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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. Vyzývá členské státy, aby, vzhledem k tomu, že akční plán pro elektronické zdravotnictví 
vytvoří nové pracovní příležitosti v oblasti výzkumu, zdravotnictví, lékařství a IKT, 
věnovaly zvláštní pozornost vyváženému zastoupení mužů a žen ve vzdělávání, odborné 
přípravě a při náboru pracovních sil ve všech těchto oblastech. 

2. Žádá Komisi a členské státy, aby v oblasti elektronického zdravotnictví zajistily rovný 
přístup pro ženy nejen jako pro pacienty, ale také jako pro poskytovatele péče 
(profesionální či neprofesionální), odborníky na IKT a tvůrce politik. 

3. Naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly přístup ke zdravotní péči a 
lékařství zohledňující pohlaví a aby při provádění akčního plánu pro elektronické 
zdravotnictví zohlednily specifické potřeby žen a dívek jako příjemců zdravotní péče. 

4. Zdůrazňuje, že náklady na příslušné přístroje, spojení a komunikaci mohou být závažnou 
překážkou pro přístup žen k IKT a jejich využívání pro zdravotnictví jako pro příjemce 
nebo poskytovatele péče.

5. Připomíná, že, protože hlavním cílem akčního plánu pro elektronické zdravotnictví je 
zajištění rovného přístupu k zdravotní péči pro všechny občany Unie, měla by být 
naléhavě přijata opatření, která by uzavřela digitální propast mezi různými regiony 
členských států a bojovala by zejména s nerovnostmi týkajícími se přístupu žen k IKT 
v rámci členských států.

6. Žádá Komisi a členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost digitální gramotnosti a 
technické přípravě pro ženy s cílem zajistit, aby nástroje elektronického zdravotnictví, 
zejména telemedicína, byly skutečně účinné.

7. Vyzývá členské státy, aby při řešení provozních cílů akčního plánu bojovaly s překážkami 
v oblasti mobility žen v zaměstnání v oblasti zdravotnictví.

8. Žádá členské státy a Komisi, aby s pomocí Evropského institutu pro rovnost pohlaví 
shromáždily údaje o počátečních zjištěních rozdělené podle pohlaví, pokud jde 
o dostupnost a dopad systémů a nástrojů elektronického zdravotnictví.


