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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της έρευνας, της υγείας, 
της ιατρικής και των ΤΠΕ, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τις προσλήψεις σε όλους 
αυτούς τους τομείς·

2.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των 
γυναικών στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, όχι μόνο ως ασθενείς αλλά και ως 
παροχείς φροντίδας (επαγγελματίες ή μη), ειδικούς στις ΤΠΕ και παράγοντες χάραξης 
πολιτικής·

3.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια προσεκτική ως προς το 
φύλο προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική και, κατά την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική υγεία, να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των 
γυναικών και των κοριτσιών ως δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης·

4.   τονίζει ότι το κόστος των σχετικών συσκευών, των συνδέσεων και των επικοινωνιών 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην πρόσβαση και χρήση από τις γυναίκες των 
ΤΠΕ για την υγεία, με την ιδιότητά τους ως δικαιούχων ή φορέων παροχής φροντίδας·

5.   υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους του σχεδίου δράσης για 
την ηλ-υγεία είναι να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα επειγόντως ώστε να καλυφθεί το 
ψηφιακό χάσμα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών  στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, για 
την αντιμετώπιση των ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση των γυναικών στις ΤΠΕ εντός 
των κρατών μελών·

6.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εκμάθηση 
δεξιοτήτων ψηφιακής τεχνολογίας και την τεχνική κατάρτιση των γυναικών, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία ηλ-υγείας, ιδίως η τηλεϊατρική, θα  είναι πράγματι 
αποτελεσματικά·

7.   καλεί τα κράτη μέλη, κατά την εξέταση των επιχειρησιακών στόχων του σχεδίου δράσης, 
να επιτείνουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των εμποδίων στην επαγγελματική 
κινητικότητα των  γυναικών στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας·

8.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), να συλλέγουν τα αρχικά εμπειρικά δεδομένα ανά 
φύλο όσον αφορά την προσβασιμότητα και τον αντίκτυπο των συστημάτων και 
εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας.


