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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på kønsbalancen i 
forbindelse med uddannelse, oplæring og ansættelse inden for forskning, sundhedsvæsenet 
og læge- og ikt-sektoren, eftersom handlingsplanen for e-sundhed vil skabe nye 
jobmuligheder i alle disse sektorer; 

2. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre lige adgang for kvinder inden for 
e-sundhedsområdet, ikke kun som patienter men også som plejepersonale (betalt eller 
frivilligt), ikt-specialister og politiske beslutningstagere; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme en tilgang til 
sundhedspleje og medicin, der inddrager kønsaspektet, og til at tage hensyn til kvinder og 
pigers særlige behov som modtagere af sundhedsydelser under gennemførelsen af 
handlingsplanen for e-sundhed;  

4. understreger, at omkostningerne til relevante apparater, forbindelser og kommunikation 
kan være en væsentlig barriere for kvinders adgang til og brug af ikt inden for sundhed, 
hvad enten de er modtagere eller plejepersonale;

5. erindrer om, at sikring af lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere i Unionen er et 
af de vigtigste mål i handlingsplanen for e-sundhed, hvorfor der hurtigt bør gribes ind for 
at lukke den digitale kløft mellem de forskellige regioner i medlemsstaterne og især for at 
håndtere uligheder i kvinders adgang til ikt i medlemsstaterne;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne om at lægge særlig vægt på digitale 
færdigheder og teknisk uddannelse for kvinder med henblik på at sikre, at e-
sundhedsværktøjer, især telemedicin, virkelig er effektive;

7. opfordrer medlemsstaterne, når de drøfter de operationelle mål i handlingsplanen, til at 
fjerne hindringerne for kvinders erhvervsmæssige mobilitet i e-sundhedssektoren;

8. anmoder medlemsstaterne og Kommissionen, med bistand fra Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), om at indsamle kønsopdelte data fra 
foreløbige undersøgelser om tilgængeligheden og virkningen af e-sundhedssystemer og 
værktøjer.


