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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jistieden lill-Istati Membri, minħabba li l-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika se 
joħloq opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda fis-setturi tar-riċerka, is-saħħa, il-mediċina u l-
ICT, jagħtu attenzjoni partikolari lill-bilanċ tal-ġeneri fl-edukazzjoni, it-taħriġ u r-
reklutaġġ f’dawn is-setturi; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw aċċess indaqs għan-nisa fil-qasam 
tas-saħħa elettronika, mhux biss bħala pazjenti iżda wkoll bħala dawk li jikkuraw 
(professjonali u mhumiex), bħala speċjalisti tal-ICT u bħala dawk li jfasslu l-politika. 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu approċċ b’kuxjenza tal-ġeneri 
għall-kura tas-saħħa u l-mediċina, u li fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar is-
Saħħa elettronika, iqisu l-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa u l-bniet bħala benefiċjarji tal-kura 
tas-saħħa.   

4. Jenfasizza li l-prezz tat-tagħmir, tal-konnessjonijiet u tal-komunikazzjonijiet relevanti 
jista’ jkun ostakolu importanti għan-nisa, bħala benefiċjarji jew bħala dawk li jikkuraw, 
fir-rigward tal-aċċess u l-użu tal-ICTs għas-saħħa; 

5. Ifakkar li minħabba li wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa 
elettronika hu li jkun żgurat aċċess indaqs għas-servizzi tal-kura tas-saħħa liċ-ċittadini 
kollha tal-Unjoni, għandhom jittieħdu miżuri b'urġenza biex jonqos id-distakk diġitali bejn 
ir-reġjuni differenti tal-Istati Membri u b'mod partikolari, biex jiġu indirizzati 
d-disparitajiet fl-aċċess tan-nisa għall-ICTs fi ħdan l-Istati Membri;  

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lill-
kompetenza diġitali u lit-taħriġ tekniku għan-nisa biex ikun żgurat li l-għodod tas-saħħa 
elettronika, b’mod speċjali t-telemediċina, ikunu verament effettivi;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex fl-indirizzar tal-objettivi operattivi tal-Pjan ta’ Azzjoni 
jitrattaw l-ostakoli għall-mobilità okkupazzjonali tan-nisa fis-settur tas-saħħa elettronika;

8. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex bl-għajnuna tal-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) jiġbru data diżaggregata skont il-ġeneru dwar sejbiet 
inizjali rigward l-aċċessibilità u l-impatt ta’ sistemi u għodda tas-saħħa elettronika. 


