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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten, gezien het feit dat 
het Actieplan e-gezondheidszorg nieuwe 
werkgelegenheid zal creëren in de 
onderzoeks-, gezondheids-, 
geneesmiddelen- en ICT-sectoren, 
bijzondere aandacht te besteden aan 
genderevenwicht in het onderwijs, 
opleidingen en aanwerving in al deze 
sectoren;

1. verzoekt de lidstaten, gezien het feit dat 
het Actieplan e-gezondheidszorg nieuwe 
werkgelegenheid zal creëren in de 
onderzoeks-, gezondheids-, 
geneesmiddelen- en ICT-sectoren, 
bijzondere aandacht te besteden aan 
genderevenwicht in het onderwijs, 
opleidingen en aanwerving in al deze 
sectoren, bijvoorbeeld met betrekking tot 
het beroep van verpleger, waar mannen 
momenteel ondervertegenwoordigd zijn;

Or. en

Amendement 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten, gezien het feit dat 
het Actieplan e-gezondheidszorg nieuwe 
werkgelegenheid zal creëren in de 
onderzoeks-, gezondheids-, 
geneesmiddelen- en ICT-sectoren, 
bijzondere aandacht te besteden aan 
genderevenwicht in het onderwijs, 
opleidingen en aanwerving in al deze 
sectoren;

1. verzoekt de lidstaten, gezien het feit dat 
het Actieplan e-gezondheidszorg tot doel 
heeft nieuwe werkgelegenheid te creëren in 
de onderzoeks-, gezondheids-, 
geneesmiddelen- en ICT-sectoren, 
bijzondere aandacht te besteden aan 
genderevenwicht in het onderwijs, 
opleidingen en aanwerving in al deze 
sectoren;

Or. en
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Amendement 3
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat vrouwen met name 
ondervertegenwoordigd zijn in de 
onderzoeks- en ICT-sectoren; de 
Commissie dient bijgevolg geïntegreerde 
en collectieve maatregelen zoals 
mentorschapsprogramma's en –stelsels te 
bevorderen om de deelname van vrouwen 
in deze sectoren aan te moedigen;

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten om voor de 
voorgestelde posten strikt toe te zien op de 
gelijke behandeling en beloning van 
mannen en vrouwen; 

Or. fr

Amendement 5
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept de lidstaten eveneens op om bij 
de bevordering van dit plan de nadruk te 
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leggen op het streven naar het nodige 
evenwicht tussen mannen en vrouwen; 

Or. fr

Amendement 6
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor gelijke toegang voor vrouwen 
tot het gebied van e-gezondheid, niet alleen 
als patiënten maar ook als zorgverleners (al 
dan niet professioneel), ICT-deskundigen 
en beleidsmakers;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor gelijke toegang voor vrouwen 
en mannen tot het gebied van e-
gezondheid, niet alleen als patiënten maar
ook als zorgverleners (al dan niet 
professioneel), ICT-deskundigen en 
beleidsmakers;

Or. en

Amendement 7
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor gelijke toegang voor vrouwen 
tot het gebied van e-gezondheid, niet alleen 
als patiënten maar ook als zorgverleners (al 
dan niet professioneel), ICT-deskundigen 
en beleidsmakers;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor gelijke toegang voor vrouwen 
tot het gebied van e-gezondheid, niet alleen 
als patiënten maar ook als zorgverleners (al 
dan niet professioneel), ICT-deskundigen 
en beleidsmakers; benadrukt dat vrouwen 
gedurende hun hele leven betrokken zijn 
bij alle niveaus van de sector 
gezondheidszorg;

Or. en
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Amendement 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan een gendergebaseerde 
benadering van gezondheidszorg en 
geneeskunde te bevorderen, en bij de 
tenuitvoerlegging van het Actieplan e-
gezondheidszorg rekening te houden met 
de specifieke behoeften van vrouwen en 
meisjes als begunstigden van 
gezondheidszorg;

3. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan een gendergebaseerde 
benadering van gezondheidszorg en 
geneeskunde te bevorderen, en bij de 
tenuitvoerlegging van het Actieplan e-
gezondheidszorg rekening te houden met 
de specifieke behoeften van vrouwen en 
meisjes als begunstigden van 
gezondheidszorg, aangezien vrouwen
omwille van een langere 
levensverwachting en de 
gendersensitiviteit van bepaalde ziekten in 
grotere mate worden getroffen door 
chronische en invaliderende ziekten;

Or. en

Amendement 9
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie op e-
gezondheidsdiensten aan te moedigen en 
te bevorderen die ontworpen zijn voor 
vrouwen van alle leeftijden en die 
meerbepaald gericht zijn op 
gezondheidsproblemen bij vrouwen en 
bijgevolg op vrouwen gerichte raad en 
zorgoplossingen aanbieden;

Or. en
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Amendement 10
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept de Commissie op e-
gezondheidsdiensten aan te moedigen en 
te bevorderen die ontworpen zijn voor 
(informele) mantelzorgers, die nog steeds 
grotendeels vrouwen zijn, om hen bij te 
staan bij hun vaak zware zorgtaken en om 
hen in staat te stellen de best mogelijke 
zorg te verstrekken;

Or. en

Amendement 11
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. roept de Commissie op e-
gezondheidsdiensten aan te moedigen 
voor vrouwen die in een isolement leven, 
waarmee niet enkel vrouwen worden 
bedoeld die in afgelegen gebieden wonen, 
maar ook geïsoleerde en aan huis 
gebonden vrouwen die niet beschikken 
over de mobiliteit en/of het netwerk voor 
(sociale) ondersteuning die nodig zijn om 
hun gezondheid en welzijn te 
onderhouden;

Or. en

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. roept de Commissie op e-
gezondheidsdiensten te bevorderen die 
zelfstandig leven vergemakkelijken en 
ongevallen thuis voorkomen, om oudere 
vrouwen in staat te stellen zo lang ze dit 
willen of moeten een zelfstandig leven te 
leiden, ongeacht hun 
gezondheidstoestand;

Or. en

Amendement 13
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. roept de Commissie op het 
informatie-isolement van oudere 
generaties, en met name van oudere 
vrouwen, aan te pakken en e-
gezondheidstechnologieën aan te 
moedigen en te bevorderen om zo een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Commissie 
op het vlak van actief en gezond ouder 
worden (HLY+2);

Or. en

Amendement 14
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spoort de Commissie aan te 
erkennen dat het mogelijk is dat e-
gezondheidsoplossingen niet voor een 
belangrijke verbetering van de algemene 
gezondheidsresultaten en het welzijn van 
patiënten zullen zorgen indien ze 
menselijke interactie zullen vervangen in 
plaats van deel te gaan uitmaken van een 
persoonlijke benadering tussen patiënten 
en (gezondheids)zorgverleners; roept de 
Commissie bijgevolg op ervoor te zorgen 
dat e-gezondheidstechnologieën geen 
vervanging zullen vormen voor de 
vertrouwensrelatie tussen patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de 
(gezondheids)zorgsector;

Or. en

Amendement 15
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. erkent dat e-
gezondheidstechnologieën noodzakelijk 
zijn, in het bijzonder wanneer hun 
potentieel wordt benut met betrekking tot 
gezondheidskwesties die nog steeds 
grotendeels taboe zijn, zoals misbruik van 
ouderen, seksueel misbruik en andere 
kwesties die met seksuele en reproductieve 
gezondheid samenhangen;

Or. en

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie e-
gezondheid te beschouwen en te 
bevorderen als een bijdrage aan meer 
effectieve (gezondheids)zorgstelsels met 
als doel de gezondheid en het welzijn van 
vrouwen in alle levensfasen te verbeteren, 
opdat de kloof tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van algemene 
gezondheidsresultaten kan worden 
overbrugd;

Or. en

Amendement 17
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt opnieuw dat er met spoed 
maatregelen moeten worden genomen om 
de digitale kloof tussen de verschillende 
regio's van de lidstaten te dichten en, meer 
in het bijzonder, ongelijkheden met 
betrekking tot de toegang van vrouwen tot 
ICT binnen de lidstaten aan te pakken, 
aangezien het waarborgen van gelijke 
toegang tot gezondheidszorg voor alle 
burgers van de Unie een van de 
belangrijkste doelstellingen van het 
Actieplan e-gezondheidszorg is;

5. benadrukt opnieuw dat er met spoed 
maatregelen moeten worden genomen om 
de digitale kloof tussen de verschillende
regio's van de lidstaten te dichten en, meer 
in het bijzonder, ongelijkheden met 
betrekking tot de toegang van vrouwen tot 
ICT binnen de lidstaten aan te pakken, 
aangezien het waarborgen van gelijke 
toegang tot gezondheidszorg voor alle 
burgers van de Unie een van de 
belangrijkste doelstellingen van het 
Actieplan e-gezondheidszorg is; benadrukt 
dat bijzondere aandacht dient te worden 
besteed aan vrouwen die in milieus 
gekenmerkt door lage inkomens en in 
plattelandsgebieden wonen, alsook aan 
oudere vrouwen die vaak niet over ICT-
vaardigheden beschikken;
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Or. en

Amendement 18
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt opnieuw dat er met spoed 
maatregelen moeten worden genomen om 
de digitale kloof tussen de verschillende 
regio's van de lidstaten te dichten en, meer 
in het bijzonder, ongelijkheden met 
betrekking tot de toegang van vrouwen tot 
ICT binnen de lidstaten aan te pakken, 
aangezien het waarborgen van gelijke 
toegang tot gezondheidszorg voor alle 
burgers van de Unie een van de 
belangrijkste doelstellingen van het 
Actieplan e-gezondheidszorg is;

5. benadrukt opnieuw dat er met spoed 
maatregelen moeten worden genomen om 
de digitale kloof tussen de verschillende 
regio's van de lidstaten te dichten en, meer 
in het bijzonder, ongelijkheden met 
betrekking tot de toegang van vrouwen tot 
ICT binnen de lidstaten aan te pakken, 
aangezien het waarborgen van gelijke 
toegang tot gezondheidszorg voor alle 
burgers van de Unie een van de 
belangrijkste doelstellingen van het 
Actieplan e-gezondheidszorg is;

Or. cs

Amendement 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Commissie en de lidstaten 
bijzondere aandacht te besteden aan 
digitale geletterdheid en technische 
opleidingen voor vrouwen, teneinde ervoor 
te zorgen dat e-gezondheidsinstrumenten, 
met name telegeneeskunde, daadwerkelijk 
doeltreffend zijn;

6. vraagt de Commissie en de lidstaten 
bijzondere aandacht te besteden aan 
digitale geletterdheid en technische 
opleidingen voor vrouwen en met name 
voor oudere bevolkingsgroepen, teneinde 
ervoor te zorgen dat e-
gezondheidsinstrumenten, met name 
telegeneeskunde, daadwerkelijk 
doeltreffend zijn en toegankelijk zijn voor 
de hele bevolking;

Or. en
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Amendement 20
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Commissie en de lidstaten 
bijzondere aandacht te besteden aan 
digitale geletterdheid en technische 
opleidingen voor vrouwen, teneinde ervoor 
te zorgen dat e-gezondheidsinstrumenten, 
met name telegeneeskunde, daadwerkelijk 
doeltreffend zijn;

6. vraagt de Commissie en de lidstaten 
bijzondere aandacht te besteden aan 
digitale geletterdheid en technische 
opleidingen voor vrouwen, en met name 
voor oudere vrouwen, teneinde ervoor te 
zorgen dat e-gezondheidsinstrumenten, met 
name telegeneeskunde, daadwerkelijk 
doeltreffend zijn;

Or. en

Amendement 21
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie op de kennis op 
het gebied van gezondheid en ICT van 
oudere generaties te bevorderen, en met 
name van oudere vrouwen, en op de 
gebruiker gerichte en vrouwvriendelijke 
e-gezondheidsoplossingen aan te 
moedigen en te bevorderen om zo een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Commissie 
op het vlak van actief en gezond ouder 
worden;

Or. en
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Amendement 22
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten om bij de 
verwezenlijking van de operationele 
doelstellingen van het Actieplan de 
belemmeringen voor de beroepsmobiliteit 
van vrouwen in de e-gezondheidssector 
weg te nemen;

7. verzoekt de lidstaten om bij de 
verwezenlijking van de operationele 
doelstellingen van het Actieplan de 
belemmeringen voor de beroepsmobiliteit 
van vrouwen in de e-gezondheidssector 
weg te nemen, met name met betrekking 
tot de opleiding van meisjes op het vlak 
van ICT met het oog op een toekomstige 
loopbaan;

Or. en

Amendement 23
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie te komen 
met duidelijke richtsnoeren inzake 
financiering om de ICT- en 
gezondheidssectoren, die erkend zijn als 
sectoren met het grootste potentieel op het 
vlak van groei en werkgelegenheid, 
rechtstreeks te steunen;

Or. en

Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de lidstaten en de Commissie om 
met de hulp van het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid (EIGE) naar gender 
uitgesplitste gegevens te verzamelen over 
de eerste bevindingen ten aanzien van de 
toegankelijkheid en de effecten van e-
gezondheidssystemen en -instrumenten.

8. beveelt de lidstaten en de Commissie 
aan om met de hulp van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
naar gender uitgesplitste gegevens te 
verzamelen over de eerste bevindingen ten 
aanzien van de toegankelijkheid en de 
effecten van e-gezondheidssystemen en -
instrumenten.

Or. en

Amendement 25
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de lidstaten en de Commissie om 
met de hulp van het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid (EIGE) naar gender 
uitgesplitste gegevens te verzamelen over 
de eerste bevindingen ten aanzien van de 
toegankelijkheid en de effecten van e-
gezondheidssystemen en -instrumenten.

8. vraagt de lidstaten en de Commissie om 
met de hulp van het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid (EIGE) naar gender 
uitgesplitste gegevens te verzamelen over 
de eerste bevindingen ten aanzien van de 
toegankelijkheid en de effecten van e-
gezondheidssystemen en –instrumenten en 
vraagt de uitwisseling van goede 
praktijken op het vlak van de uitvoering 
van e-gezondheid.

Or. en

Amendement 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 



AM\1001897NL.doc 15/15 PE516.920v01-00

NL

aandacht te besteden aan het 
gezondheidsalfabetisme van patiënten om 
te zorgen voor de effectieve toepassing 
van e-gezondheidsinstrumenten

Or. en


