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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina valstybes nares, atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant E. sveikatos veiksmų planą 
bus sukurta naujų darbo vietų mokslinių tyrimų, sveikatos, medicinos ir informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) sektoriuose, ypatingą dėmesį skirti visuose šiuose sektoriuose 
lyčių pusiausvyrai darbuotojų lavinimo, rengimo ir samdymo srityse;

2. prašo Komisijos ir valstybių narių užtikrinti moterims vienodas galimybes patekti į 
e. sveikatos sritį ne tik kaip pacientėms, bet ir kaip slaugytojoms (profesionalioms arba 
ne), IRT specialistėms ir politikos formuotojoms;

3. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti lytimi grindžiamą požiūrį į 
sveikatos priežiūrą ir mediciną ir įgyvendinant E. sveikatos veiksmų planą atsižvelgti į 
konkrečius moterų ir merginų, kaip sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų, poreikius;

4. pabrėžia, kad su atitinkamais prietaisais, jungtimis ir ryšiais susijusios išlaidos gali būti 
svarbi kliūtis, trukdanti moterims turėti galimybę naudotis sveikatos sričiai skirtomis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis kaip paslaugų gavėjoms arba slaugytojoms;

5. primena, kad reikėtų skubiai imtis priemonių skirtingų valstybių narių regionų 
skaitmeninei atskirčiai naikinti ir, kalbant konkrečiau, valstybėse narėse esančios 
nelygybės, susijusios su moterų galimybe naudotis IRT, problemai spręsti, nes vienas iš 
pagrindinių E. sveikatos veiksmų plano tikslų – užtikrinti visiems Sąjungos piliečiams 
vienodą galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;

6. prašo Komisijos ir valstybių narių ypatingą dėmesį skirti moterų skaitmeniniam 
raštingumui ir techniniam mokymui, siekiant užtikrinti, kad e. sveikatos priemonės, ypač 
telemedicina, būtų tikrai veiksmingos;

7. ragina valstybes nares įgyvendinant veiksmų plano veiklos tikslus panaikinti kliūtis 
profesiniam moterų judumui e. sveikatos sektoriuje;

8. prašo valstybių narių ir Komisijos, padedant Europos lyčių lygybės institutui, rinkti pagal 
lytį išskirtus su e. sveikatos sistemos ir priemonių prieinamumu ir poveikiu susijusius 
pradinius duomenis.


