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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

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; 

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; 

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; 

4. подчертава, че разходите по съответните устройства, връзки и комуникации могат 
да бъдат значително препятствие пред използването от жените на информационни и 
комуникационни технологии и пред техния достъп до ИКТ за целите на 
здравеопазването в качеството им на бенефициери или обгрижващи лица;

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;

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;

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;

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


