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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. apeluje do państw członkowskich, aby – uwzględniając fakt, że plan działania
w dziedzinie e-zdrowia stworzy nowe możliwości pracy w sektorach badań naukowych, 
zdrowia, medycyny i ICT – zwracały szczególną uwagę na równowagę płci
w szkolnictwie, szkoleniach i przy rekrutacji we wszystkich tych sektorach;

2. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie równego dostępu kobiet do 
e-zdrowia, nie tylko jako pacjentek, lecz również jako opiekunek (profesjonalnym lub 
nie), specjalistek ICT i osób podejmujących decyzje polityczne;

3. apeluje do Komisji i państw członkowskich o wspieranie opartego na równouprawnieniu 
podejścia do opieki zdrowotnej i medycyny oraz o uwzględnienie przy wdrażaniu planu 
działania w dziedzinie e-zdrowia szczególnych potrzeb kobiet i dziewcząt jako 
beneficjentek opieki zdrowotnej;

4. podkreśla, że koszty odpowiednich urządzeń, łączy i połączeń mogą stanowić poważną 
przeszkodę w dostępie kobiet do ICT i korzystaniu z tych technologii w celach 
zdrowotnych, jako beneficjentki czy opiekunki;

5. przypomina, że w związku z tym, iż jednym z głównych celów planu działania
w dziedzinie e-zdrowia jest zapewnienie równego dostępu do usług zdrowotnych 
wszystkim obywatelom Unii, należy pilnie podjąć działania na rzecz zlikwidowania 
przepaści cyfrowej między poszczególnymi regionami państw członkowskich, a 
w szczególności usunąć dysproporcje w zakresie dostępu kobiet do ICT w państwach 
członkowskich;

6. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zwrócenie szczególnej uwagi na 
umiejętności cyfrowe kobiet i ich przeszkolenie techniczne, aby zapewnić faktyczną 
skuteczność narzędzi e-zdrowia, a zwłaszcza telemedycyny;

7. apeluje do państw członkowskich, aby w ramach celów operacyjnych planu działania 
uwzględniły przeszkody stojące na drodze ku mobilności zawodowej kobiet w sektorze e-
zdrowia;

8. zwraca się do państw członkowskich i Komisji, aby przy wsparciu Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn gromadziły dane segregowane według 
kryterium płci dotyczące wstępnych wyników w zakresie dostępności i wpływu systemów
i narzędzi e-zdrowia.


