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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a nemek közötti 
egyensúlyra a kutatási, egészségügyi, orvosi és az ikt-ágazatokhoz kapcsolódó oktatásban, 
képzésben és munkaerő-felvételben, mivel ezen ágazatokban az e-egészségügyi cselekvési 
terv új munkalehetőségeket fog teremteni; 

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak a nők számára egyenlő 
hozzáférést az e-egészségügy területéhez, nemcsak páciensi , hanem (hivatásos vagy nem 
hivatásos) gondozói, ikt-szakértői és politikai döntéshozói minőségükben; 

3. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a nemek közötti egyensúly 
szemléletmódját az egészségügyi és orvosi ágazatban, és az e-egészségügyi cselekvési 
terv végrehajtásakor vegyék figyelembe az egészségügyi ellátásban részesülő nők és 
lányok egyedi igényeit; 

4. hangsúlyozza, hogy a megfelelő berendezések, összeköttetések és kapcsolattartás 
költségei jelentősen akadályozhatják a nőket – mind páciensi, mind gondozói 
minőségükben – az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférésükben 
és azok használatában;

5. emlékeztet, hogy mivel az e-egészségügyi cselekvési terv egyik fő célkitűzése az, hogy 
valamennyi uniós polgár számára egyenlő hozzáférést biztosítson az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, sürgős intézkedéseket kell hozni a tagállamok különböző régiói közötti 
digitális szakadék megszüntetésére, különösképpen pedig a nők ikt-hoz való hozzáférése 
tekintetében a tagállamok között meglévő különbségek leküzdésére;

6. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak különleges figyelmet a nők digitális 
jártasságára és technikai képzésére annak biztosítása érdekében, hogy az e-egészségügyi 
eszközök – különösen a telemedicina – valóban hatékonyan működjenek;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy a cselekvési terv operatív célkitűzéseinek megvalósítása 
kapcsán foglalkozzanak az e-egészségügyi ágazatban a nők foglalkoztatási célú mobilitása 
előtt álló akadályokkal is;

8. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
segítségével gyűjtsenek nemek szerint lebontott adatokat a kezdeti eredményekről az e-
egészségügyi rendszer és eszközök hozzáférése és hatása vonatkozásában.


