că dispozitivele, conexiunile și comunicațiile relevante au costuri care ar 
putea fi o barieră importantă în calea accesului femeilor la TIC și în calea utilizării de 
către acestea a TIC pentru sănătate, în calitate de beneficiare sau persoane care acordă 
îngrijire;

13. recunoaște faptul că tehnologiile de e-sănătate trebuie să-și deblocheze potențialul, în 
special în ceea ce privește problemele de sănătate care sunt încă afectate de tabuuri 
majore, precum abuzul față de persoanele în vârstă, abuzul sexual și alte probleme de 
sănătate sexuală și reproductivă;

14. invită Comisia să considere și să promoveze e-sănătatea ca o contribuție la sisteme de 
asistență (medicală) mai eficiente care vizează îmbunătățirea sănătății și a bunăstării 
femeilor pe durata vieții, astfel încât să contribuie la eliminarea diferenței de gen în ceea 
ce privește rezultatele generale de sănătate;

15. reamintește că, având în vedere faptul că unul dintre principalele obiective ale Planului de 
acțiune privind e-sănătatea este asigurarea accesului tuturor cetățenilor Uniunii, în condiții 
de egalitate, la serviciile de asistență medicală, ar trebui luate măsuri de urgență în 
vederea acoperirii decalajului digital dintre diversele regiuni ale statelor membre și dintre 
locuitorii din mediul urban și rural și, în special, în vederea abordării disparităților în ceea 
ce privește accesul la TIC în statele membre al femeilor, al persoanelor în vârstă, al 
persoanelor cu handicap și al persoanelor din grupurile defavorizate ale societății; 
subliniază că o atenție specială ar trebui acordată femeilor care trăiesc în medii cu venituri 
mici și în zone rurale, precum și femeilor în vârstă, care adesea nu au competențe TIC;

16. solicită Comisiei și statelor membre să acorde o atenție deosebită alfabetizării digitale și 
formării tehnice a femeilor și, în special, a femeilor în vârstă, pentru a se asigura că 
instrumentele de e-sănătate, în special telemedicina, sunt eficiente în mod autentic și 
accesibile pentru întreaga populație;

17. invită Comisia să promoveze cunoștințele în domeniul sănătății și TIC ale generațiilor în 
vârstă, în special ale femeilor în vârstă, și să încurajeze și să promoveze soluții de e-
sănătate orientate către utilizatori și accesibile femeilor, ca o contribuție la îndeplinirea 
obiectivelor Comisiei privind o îmbătrânire activă și sănătoasă;

18. invită statele membre, în cadrul urmăririi obiectivelor operaționale ale Planului de acțiune, 
să elimine obstacolele din calea mobilității ocupaționale a femeilor în sectorul de 
e-sănătate, în special formarea fetelor în domeniul TIC pentru cariere viitoare;

19. invită Comisia să furnizeze orientări clare privind finanțarea, pentru a sprijini în mod 
direct sectorul TIC și sectorul sănătății, recunoscute ca sectoare cu cel mai mare potențial 
de creștere și de ocupare a forței de muncă;
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20. recomandă ca statele membre și Comisia să strângă date diferențiate în funcție de gen, cu 
ajutorul Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), 
legate de concluziile inițiale cu privire la accesibilitatea sistemelor și a instrumentelor de 
e-sănătate, precum și privire la impactul acestora și solicită comunicarea de cele mai bune 
practici în implementarea e-sănătății;

21. solicită Comisiei și statelor membre să acorde atenție cunoștințelor pacienților în 
domeniul sănătății, pentru a asigura implementarea eficientă a instrumentelor de e-
sănătate.
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