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Predlog spremembe 1
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo uravnoteženi 
zastopanosti spolov pri izobraževanju, 
usposabljanju in zaposlovanju v sektorjih 
raziskovanja, zdravstva, medicine ter 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, saj bo akcijski načrt za e-
zdravje v vseh teh sektorjih ustvaril nova 
delovna mesta;

1. poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo uravnoteženi 
zastopanosti spolov pri izobraževanju, 
usposabljanju in zaposlovanju v sektorjih 
raziskovanja, zdravstva, medicine ter 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, saj bo akcijski načrt za e-
zdravje v vseh teh sektorjih ustvaril nova 
delovna mesta, tudi pri poklicu negovalca, 
ki ga trenutno opravlja premalo moških;

Or. en

Predlog spremembe 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo uravnoteženi 
zastopanosti spolov pri izobraževanju, 
usposabljanju in zaposlovanju v sektorjih 
raziskovanja, zdravstva, medicine ter 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, saj bo akcijski načrt za e-
zdravje v vseh teh sektorjih ustvaril nova 
delovna mesta;

1. poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo uravnoteženi 
zastopanosti spolov pri izobraževanju, 
usposabljanju in zaposlovanju v sektorjih 
raziskovanja, zdravstva, medicine ter 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, saj je cilj akcijskega načrta za 
e-zdravje v vseh teh sektorjih ustvariti 
nova delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 3
Mojca Kleva Kekuš
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da so ženske premalo 
zastopane zlasti v raziskovalnih panogah 
ter sektorju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij; Komisija bi 
zato morala spodbujati celovite in skupne 
ukrepe, na primer programe in sheme 
mentorstva, s katerimi bi spodbujala 
udeležbo žensk v teh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 4
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poziva države članice, naj za 
predlagana mesta dosledno uveljavljajo 
načela enake obravnave in enakega 
plačila za moške in ženske;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. prav tako poziva države članice, naj 
spodbujajo ta načrt, pri tem pa vztrajajo 
pri potrebi po ravnovesju med moškimi in 
ženskami;
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Or. fr

Predlog spremembe 6
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ženskam zagotovijo enake možnosti 
dostopa do področja e-zdravja, ne samo kot 
pacientkam, ampak tudi kot poklicnim ali 
nepoklicnim negovalkam, 
strokovnjakinjam za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo ter 
oblikovalkam politike;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ženskam in moškim zagotovijo enake 
možnosti dostopa do področja e-zdravja, ne 
samo kot pacientkam, ampak tudi kot 
poklicnim ali nepoklicnim negovalkam, 
strokovnjakinjam za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo ter 
oblikovalkam politike;

Or. en

Predlog spremembe 7
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ženskam zagotovijo enake možnosti 
dostopa do področja e-zdravja, ne samo kot 
pacientkam, ampak tudi kot poklicnim ali 
nepoklicnim negovalkam, 
strokovnjakinjam za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo ter 
oblikovalkam politike;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ženskam zagotovijo enake možnosti 
dostopa do področja e-zdravja, ne samo kot 
pacientkam, ampak tudi kot poklicnim ali 
nepoklicnim negovalkam, 
strokovnjakinjam za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo ter 
oblikovalkam politike; poudarja, da 
ženske vse življenje sodelujejo na vseh 
ravneh zdravstvenega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Justina Vitkauskaite Bernard
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
na področjih zdravstva in medicine 
spodbujajo pristop, ki temelji na enakosti 
spolov, in naj pri izvajanju akcijskega 
načrta za e-zdravje upoštevajo specifične 
potrebe deklic in žensk kot zavarovank 
zdravstvenega varstva;

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
na področjih zdravstva in medicine 
spodbujajo pristop, ki temelji na enakosti
spolov, in naj pri izvajanju akcijskega 
načrta za e-zdravje upoštevajo specifične 
potrebe deklic in žensk kot zavarovank 
zdravstvenega varstva, saj so ženske zaradi 
daljše pričakovane življenjske dobe in 
večje dovzetnosti za določene bolezni bolj 
izpostavljene kroničnim in 
degenerativnim boleznim; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo, naj spodbuja storitve 
e-zdravja, ki so namenjene ženskam vseh 
starosti in obravnavajo predvsem 
zdravstvene težave žensk, zato ponujajo 
njim prilagojene nasvete in nego; 

Or. en

Predlog spremembe 10
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. poziva Komisijo, naj spodbuja storitve 
e-zdravja, namenjene svojcem, ki 
(neuradno) zagotavljajo nego, saj gre 
povečini še vedno za ženske, da bi jim 
ponudili podporo pri pogosto težavnih 
negovalnih opravilih in jim omogočili 
najboljšo mogočo nego;

Or. en

Predlog spremembe 11
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 c. poziva Komisijo, naj spodbuja rešitve 
e-zdravja za osamljene ženske, ne le tiste, 
ki živijo v odročnih območjih, temveč tudi 
tiste, ki so osamljene in prisiljene biti 
doma, bodisi zaradi omejene gibljivosti 
in/ali (socialne) podporne mreže za 
vzdrževanje zdravja in dobrega počutja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 d. poziva Komisijo, naj spodbuja rešitve 
e-zdravja, ki olajšujejo neodvisno življenje 
in preprečujejo nesreče na domu, da bi 
starejšim ženskam omogočili neodvisno 
življenje, dokler si to želijo ali menijo, da 
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je potrebno, ne glede na njihovo 
zdravstveno stanje;

Or. en

Predlog spremembe 13
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 e. poziva Komisijo, naj obravnava 
informacijsko osamljenost starejših 
generacij, zlasti žensk, in spodbuja 
tehnologijo e-zdravja, saj gre za prispevek 
k ciljem Komisije na področju aktivnega 
in zdravega staranja (HLY+2);

Or. en

Predlog spremembe 14
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. spodbuja Komisijo, naj prizna, da 
rešitve e-zdravja ne morejo bistveno 
izboljšati zdravstvenih rezultatov in 
dobrega počutja pacientov, če nadomestijo 
človeško interakcijo, namesto da bi bile 
vključene v pristop na štiri oči med 
pacienti in ponudniki (zdravstvene) nege;
zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
tehnologija e-zdravja ne bo nadomestila 
na zaupanju temelječega odnosa med 
pacienti in zdravstvenimi delavci;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 b. priznava potrebo po tehnologiji e-
zdravja, zlasti ko gre za izkoriščanje 
njenega potenciala v zvezi z zdravstvenimi 
težavami, ki so še zmeraj tabuizirane, na 
primer zlorabo starejših, spolno zlorabo 
ter drugimi spolnimi in reproduktivnimi 
zdravstvenimi težavami;

Or. en

Predlog spremembe 16
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 c. poziva Komisijo, naj e-zdravje 
obravnava in spodbuja kot prispevek k 
učinkovitejšemu sistemu zdravstvene 
nege, katerega cilj je izboljšati zdravje in 
dobro počutje žensk v celotni življenjski 
dobi ter prispevati k odpravljanju razlik 
med spoli pri splošnih rezultatih 
zdravljenja; 

Or. en

Predlog spremembe 17
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponovno poudarja, da je treba nujno 
sprejeti ukrepe za premostitev digitalne 
vrzeli med različnimi regijami držav 
članic, zlasti za odpravo razlik pri dostopu 
žensk do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij med državami 
članicami, saj je eden glavnih ciljev 
akcijskega načrta za e-zdravje zagotoviti 
enake možnosti dostopa do zdravstvenih 
storitev za vse državljane Unije;

5. ponovno poudarja, da je treba nujno 
sprejeti ukrepe za premostitev digitalne 
vrzeli med različnimi regijami držav 
članic, zlasti za odpravo razlik pri dostopu 
žensk do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij med državami 
članicami, saj je eden glavnih ciljev 
akcijskega načrta za e-zdravje zagotoviti 
enake možnosti dostopa do zdravstvenih 
storitev za vse državljane Unije; poudarja, 
da je treba posebno pozornost nameniti 
ženskam, ki živijo v okoliščinah z nizkim 
dohodkom ali na podeželju, pa tudi 
starejšim ženskam, ki pogosto nimajo 
znanja o informacijskih in 
komunikacijskih tehnologijah;

Or. en

Predlog spremembe 18
Zuzana Roithová

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponovno poudarja, da je treba nujno 
sprejeti ukrepe za premostitev digitalne 
vrzeli med različnimi regijami držav 
članic, zlasti za odpravo razlik pri dostopu 
žensk do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij med državami 
članicami, saj je eden glavnih ciljev 
akcijskega načrta za e-zdravje zagotoviti 
enake možnosti dostopa do zdravstvenih 
storitev za vse državljane Unije;

5. ponovno poudarja, da je treba nujno 
sprejeti ukrepe za premostitev digitalne 
vrzeli med različnimi regijami držav članic 
ter med mestnim in podeželskim 
prebivalstvom, zlasti za odpravo razlik 
med državami članicami pri dostopu do 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij za ženske, starejše, invalide in 
ljudi iz prikrajšanih družbenih skupin, saj 
je eden glavnih ciljev akcijskega načrta za 
e-zdravje zagotoviti enake možnosti 
dostopa do zdravstvenih storitev za vse 
državljane Unije;

Or. cs
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Predlog spremembe 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
posebno pozornost namenijo digitalnemu 
opismenjevanju in tehnološkemu 
usposabljanju žensk ter tako zagotovijo, da 
bodo orodja e-zdravja, zlasti telemedicina,
resnično učinkovita;

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
posebno pozornost namenijo digitalnemu 
opismenjevanju in tehnološkemu 
usposabljanju žensk in zlasti starejšega 
prebivalstva ter tako zagotovijo, da bodo 
orodja e-zdravja, zlasti telemedicina, 
resnično učinkovita in dostopna celotnemu 
prebivalstvu;

Or. en

Predlog spremembe 20
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
posebno pozornost namenijo digitalnemu 
opismenjevanju in tehnološkemu 
usposabljanju žensk ter tako zagotovijo, da 
bodo orodja e-zdravja, zlasti telemedicina, 
resnično učinkovita;

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
posebno pozornost namenijo digitalnemu 
opismenjevanju in tehnološkemu 
usposabljanju žensk, predvsem starejših,
ter tako zagotovijo, da bodo orodja e-
zdravja, zlasti telemedicina, resnično 
učinkovita;

Or. en

Predlog spremembe 21
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
zdravstveno ter informacijsko in 
komunikacijsko pismenost starejših 
generacij, zlasti žensk, in naj se zavzema 
za uporabnikom prijazne in ženskam 
prilagojene rešitve e-zdravja, saj gre za 
prispevek k ciljem Komisije na področju 
aktivnega in zdravega staranja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj prek izvajanja 
operativnih ciljev akcijskega načrta 
odpravijo težave poklicne mobilnosti žensk 
na področju e-zdravja;

7. poziva države članice, naj prek izvajanja 
operativnih ciljev akcijskega načrta 
odpravijo težave poklicne mobilnosti žensk 
na področju e-zdravja, predvsem z 
usposabljanjem deklet za kariero v 
informacijski in komunikacijski 
tehnologiji;

Or. en

Predlog spremembe 23
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poziva Komisijo, naj pripravi jasne 
smernice o financiranju neposredne 
podpore zdravstvenim sektorjem ter 
sektorjem informacijske in 
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komunikacijske tehnologije, ki veljajo za 
sektorje z največjim potencialom za rast in 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice in Komisijo, naj s 
pomočjo Evropskega inštituta za enakost 
spolov zberejo podatke, ločene po spolu, o 
prvotnih ugotovitvah glede dostopnosti in 
vpliva sistema ter orodij e-zdravja.

8. priporoča državam članicam in 
Komisiji, naj s pomočjo Evropskega 
inštituta za enakost spolov zberejo podatke, 
ločene po spolu, o prvotnih ugotovitvah 
glede dostopnosti in vpliva sistema ter 
orodij e-zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 25
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice in Komisijo, naj s 
pomočjo Evropskega inštituta za enakost 
spolov zberejo podatke, ločene po spolu, o 
prvotnih ugotovitvah glede dostopnosti in 
vpliva sistema ter orodij e-zdravja.

8. poziva države članice in Komisijo, naj s 
pomočjo Evropskega inštituta za enakost 
spolov zberejo podatke, ločene po spolu, o 
prvotnih ugotovitvah glede dostopnosti in 
vpliva sistema ter orodij e-zdravja, in 
poziva k razširjanju primerov dobre 
prakse pri izvajanju e-zdravja.

Or. en
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Predlog spremembe 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. poziva Komisijo in države članice, naj 
bodo pozorne na zdravstveno pismenost 
pacientov, da bi zagotovile učinkovito 
uporabo orodij e-zdravja. 

Or. en


