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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. invită statele membre, având în vedere că Planul de acțiune privind e-sănătatea va crea noi 
oportunități de locuri de muncă în sectoarele cercetării, sănătății, medicinii și TIC, să dea 
o atenție deosebită echilibrului de gen în educația, formarea și recrutarea din toate aceste 
sectoare; 

2. solicită Comisiei și statelor membre să asigure accesul egal al femeilor la domeniul 
e-sănătății, nu numai ca paciente, ci și ca persoane care acordă îngrijire (profesioniste sau 
nu), specialiste TIC și factori de decizie; 

3. îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze o abordare echilibrată a sănătății și 
medicinii din punctul de vedere al genului și să țină seama, la punerea în practică a 
Planului de acțiune, de nevoile specifice ale femeilor și ale fetelor, ca beneficiare ale 
asistenței medicale; 

4. subliniază faptul că dispozitivele, conexiunile și comunicațiile relevante au costuri care ar 
putea fi o barieră importantă în calea accesului femeilor la TIC și în calea utilizării de 
către acestea a TIC pentru sănătate, în calitate de beneficiare sau persoane care acordă 
îngrijire;

5. reamintește că, având în vedere faptul că unul dintre principalele obiective ale Planului de 
acțiune privind e-sănătatea este asigurarea accesului tuturor cetățenilor Uniunii, în condiții 
de egalitate, la serviciile de asistență medicală, ar trebui luate măsuri de urgență în 
vederea acoperirii decalajului digital dintre diversele regiuni ale statelor membre și, în 
special, în vederea abordării disparităților în ceea ce privește accesul femeilor la TIC în 
statele membre;

6. solicită Comisiei și statelor membre să acorde o atenție deosebită alfabetizării digitale și 
formării tehnice a femeilor pentru a se asigura că instrumentele de e-sănătate, în special 
telemedicina, sunt eficiente în mod autentic;

7. invită statele membre, în cadrul urmăririi obiectivelor operaționale ale Planului de acțiune, 
să elimine obstacolele din calea mobilității ocupaționale a femeilor în sectorul de e-
sănătate;

8. solicită statelor membre și Comisiei să strângă date diferențiate în funcție de gen, cu 
ajutorul Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), 
legate de concluziile inițiale cu privire la accesibilitatea sistemelor și a instrumentelor de 
e-sănătate, precum și cu privire la impactul acestora.


