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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. vzhľadom na to, že cieľom akčného plánu elektronického zdravotníctva je vytvoriť nové 
pracovné príležitosti v oblasti výskumu, zdravotníctva, lekárstva a IKT, vyzýva členské 
štáty, aby venovali osobitnú pozornosť otázke rodovej rovnosti vo vzdelávaní, odbornej 
príprave a prijímaní do zamestnania v týchto odvetviach;

2. zdôrazňuje, že ženy sú zvlášť nedostatočne zastúpené v sektore výskumu a v sektore IKT; 
zdôrazňuje, že Komisia by preto mala podporovať integrované a kolektívne činnosti, ako 
je napríklad vypracúvanie programov a systémov mentorstva s cieľom podporiť účasť 
žien v týchto odvetviach;

3. vyzýva členské štáty, aby v prípade ponúkaných pracovných miest dôsledne 
zabezpečovali rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a ich rovnaké odmeňovanie;

4. vyzýva členské štáty, aby pri presadzovaní plánu zdôraznili dôležitosť rovnováhy 
v rodovom zastúpení;

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rovný prístup žien k oblasti elektronického 
zdravotníctva, a to nielen v postavení pacientov, ale aj v úlohe poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti (profesionálov a neprofesionálov), odborníkov v oblasti IKT a tvorcov 
politiky; zdôrazňuje skutočnosť, že ženy sú počas celého svojho života zapojené do 
všetkých úrovní odvetvia zdravotníctva;

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili rodový prístup k zdravotnej 
starostlivosti a medicíne a aby pri vykonávaní akčného plánu elektronického 
zdravotníctva zohľadnili osobitné potreby, ktoré majú ženy a dievčatá ako príjemcovia 
zdravotnej starostlivosti; keďže ženy vo vyššej miere trpia na chronické ochorenia 
a ochorenia spôsobujúce zdravotné postihnutie z dôvodu dlhšej strednej dĺžky života;

7. vyzýva Komisiu, aby povzbudila a podporila služby elektronického zdravotníctva 
navrhnuté pre ženy každého veku, najmä tie, ktoré sa zaoberajú ženskými zdravotnými 
otázkami, a preto poskytujú poradenstvo a riešenia v oblasti starostlivosti zamerané na 
ženy;

8. vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala a presadzovala služby elektronického zdravotníctva 
vytvorené pre (neformálnych) opatrovateľov o rodinných príslušníkov, pričom väčšinou 
túto úlohu vykonávajú ženy, aby im bola v ich často náročných opatrovateľských 
povinnostiach poskytnutá podpora a aby sa im umožnili poskytovať tú najlepšiu možnú 
starostlivosť;

9. vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala riešenia elektronického zdravotníctva pre izolované 
ženy, nielen tie, ktoré žijú v odľahlých oblastiach, a ženy, ktoré sú z dôvodu nedostatku 
potrebnej mobility a/alebo siete (sociálnej) podpory nútené ostávať doma, na zachovanie 
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ich zdravia a telesnej a duševnej pohody;

10. vyzýva Komisiu, aby podporovala riešenia elektronického zdravotníctva, ktoré uľahčujú 
nezávislý život a zamedzujú nehodám v domácnosti s cieľom umožniť starším ženám 
viesť nezávislý život tak dlho, ako si prajú alebo potrebujú, bez ohľadu na ich zdravotný 
stav;

11. vyzýva Komisiu, aby riešila informačnú izolovanosť starších generácií, najmä starších 
žien, a aby podnecovala a podporovala technológie elektronického zdravotníctva ako 
príspevok k cieľom Komisie týkajúcim sa aktívneho a zdravého starnutia (stredná dĺžka 
života v zdraví + 2 roky);

12. zdôrazňuje, že náklady na príslušné zariadenia, spojenia a komunikácie môžu 
predstavovať významnú prekážku brániacu ženám v prístupe k IKT a v ich využívaní 
v oblasti zdravotníctva, tak pre príjemcov ako aj pre poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti;

13. uznáva potrebu technológií elektronického zdravotníctva na uvoľnenie jeho potenciálu 
najmä v súvislosti so zdravotnými otázkami, ktoré sú stále zaťažené závažnými 
tabuizovanými témami, ako sú zlé zaobchádzanie so starými ľuďmi, sexuálne zneužívanie 
a iné otázky týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia;

14. vyzýva Komisiu, aby vnímala a podporovala elektronické zdravotníctvo ako príspevok 
k efektívnejším systémom (zdravotnej) starostlivosti zameraným na zlepšenie zdravia 
a telesnej a duševnej pohody žien počas celého života, čím by prispela k odstráneniu 
rodových rozdielov v rámci celkových zdravotných výsledkov;

15. pripomína, že jedným z hlavných cieľov akčného plánu elektronického zdravotníctva je 
zabezpečenie rovného prístupu k službám zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov 
Únie, a preto by sa mali bezodkladne prijať opatrenia, ktoré umožnia preklenutie 
digitálnej priepasti medzi rôznymi regiónmi členských štátov, obyvateľmi miest a vidieka 
a hlavne pokiaľ ide o rozdiely v prístupe žien, starších ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a znevýhodnených sociálnych skupín k IKT v rámci členských štátov; 
zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám žijúcim v nízkopríjmovom 
prostredí a vo vidieckych oblastiach, ako aj starším ženám, ktorým často chýbajú 
zručnosti v oblasti IKT;

16. žiada Komisiu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť digitálnej gramotnosti a 
odbornej technickej príprave žien, a najmä starších žien, s cieľom zabezpečiť, aby nástroje 
elektronického zdravotníctva, predovšetkým však telemedicína, boli skutočne účinné 
a prístupné celému obyvateľstvu;

17. vyzýva Komisiu, aby podporovala gramotnosť starších generácií, najmä starších žien, 
v oblasti zdravotníctva a IKT, a aby podnecovala a podporovala riešenia elektronického 
zdravotníctva, ktoré sú zamerané na používateľov a prispôsobené potrebám žien, ako 
príspevok k cieľom Komisie týkajúcim sa aktívneho a zdravého starnutia;

18. vyzýva členské štáty, aby pri riešení operačných cieľov akčného plánu odstránili prekážky 
v oblasti profesijnej mobility žien v sektore elektronického zdravotníctva, najmä pokiaľ 
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ide o odbornú prípravu dievčat v oblasti IKT zameranú na ich budúce povolania;

19. vyzýva Komisiu, aby vydala jasné usmernenia týkajúce sa financovania s cieľom priamo 
podporiť sektor IKT a sektor zdravotníctva, ktoré boli uznané za sektory s najvyšším 
potenciálom rastu a zamestnanosti;

20. odporúča členským štátom a Komisii, aby s pomocou Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť (EIGE) zbierali rodovo diferencované údaje o úvodných zisteniach týkajúcich sa 
dostupnosti a vplyvu systémov a nástrojov elektronického zdravotníctva, a žiada, aby boli 
prijaté opatrenia na výmenu osvedčených postupov pri realizácii elektronického 
zdravotníctva;

21. žiada Komisiu a členské štáty, aby venovali pozornosť gramotnosti pacientov v oblasti 
zdravia s cieľom zabezpečiť účinné používanie nástrojov elektronického zdravotníctva.
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