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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. vzhľadom na to, že akčný plán elektronického zdravotníctva vytvorí nové pracovné 
príležitosti v oblasti výskumu, zdravotníctva, lekárstva a IKT, vyzýva členské štáty, 
aby venovali osobitnú pozornosť otázke rodovej rovnosti vo vzdelávaní, odbornej 
príprave a prijímaní do zamestnania v týchto sektoroch;

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rovný prístup žien k oblasti elektronického 
zdravotníctva, a to nielen v prípade pacientov, ale aj v prípade poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti (profesionálov a neprofesionálov), odborníkov v oblasti IKT a tvorcov 
politiky;

3. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili rodový prístup k zdravotnej 
starostlivosti a lekárstvu, a aby pri vykonávaní akčného plánu elektronického 
zdravotníctva zohľadnili osobitné potreby, ktoré majú ženy a dievčatá ako príjemcovia 
zdravotnej starostlivosti;

4. zdôrazňuje, že náklady na príslušné zariadenia, spojenia a komunikácie môžu 
predstavovať významnú prekážku pre prístup žien k IKT a pre ich využívanie 
v zdravotníctve, tak pre príjemcov ako aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;

5. pripomína, že jedným z hlavných cieľov akčného plánu elektronického zdravotníctva je 
zabezpečenie rovného prístupu k službám zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov 
Únie, a preto by sa mali bezodkladne prijať opatrenia, ktoré umožnia preklenutie 
digitálnej priepasti medzi rôznymi regiónmi členských štátov, hlavne čo sa týka rozdielov 
v prístupe žien k IKT v rámci členských štátov;

6. žiada Komisiu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť digitálnej gramotnosti a 
odbornej technickej príprave žien s cieľom zabezpečiť, aby nástroje elektronického 
zdravotníctva, predovšetkým však telemedicína, boli skutočne účinné;

7. vyzýva členské štáty, aby pri riešení operačných cieľov akčného plánu odstránili prekážky 
v oblasti profesijnej mobility žien v sektore elektronického zdravotníctva;

8. žiada členské štáty a Komisiu, aby s pomocou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť 
(EIGE) zbierali rodovo diferencované údaje o úvodných zisteniach týkajúcich sa 
dostupnosti a vplyvu systémov a nástrojov elektronického zdravotníctva.


