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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de lidstaten, gezien het feit dat het Actieplan e-gezondheidszorg nieuwe 
werkgelegenheid zal creëren in de onderzoeks-, gezondheids-, geneesmiddelen- en ICT-
sectoren, bijzondere aandacht te besteden aan genderevenwicht in het onderwijs, 
opleidingen en aanwerving in al deze sectoren; 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor gelijke toegang voor vrouwen tot 
het gebied van e-gezondheid, niet alleen als patiënten maar ook als zorgverleners (al dan 
niet professioneel), ICT-deskundigen en beleidsmakers; 

3. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan een gendergebaseerde benadering van 
gezondheidszorg en geneeskunde te bevorderen, en bij de tenuitvoerlegging van het 
Actieplan e-gezondheidszorg rekening te houden met de specifieke behoeften van 
vrouwen en meisjes als begunstigden van gezondheidszorg; 

4. benadrukt dat de kosten van de relevante voorzieningen, verbindingen en communicatie 
een belangrijke belemmering kunnen zijn voor vrouwen, in hun rol van begunstigde dan 
wel zorgverlener, voor wat hun toegang tot en gebruik van ICT voor gezondheidszorg 
betreft;

5. benadrukt opnieuw dat er met spoed maatregelen moeten worden genomen om de digitale 
kloof tussen de verschillende regio's van de lidstaten te dichten en, meer in het bijzonder, 
ongelijkheden met betrekking tot de toegang van vrouwen tot ICT binnen de lidstaten aan 
te pakken, aangezien het waarborgen van gelijke toegang tot gezondheidszorg voor alle 
burgers van de Unie een van de belangrijkste doelstellingen van het Actieplan e-
gezondheidszorg is;

6. vraagt de Commissie en de lidstaten bijzondere aandacht te besteden aan digitale 
geletterdheid en technische opleidingen voor vrouwen, teneinde ervoor te zorgen dat e-
gezondheidsinstrumenten, met name telegeneeskunde, daadwerkelijk doeltreffend zijn;

7. verzoekt de lidstaten om bij de verwezenlijking van de operationele doelstellingen van het 
Actieplan de belemmeringen voor de beroepsmobiliteit van vrouwen in de e-
gezondheidssector weg te nemen;

8. vraagt de lidstaten en de Commissie om met de hulp van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) naar gender uitgesplitste gegevens te verzamelen over de eerste 
bevindingen ten aanzien van de toegankelijkheid en de effecten van e-
gezondheidssystemen en -instrumenten.


