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Изменение 1
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки, 
вземайки предвид, че Планът за 
действие за електронно здравеопазване 
ще създаде нови възможности за работа 
в секторите на научните изследвания, 
здравеопазването, медицината, 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ), да обърнат 
специално внимание на равновесието 
между половете в образованието, 
обучението и наемането на работа във 
всички тези сектори;

1. призовава държавите членки, 
вземайки предвид, че Планът за 
действие за електронно здравеопазване 
ще създаде нови възможности за работа 
в секторите на научните изследвания, 
здравеопазването, медицината, 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ), да обърнат 
специално внимание на равновесието 
между половете в образованието, 
обучението и наемането на работа във 
всички тези сектори, например по 
отношение на професията на 
медицинските сестри, която 
понастоящем се упражнява от 
непропорционално нисък брой мъже;

Or. en

Изменение 2
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки, 
вземайки предвид, че Планът за 
действие за електронно здравеопазване 
ще създаде нови възможности за работа 
в секторите на научните изследвания, 
здравеопазването, медицината, 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ), да обърнат 
специално внимание на равновесието 
между половете в образованието, 

1. призовава държавите членки, 
вземайки предвид, че Планът за 
действие за електронно здравеопазване 
има за цел да създаде нови 
възможности за работа в секторите на 
научните изследвания, 
здравеопазването, медицината, 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ), да обърнат 
специално внимание на равновесието 
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обучението и наемането на работа във 
всички тези сектори;

между половете в образованието, 
обучението и наемането на работа във 
всички тези сектори;

Or. en

Изменение 3
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че относителният 
дял на жените е особено нисък в 
секторите на научните изследвания и 
информационните и 
комуникационните технологии; 
Комисията следователно следва да 
насърчава интегрираните и 
колективни действия като 
менторските програми и схеми с цел 
поощряване на участието на жените 
в тези сектори;

Or. en

Изменение 4
Елизабет Морен-Шартие

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава държавите членки да 
гарантират равното третиране и 
заплащане за мъжете и жените, 
които поемат тези нови роли;  

Or. fr
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Изменение 5
Елизабет Морен-Шартие

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава държавите членки при 
популяризирането на плана да 
подчертават значението на 
равновесието между половете; 

Or. fr

Изменение 6
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отправя искане към Комисията и към 
държавите членки да гарантират равен 
достъп на жените в областта на 
електронното здравеопазване, не само 
като пациенти, но също и като 
обгрижващи лица (професионални или 
не), специалисти в областта на ИКТ и 
лица, вземащи решения;

2. отправя искане към Комисията и към 
държавите членки да гарантират равен 
достъп на жените и мъжете в областта 
на електронното здравеопазване, не 
само като пациенти, но също и като 
обгрижващи лица (професионални или 
не), специалисти в областта на ИКТ и 
лица, вземащи решения;

Or. en

Изменение 7
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отправя искане към Комисията и към 
държавите членки да гарантират равен 
достъп на жените в областта на 
електронното здравеопазване, не само 

2. отправя искане към Комисията и към 
държавите членки да гарантират равен 
достъп на жените в областта на 
електронното здравеопазване, не само 
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като пациенти, но също и като 
обгрижващи лица (професионални или 
не), специалисти в областта на ИКТ и 
лица, вземащи решения;

като пациенти, но също и като 
обгрижващи лица (професионални или 
не), специалисти в областта на ИКТ и 
лица, вземащи решения; изтъква, че 
жените участват във всички нива на 
сектора на здравеопазването през 
целия си живот;

Or. en

Изменение 8
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настойчиво призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават 
подход, съобразен с половете, към 
здравното обслужване и медицината 
при прилагане на Плана за действие за 
електронно здравеопазване, като вземат 
предвид специфичните нужди на жените 
и момичетата като бенефициери на 
здравното обслужване;

3. настойчиво призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават 
подход, съобразен с половете, към 
здравното обслужване и медицината 
при прилагане на Плана за действие за 
електронно здравеопазване, като вземат 
предвид специфичните нужди на жените 
и момичетата като бенефициери на 
здравното обслужване, като се има 
предвид, че поради по-дългата средна 
продължителност на живота на 
жените и половата обусловеност на 
някои заболявания жените са 
засегнати в по-голяма степен от 
хронични заболявания и от 
заболявания, водещи до увреждания;

Or. en

Изменение 9
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да насърчи и 
популяризира електронните здравни 
услуги, предназначени за жени на 
всякаква възраст, и по-специално 
услугите, свързани със здравословните 
проблеми на жените, като се 
предлагат насочени към жените 
консултации и възможности за 
грижи;

Or. en

Изменение 10
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията да насърчи и 
популяризира електронните здравни 
услуги, предназначени за лицата, 
които полагат (неофициално) грижи 
за членове на своето семейство и 
които все още в повечето случаи са 
жени, така че да ги подпомогне по 
отношение на полаганите от тях 
грижи, които в много случаи са 
тежки за изпълнение, и да им даде 
възможност да предоставят 
възможно най-добри грижи;

Or. en

Изменение 11
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)
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Проектостановище Изменение

3в. призовава Комисията да насърчи 
възможностите за електронно 
здравеопазване за изолираните жени 
— не само за жените, които живеят 
в отдалечени райони, но също и за 
жените, които са изолирани и които 
не са в състояние да напускат дома си 
поради липсата на мобилност и/или 
на мрежа за (социална) подкрепа — с 
оглед на поддържането на тяхното 
здраве и благосъстояние;

Or. en

Изменение 12
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 3 г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. призовава Комисията да 
популяризира възможностите за 
електронно здравеопазване, които 
улесняват независимия начин на 
живот и предотвратяват 
домашните злополуки, за да могат 
възрастните жени независимо от 
здравословното си състояние да 
водят независим живот толкова 
дълго, колкото те искат или са в 
състояние да го правят;

Or. en

Изменение 13
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 3 д (нов)
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Проектостановище Изменение

3д. призовава Комисията да 
предприеме действия по отношение 
на информационната изолация на по-
възрастните поколения, по-специално 
на възрастните жени, и да насърчи и 
популяризира технологиите, 
използвани за целите на 
електронното здравеопазване, като 
принос за постигането на целите на 
Комисията по отношение на 
активния живот на възрастните 
хора и остаряването в добро здраве 
(удължаване на живота в добро здраве 
с две години);

Or. en

Изменение 14
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. насърчава Комисията да признае, 
че възможностите за електронно 
здравеопазване не биха могли да 
подобрят значително здравните 
резултати и благосъстоянието на 
пациентите, ако те заменят прякото 
взаимодействие между хората, 
вместо да бъдат съчетани с подхода 
за контакти лице в лице между 
пациентите и доставчиците на 
(здравни) услуги; ето защо призовава 
Комисията да се погрижи 
технологиите, които се използват за 
целите на електронното 
здравеопазване, да не заменят 
отношенията на доверие между 
пациентите и специалистите, към 
които те се обръщат за 
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предоставянето на (здравни) грижи;

Or. en

Изменение 15
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. признава необходимостта от 
технологии за целите на 
електронното здравеопазване, особено 
с оглед на разгръщането на неговия 
потенциал по отношение на 
здравословните проблеми, които все 
още са обременени от широко 
разпространени табута, например 
малтретиране на възрастни лица, 
сексуално малтретиране и други 
проблеми, свързани със сексуалното и 
репродуктивното здраве;

Or. en

Изменение 16
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава Комисията да разглежда 
и популяризира електронното 
здравеопазване като принос за 
повишаване на ефективността на 
системите за полагане на (здравни) 
грижи, насочени към подобряване на 
здравето и благосъстоянието на 
жените през целия им живот, с цел 
да се допринесе за преодоляване на 
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разликата между половете по 
отношение на резултатите от 
здравеопазването като цяло; 

Or. en

Изменение 17
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че тъй като една от 
основните цели на Плана за действие за 
електронно здравеопазване е да 
гарантира равен достъп до здравно 
обслужване на всички граждани на 
Европейския съюз, следва да се 
предприемат спешни мерки за 
премахване на цифровото разделение 
между различните райони в държавите 
членки и, по-специално, да се премахнат 
различията в достъпа на жените до 
информационни и комуникационни 
технологии в рамките на отделните 
държави членки;

5. припомня, че тъй като една от 
основните цели на Плана за действие за 
електронно здравеопазване е да 
гарантира равен достъп до здравно 
обслужване на всички граждани на 
Европейския съюз, следва да се 
предприемат спешни мерки за 
премахване на цифровото разделение 
между различните райони в държавите 
членки и, по-специално, да се премахнат 
различията в достъпа на жените до 
информационни и комуникационни 
технологии в рамките на отделните 
държави членки; подчертава, че следва 
да се отдели специално внимание на 
жените, които живеят в условия, 
обусловени от ниски доходи, и в 
селски райони, както и възрастните 
жени, които в много случаи нямат 
необходимите умения в областта на 
ИКТ;

Or. en

Изменение 18
Зузана Ройтова

Проектостановище
Параграф 5



PE516.920v01-00 12/16 AM\1001897BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

5. припомня, че тъй като една от 
основните цели на Плана за действие за 
електронно здравеопазване е да 
гарантира равен достъп до здравно 
обслужване на всички граждани на 
Европейския съюз, следва да се 
предприемат спешни мерки за 
премахване на цифровото разделение 
между различните райони в държавите 
членки и, по-специално, да се премахнат 
различията в достъпа на жените до 
информационни и комуникационни 
технологии в рамките на отделните 
държави членки;

5. припомня, че тъй като една от 
основните цели на Плана за действие за 
електронно здравеопазване е да 
гарантира равен достъп до здравно 
обслужване на всички граждани на 
Европейския съюз, следва да се 
предприемат спешни мерки за 
премахване на цифровото разделение 
между различните региони в държавите 
членки и между градското население и 
населението на селските райони и, 
по-специално, да се премахнат 
различията в достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии в рамките на отделните 
държави членки от гледна точка на 
жените, възрастните хора, лицата с 
увреждания и лицата от социални 
групи в неравностойно положение;

Or. cs

Изменение 19
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отправя искане към Комисията и 
държавите членки да обърнат специално 
внимание на цифровата грамотност и 
техническото обучение на жените, за да 
се гарантира, че инструментите на 
електронното здравеопазване, по-
специално телемедицината, са 
действително ефективни;

6. отправя искане към Комисията и 
държавите членки да обърнат специално 
внимание на цифровата грамотност и 
техническото обучение на жените и по-
специално на възрастното население, 
за да се гарантира, че инструментите на 
електронното здравеопазване, по-
специално телемедицината, са 
действително ефективни и достъпни за 
цялото население;

Or. en
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Изменение 20
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отправя искане към Комисията и 
държавите членки да обърнат специално 
внимание на цифровата грамотност и 
техническото обучение на жените, за да 
се гарантира, че инструментите на 
електронното здравеопазване, по-
специално телемедицината, са 
действително ефективни;

6. отправя искане към Комисията и 
държавите членки да обърнат специално 
внимание на цифровата грамотност и 
техническото обучение на жените, и по-
специално на възрастните жени, за да 
се гарантира, че инструментите на 
електронното здравеопазване, по-
специално телемедицината, са 
действително ефективни;

Or. en

Изменение 21
Картика Тамара Лиотар

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията да насърчава 
здравната и компютърната 
грамотност на по-възрастните 
поколения, по-специално на 
възрастните жени, и да поощрява и 
популяризира насочените към 
ползвателите и удобни за ползване от 
жените възможности за електронно 
здравеопазване като принос за 
постигането на целите на 
Комисията по отношение на 
активния живот на възрастните 
хора и остаряването в добро здраве; 

Or. en
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Изменение 22
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки, когато 
предприемат мерки във връзка с 
оперативните цели на Плана за 
действие, да се борят срещу пречките 
пред професионалната мобилност на 
жените в сектора на електронното 
здравеопазване;

7. призовава държавите членки, когато 
предприемат мерки във връзка с 
оперативните цели на Плана за 
действие, да се борят срещу пречките 
пред професионалната мобилност на 
жените в сектора на електронното 
здравеопазване, по-специално по 
отношение на обучението на 
момичетата в областта на ИКТ с 
оглед на бъдещото им професионално 
развитие;

Or. en

Изменение 23
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава Комисията да 
предостави ясни насоки относно 
финансирането с оглед на прякото 
подпомагане на сектора на ИКТ и 
сектора на здравеопазването, за 
които се отчита, че представляват 
сектори с най-висок потенциал за 
растеж и разкриване на работни 
места; 

Or. en

Изменение 24
Марина Янакудакис
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отправя искане към държавите 
членки и Комисията с помощта на 
Европейския институт за равенство 
между половете (EIGE) да събират 
разделени по полов признак данни 
относно първоначалните заключения 
във връзка с достъпността и 
въздействието на системите и 
инструментите за електронно 
здравеопазване.

8. отправя препоръка към държавите 
членки и Комисията с помощта на 
Европейския институт за равенство 
между половете (EIGE) да събират 
разделени по полов признак данни 
относно първоначалните заключения 
във връзка с достъпността и 
въздействието на системите и 
инструментите за електронно 
здравеопазване.

Or. en

Изменение 25
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отправя искане към държавите членки 
и Комисията с помощта на Европейския 
институт за равенство между половете 
(EIGE) да събират разделени по полов 
признак данни относно първоначалните 
заключения във връзка с достъпността и 
въздействието на системите и 
инструментите за електронно 
здравеопазване.

8. отправя искане към държавите членки 
и Комисията с помощта на Европейския 
институт за равенство между половете 
(EIGE) да събират разделени по полов 
признак данни относно първоначалните 
заключения във връзка с достъпността и 
въздействието на системите и 
инструментите за електронно 
здравеопазване и призовава за 
извършването на обмен на най-добри 
практики в областта на прилагането 
на електронното здравеопазване.

Or. en

Изменение 26
Юстина Виткаускайте
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Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. отправя искане към Комисията и 
държавите членки да отделят 
внимание на здравната грамотност 
на пациентите с оглед на 
обезпечаването на ефективното 
използване на инструментите на 
електронното здравеопазване. 

Or. en


