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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva države članice, naj posebno pozornost namenijo uravnoteženi zastopanosti spolov 
pri izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju v sektorjih raziskovanja, zdravstva, 
medicine ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij, saj bo akcijski načrt za e-
zdravje v vseh teh sektorjih ustvaril nova delovna mesta; 

2. poziva Komisijo in države članice, naj ženskam zagotovijo enake možnosti dostopa do 
področja e-zdravja, ne samo kot pacientkam, ampak tudi kot poklicnim ali nepoklicnim 
negovalkam, strokovnjakinjam za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter 
oblikovalkam politike; 

3. poziva Komisijo in države članice, naj na področjih zdravstva in medicine spodbujajo 
pristop, ki temelji na enakosti spolov, in naj pri izvajanju akcijskega načrta za e-zdravje 
upoštevajo specifične potrebe deklic in žensk kot zavarovank zdravstvenega varstva; 

4. poudarja, da lahko stroški potrebnih naprav, povezav in komunikacij močno ovirajo 
ženske zavarovanke ali negovalke pri dostopanju ter uporabi informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij na področju zdravstva;

5. ponovno poudarja, da je treba nujno sprejeti ukrepe za premostitev digitalne vrzeli med 
različnimi regijami držav članic, zlasti za odpravo razlik pri dostopu žensk do 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij med državami članicami, saj je eden glavnih 
ciljev akcijskega načrta za e-zdravje zagotoviti enake možnosti dostopa do zdravstvenih 
storitev za vse državljane Unije;

6. poziva Komisijo in države članice, naj posebno pozornost namenijo digitalnemu 
opismenjevanju in tehnološkemu usposabljanju žensk ter tako zagotovijo, da bodo orodja 
e-zdravja, zlasti telemedicina, resnično učinkovita;

7. poziva države članice, naj prek izvajanja operativnih ciljev akcijskega načrta odpravijo 
težave poklicne mobilnosti žensk na področju e-zdravja;

8. poziva države članice in Komisijo, naj s pomočjo Evropskega inštituta za enakost spolov 
zberejo podatke, ločene po spolu, o prvotnih ugotovitvah glede dostopnosti in vpliva 
sistema ter orodij e-zdravja.


