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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. ņemot vērā, ka ar e-veselības rīcības plānu tiks radītas jaunas darba iespējas pētniecības, 
veselības aprūpes, medicīnas un IKT nozarēs, aicina dalībvalstis, izglītojot, apmācot un 
pieņemot cilvēkus darbā, īpašu uzmanību pievērst dzimumu līdzsvaram visās šajās 
nozarēs; 

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis nodrošināt sievietēm vienlīdzīgu piekļuvi e-veselības jomai 
ne tikai kā pacientēm, bet arī kā aprūpes sniedzējām (profesionālām vai neprofesionālām), 
IKT speciālistēm un politikas veidotājām; 

3. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt uz dzimumu balstītu pieeju veselības aprūpē un 
medicīnā un e-veselības rīcības plāna īstenošanā ņemt vērā sieviešu un meiteņu kā 
veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju īpašās vajadzības; 

4. uzsver, ka saistītu ierīču, savienojumu un komunikāciju izmaksas var būt ievērojams 
šķērslis sievietēm, kas kā pakalpojumu saņēmējas vai aprūpes sniedzējas vēlas piekļūt 
veselības aprūpei paredzētām IKT un izmantot tās;

5. tā kā viens no e-veselības rīcības plāna galvenajiem mērķiem ir nodrošināt visiem 
Savienības pilsoņiem vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, atgādina, ka 
steidzami jāveic pasākumi, lai izskaustu digitālo plaisu starp dažādiem dalībvalstu
reģioniem un jo īpaši pievērstos atšķirībām attiecībā uz sieviešu piekļuvi IKT dažādās 
dalībvalstīs;

6. lūdz Komisiju un dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību digitālo līdzekļu lietošanas 
prasmēm un tehniskajai apmācībai sievietēm, lai nodrošinātu, ka e-veselības rīki, jo īpaši 
telemedicīna, ir patiešām efektīvi;

7. aicina dalībvalstis rīcības plāna darbības mērķu īstenošanas laikā pievērsties sieviešu 
profesionālās mobilitātes šķēršļu risināšanai e-veselības nozarē;

8. lūdz dalībvalstis un Komisiju ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) palīdzību 
apkopot pēc dzimuma grupētus datus par sākotnējiem konstatējumiem attiecībā uz e-
veselības sistēmu un rīku pieejamību un ietekmi.


