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13.1.2021 A9-0229/1

Изменение 1
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че 
официалните данни за смъртността 
показват, че в сравнение с жените при 
мъжете процентът на смъртност от 
вируса е по-висок, а жените са в по-
голяма степен изложени на риск от 
заразяване с вируса поради тяхното 
непропорционално високо 
представителство сред персонала на 
първа линия в основните сектори по 
време на настоящата криза;

В. като има предвид, че първите 
официални данни за смъртността 
показват, че в сравнение с жените при 
по-възрастните мъже процентът на 
смъртност от вируса е по-висок, а 
жените са в по-голяма степен изложени 
на риск от заразяване с вируса поради 
тяхното непропорционално високо 
представителство сред персонала на 
първа линия в основните сектори по 
време на настоящата криза;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Изменение 2
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че проучване 
на Eurofound показва, че кризата, 
предизвикана от COVID-19, води до 
сериозен риск от връщане с десетилетия 
назад по отношение на напредъка, 
постигнат в областта на равенството 
между половете във връзка с участието 
на пазара на труда, особено ако 
упражняването на съответната дейност 
продължава да е затруднено в 
секторите, в които жените са 
свръхпредставени30; като има предвид, 
че проучванията показват стагнация на 
кривата, отразяваща разликата в 
заетостта между жените и мъжете през 
последните няколко години, а 
продължаващите различия по 
отношение на участието в заетостта 
струват на Европа повече от 335 
милиарда евро годишно, което 
съответства на 2,41% от БВП на ЕС през 
2019 г.31;

_________________
30 Eurofound, Проучване във връзка с 
COVID-19, 2020 г.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(2020) (Преодоляване на 
неравнопоставеността между половете в 
областта на заетостта: защита на 

Й. като има предвид, че проучване 
на Eurofound показва, че кризата, 
предизвикана от COVID-19, води до 
сериозен риск от връщане с десетилетия 
назад по отношение на напредъка, 
постигнат в областта на равенството 
между половете във връзка с участието 
на пазара на труда, особено ако 
упражняването на съответната дейност 
продължава да е затруднено в 
секторите, в които жените са 
свръхпредставени30; като има предвид, 
че проучванията показват стагнация на 
кривата, отразяваща разликата в 
заетостта между жените и мъжете в 
периода между 2015 и 2018 г., и че 
продължаващите различия по 
отношение на участието в заетостта 
струват на Европа повече от 335 
милиарда евро годишно, което 
съответства на 2,41% от БВП на ЕС през 
2019 г.;

_________________
30 Eurofound, Проучване във връзка с 
COVID-19, 2020 г.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(2020) (Преодоляване на 
неравнопоставеността между половете в 
областта на заетостта: защита на 
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напредъка и отговор на 
предизвикателствата, свързани с 
COVID-19 (2020 г.)).

напредъка и отговор на 
предизвикателствата, свързани с 
COVID-19 (2020 г.)).
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Изменение 3
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Съображение К

Предложение за резолюция Изменение

К. като има предвид, че свързаното 
с пола въздействие на кризата става 
ясно, наред с другото, от работата на 
Европейския институт за равенство 
между половете и ООН – Жени; като 
има предвид обаче, че е трудно да се 
измери цялостното въздействие на 
кризата, като се има предвид липсата в 
държавите членки на сравними данни, 
групирани по пол; като има предвид, че 
пандемията от COVID-19 оказва 
безпрецедентно въздействие върху 
европейския пазар на труда; като има 
предвид, че положението трябва да бъде 
разгледано внимателно по сектори с 
групирани по пол и възраст данни, както 
по време на кризата, така и в периода на 
възстановяване; като има предвид, че 
все още не са известни цялостните 
икономически, трудови и социални 
последици от пандемията, но 
предварителните проучвания сочат 
значителни загуби на работни места в 
секторите на услугите и 
промишлеността; като има предвид, че 
от друга страна, други сектори запазиха 
сигурността на заетостта въпреки 
кризата, включително публичният, 
медицинският сектор и секторът на 
ИКТ;

К. като има предвид, че свързаното 
с пола въздействие на кризата става 
ясно, наред с другото, от работата на 
Европейския институт за равенство 
между половете и ООН – Жени; като 
има предвид обаче, че е трудно да се 
измери цялостното въздействие на 
кризата, като се има предвид липсата в 
държавите членки на сравними данни, 
групирани по пол; като има предвид, че 
пандемията от COVID-19 оказва 
безпрецедентно въздействие върху 
европейския пазар на труда; като има 
предвид, че положението трябва да бъде 
разгледано внимателно по сектори с 
групирани по пол и възраст данни, както 
по време на кризата, така и в периода на 
възстановяване; като има предвид, че 
все още не са известни цялостните 
икономически, трудови и социални 
последици от пандемията, но 
предварителните проучвания, в т.ч. на 
Eurofound, сочат значителни загуби на 
работни места в секторите на услугите и 
промишлеността, както и в секторите, 
свързани с близък контакт с други 
хора, включително търговията на 
дребно, развлеченията и личните 
услуги, в които работят предимно 
жени; като има предвид, че от друга 
страна, други сектори запазиха 
сигурността на заетостта въпреки 
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кризата, включително публичният, 
медицинският сектор и секторът на 
ИКТ;
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13.1.2021 A9-0229/4

Изменение 4
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. призовава Комисията и 
държавите членки да следят отблизо и 
да реагират решително на случаи на 
дезинформация, отрицателни публични 
изказвания, недостатъчно 
приоритизиране, ограничения или 
отказан достъп до съответните услуги, 
както и на регресивни инициативи, 
свързани с правата на жените, правата 
на ЛГБТИК лицата и равенството между 
половете; призовава Комисията да 
наблюдава свиването на пространството 
за организации на гражданското 
общество и за демонстрации, свързани с 
посочените теми, което е следствие от 
ограничителните мерки, тъй като това 
са въпроси, отнасящи се до 
демокрацията и основните права по 
време на кризата с COVID-19 и периода 
след кризата; счита, че евентуално 
биха могли да бъдат започнати 
производства за установяване на 
нарушение, ако има подозрения за 
нарушения на правото на ЕС, и че 
механизъм за обвързване с условия за 
отпускането на средства на ЕС въз 
основа на годишния мониторингов 
доклад на Комисията относно 
ценностите на Съюза би могъл да 
бъде от съществено значение в това 
отношение; призовава държавите 
членки да гарантират, че спешните 

7. призовава Комисията и 
държавите членки да следят отблизо и 
да реагират решително на случаи на 
дезинформация, отрицателни публични 
изказвания, недостатъчно 
приоритизиране, ограничения или 
отказан достъп до съответните услуги, 
както и на регресивни инициативи, 
свързани с правата на жените, правата 
на ЛГБТИК лицата и равенството между 
половете; призовава Комисията да 
наблюдава свиването на пространството 
за организации на гражданското 
общество и за демонстрации, свързани с 
посочените теми, което е следствие от 
ограничителните мерки, тъй като това 
са въпроси, отнасящи се до 
демокрацията и основните права по 
време на кризата с COVID-19 и периода 
след кризата; посочва, че ще се 
предприемат подходящи мерки, 
когато се установи, че нарушения на 
принципите на правовата държава в 
дадена държава членка накърняват 
или има сериозна опасност да 
накърнят достатъчно пряко доброто 
финансово управление на бюджета на 
ЕС или защитата на финансовите 
интереси на Съюза. призовава 
държавите членки да гарантират, че 
спешните ограничителни мерки служат 
само за целите на борбата с пандемията, 
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ограничителни мерки служат само за 
целите на борбата с пандемията, че са 
ограничени във времето и са 
съвместими с основните права;

че са ограничени във времето и са 
съвместими с основните права;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/5

Изменение 5
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. изразява своята загриженост във 
връзка с високия процент смъртност от 
COVID-19; отбелязва по-високия 
процент смъртност сред мъжете и 
настоятелно призовава Световната 
здравна организация (СЗО) и 
съответните агенции на ЕС да проучат 
различните последици за здравето на 
мъжете и жените; призовава Комисията 
да продължи да наблюдава ситуацията с 
цел разбиране на дългосрочното 
въздействие на вируса върху здравето 
на жените и мъжете; подчертава, че 
клиничните изследвания на вируса 
трябва да включват балансирано по пол 
представителство, за да се оцени как 
вирусът и всички потенциални ваксини 
или лечения биха могли да засегнат 
жените и мъжете по различен начин;

8. изразява своята загриженост във 
връзка с високия процент смъртност от 
COVID-19; отбелязва първоначално по-
високия процент смъртност сред мъжете 
и настоятелно призовава Световната 
здравна организация (СЗО) и 
съответните агенции на ЕС да проучат 
различните последици за здравето на 
мъжете и жените; призовава Комисията 
да продължи да наблюдава ситуацията с 
цел разбиране на дългосрочното 
въздействие на вируса върху здравето 
на жените и мъжете; подчертава, че 
клиничните изследвания на вируса 
трябва да включват балансирано по пол 
представителство, за да се оцени как 
вирусът и всички потенциални ваксини 
или лечения биха могли да засегнат 
жените и мъжете по различен начин;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Изменение 6
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. настоятелно призовава 
Комисията да вземе предвид извънредни 
обстоятелства като COVID-19, 
включително тяхното въздействие върху 
свързаните с пола здравни съображения 
като например СРЗП, в своите 
политически реакции, свързани със 
здравето, например здравната програма 
за действията на Съюза в областта на 
здравето, Плана на ЕС за борба с рака и 
здравната стратегия на ЕС; призовава 
Комисията и Съвета в програмата за 
действията на Съюза в областта на 
здравето да разгледат свързаните със 
здравето аспекти на стратегията за 
равенство между половете за периода 
2020 – 2025 г., като например СРЗП, 
като неразделна част от здравето и 
съществен аспект на благосъстоянието и 
на насърчаването за постигане на 
равенство между половете; изисква да 
бъдат увеличени инвестициите в услуги, 
които са от съществено значение за 
равенството между половете, а в 
програмата за действията на Съюза в 
областта на здравето да бъдат включени 
експерти в областта на свързаното с 
пола здравеопазване, както и балансът 
между половете;

12. настоятелно призовава 
Комисията да вземе предвид извънредни 
обстоятелства като COVID-19, 
включително тяхното въздействие върху 
свързаните с пола здравни съображения 
като например СРЗП, в своите 
политически реакции, свързани със 
здравето, например здравната програма 
за действията на Съюза в областта на 
здравето, Плана на ЕС за борба с рака и 
здравната стратегия на ЕС; призовава 
Комисията и държавите членки при 
изпълнението на програмата за 
действията на Съюза в областта на 
здравето да разгледат свързаните със 
здравето аспекти на стратегията за 
равенство между половете за периода 
2020 – 2025 г., като например СРЗП, 
като неразделна част от здравето и 
съществен аспект на благосъстоянието и 
на насърчаването за постигане на 
равенство между половете; изисква да 
бъдат увеличени инвестициите в услуги, 
които са от съществено значение за 
равенството между половете, а в 
изпълнението на програмата за 
действията на Съюза в областта на 
здравето да бъдат включени експерти в 
областта на свързаното с пола 
здравеопазване, както и балансът между 
половете;
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13.1.2021 A9-0229/7

Изменение 7
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. изразява съжаление по повод на 
значителното съкращение с около 
20% на средствата за фонд 
„Правосъдие, права и ценности“ и 
впоследствие за програма „Граждани, 
равенство, права и ценности“, 
предложено от Комисията в 
преразгледаното предложение за 
многогодишната финансова рамка 
(МФР), въпреки че предложеният през 
2018 г. първоначален бюджет вече е 
нисък; изразява съжаление, че това 
решение противоречи на неговата 
позиция от 2019 г. и на призивите на 
гражданското общество за 
увеличаване на бюджета; припомня, 
че неговата позиция е обоснована 
предвид добавянето на направление 
„Ценности на Съюза“, което изисква 
допълнително финансиране, и предвид 
непропорционалното въздействие на 
COVID-19 върху жените и 
увеличаването на насилието, 
основано на пола, по време на 
кризата, като тази програма е 
единственият механизъм за подкрепа 
на организациите на гражданското 
общество, които насърчават 
равенството между половете и се 
борят с насилието, основано на пола, 
в ЕС; призовава Съвета да увеличи 
средствата за изпълнението на 

20. отново изразява силната си 
подкрепа както за програмата 
„Правосъдие“, така и за програмата 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“; приветства създаването 
на новото направление „Ценности на 
Съюза“ в рамките на програмата 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ и подчертава, че то следва 
да се съсредоточи върху защитата и 
насърчаването на правата, както и 
върху повишаването на 
осведомеността за тях чрез 
предоставяне на финансова подкрепа 
на организациите на гражданското 
общество, които развиват дейност на 
местно, регионално и 
транснационално равнище; припомня 
позицията на Парламента относно 
осигуряването на подходящо 
финансиране за тези програми; 
приветства разпределянето на 
допълнителни средства за водещите 
програми, договорени в 
окончателните преговори по МФР за 
периода 2021 – 2027 г. между 
Парламента и Съвета, от което ще 
се възползва програмата „Граждани, 
равенство, права и ценности“; 
приветства постигането на 
предварително споразумение за 
бюджета на ЕС за 2021 г., в който се 
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специфичната цел на „Дафне“ и 
целите на други свързани програми и 
да гарантира, че тези средства са 
достатъчни, като се вземат предвид 
настоящите потребности в 
съответствие с позицията на 
Европейския парламент от 2019 г., с 
подходящо финансиране за 2021 г. за 
борба с последиците от COVID-19 по 
отношение на насилието, основано на 
пола; призовава за спешното приемане 
на ясни полово-специфични мерки чрез 
целево заделяне на средства, за да се 
отговори на специфичните потребности 
на жените вследствие на кризата, по-
специално в областта на заетостта, 
насилието, основано на пола, и 
сексуалното и репродуктивното здраве и 
права, в рамките на Next Generation EU 
или МФР за периода 2021 – 2027 г., в 
съответствие с двойния подход на 
стратегията за равенство между 
половете; призовава държавите членки 
и Комисията да вземат това предвид при 
представянето на националните планове 
за реагиране на COVID-19, като отчитат 
надлежно съществуващите мерки и 
финансиране и поставят равенството 
между половете в центъра на 
икономическото възстановяване; 
призовава Съвета и Комисията да 
прилагат интегриране на принципа на 
равенство между половете и 
бюджетиране, съобразено с равенството 
между половете, в мерките за 
възстановяване;

разпределят допълнителни 6,6 
милиона евро за програмата 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“; подчертава 
необходимостта от подходящо 
финансиране от тези разпределени 
средства за действия, насочени към 
предотвратяване и борба с 
насилието, основано на пола, в 
рамките на специфичната цел на 
„Дафне“, и приветства договореното 
за тази цел целево заделяне на 
средства; подчертава, че ЕС трябва 
да бъде по-амбициозен при защитата 
на нашите ценности и да осигурява 
подходящо финансиране за тези 
дейности; призовава освен това за 
спешното прилагане на ясни полово-
специфични мерки чрез целево заделяне 
на средства, за да се отговори на 
специфичните потребности на жените 
вследствие на кризата, по-специално в 
областта на заетостта, насилието, 
основано на пола, и сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, 
включително в други програми и 
инструменти в рамките на Next 
Generation EU и МФР за периода 2021 – 
2027 г., в съответствие с двойния 
подход на стратегията за равенство 
между половете; призовава държавите 
членки и Комисията да вземат това 
предвид при представянето на 
националните планове за реагиране на 
COVID-19, като отчитат надлежно 
съществуващите мерки и финансиране и 
поставят равенството между половете в 
центъра на икономическото 
възстановяване; призовава държавите 
членки и Комисията да прилагат 
интегриране на принципа на равенство 
между половете и бюджетиране, 
съобразено с равенството между 
половете, в мерките за възстановяване;

Or. en
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Изменение 8
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. подчертава, че равното 
заплащане за равен труд или за труд с 
равна стойност между жените и мъжете 
трябва да бъде водещ принцип за 
Комисията, Парламента и всички 
държави членки при разработването на 
мерки за реагиране на кризата с COVID-
19; приветства ангажимента на 
Комисията да представи задължителни 
мерки за прозрачност в заплащането до 
края на 2020 г. с цел ефективно 
справяне с разликите в заплащането и 
пенсиите на жените и мъжете, тъй като 
икономическите показатели сочат, че 
тези разлики се увеличават още повече 
вследствие на пандемията; във връзка с 
това призовава Комисията да разгледа 
най-добрите практики на държавите 
членки, като същевременно надлежно 
отчита специфичните условия на 
малките и средните предприятия (МСП) 
и различните модели на пазара на труда 
в ЕС; освен това призовава Комисията 
да преразгледа Директива 2006/54/ЕО;

31. подчертава, че равното 
заплащане за равен труд или за труд с 
равна стойност между жените и мъжете 
трябва да бъде водещ принцип за 
Комисията, Парламента и всички 
държави членки при разработването на 
мерки за реагиране на кризата с COVID-
19; настоятелно призовава Комисията 
да изпълни в кратък срок 
ангажимента си да представи 
задължителни мерки за прозрачност в 
заплащането до края на 2020 г. с цел 
ефективно справяне с разликите в 
заплащането и пенсиите на жените и 
мъжете, тъй като икономическите 
показатели сочат, че тези разлики се 
увеличават още повече вследствие на 
пандемията; във връзка с това призовава 
Комисията да разгледа най-добрите 
практики на държавите членки, като 
същевременно надлежно отчита 
специфичните условия на малките и 
средните предприятия (МСП) и 
различните модели на пазара на труда в 
ЕС; освен това призовава Комисията да 
преразгледа Директива 2006/54/ЕО;

Or. en
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Изменение 9
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 37

Предложение за резолюция Изменение

37. подчертава предизвикателствата 
пред селското стопанство и доставките 
на храни в ЕС, както и специфичното 
положение на жените в селските 
райони; подчертава необходимостта от 
запазване на съществуващата тематична 
подпрограма за жените в селските 
райони чрез стратегическите планове на 
общата селскостопанска политика, 
финансирани от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони; 
подчертава, че тази подпрограма има за 
цел да насърчи заетостта и 
предприемачеството сред жените; във 
връзка с това призовава да се заделят 
средства на ЕС за подобряване на 
условията на живот и труд в селските 
райони; призовава освен това за 
размисъл относно ролята на жените в 
селските райони за опазването на 
околната среда и биологичното 
разнообразие в рамките на Европейския 
зелен пакт; призовава държавите членки 
да обменят най-добри практики относно 
професионалния статут на помагащите 
съпрузи в селскостопанския сектор и 
изисква от Комисията да изготви насоки 
в тази връзка;

37. подчертава предизвикателствата 
пред селското стопанство и доставките 
на храни в ЕС, както и специфичното 
положение на жените в селските 
райони; подчертава необходимостта от 
запазване на съществуващата тематична 
подпрограма за жените в селските 
райони чрез стратегическите планове на 
общата селскостопанска политика, 
финансирани от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони; подчертава, че тази 
подпрограма има за цел да насърчи 
заетостта и предприемачеството сред 
жените; във връзка с това призовава да 
се заделят средства на ЕС за 
подобряване на условията на живот и 
труд в селските райони; призовава освен 
това за размисъл относно ролята на 
жените в селските райони за опазването 
на околната среда и биологичното 
разнообразие в рамките на Европейския 
зелен пакт; призовава държавите членки 
да обменят най-добри практики относно 
професионалния статут на помагащите 
съпрузи в селскостопанския сектор и 
изисква от Комисията да изготви насоки 
в тази връзка;

Or. en
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Изменение 10
Франсис Фицджералд, докладчик

Доклад A9-0229/2020
Франсис Фицджералд
Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. подчертава специфичните 
обстоятелства на жените, засегнати от 
бездомност, и проституиращите жени и 
тяхната повишена уязвимост по 
отношение на насилието, основано на 
пола, както и липсата на достъп до 
хигиена и здравни заведения в резултат 
на пандемията от COVID-19 и 
последвалите извънредни мерки; 
призовава държавите членки да 
гарантират насочването на услуги и 
подходяща подкрепа към лицата в 
несигурно положение, включително 
жените, изложени на риск от бедност, 
или тези, които живеят в бедност, и 
жените, които са бездомни или 
застрашени от социално изключване; 
приветства Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, който предоставя допълнителни 
ресурси за справяне с материалните 
лишения и социално подпомагане; 
подчертава необходимостта бездомните 
жени и жените без документи да имат 
достъп до здравеопазване; призовава 
Комисията да разгледа тяхното 
положение в следващия план за 
действие за интеграция и приобщаване; 
призовава държавите членки да обърнат 
дължимото внимание на жените, 
засегнати от бездомност, в своите 
планове за реагиране при пандемия;

43. подчертава специфичните 
обстоятелства на жените, засегнати от 
бездомност, и проституиращите жени и 
тяхната повишена уязвимост по 
отношение на насилието, основано на 
пола, както и липсата на достъп до 
хигиена и здравни заведения в резултат 
на пандемията от COVID-19 и 
последвалите извънредни мерки; 
призовава държавите членки да 
гарантират насочването на услуги и 
подходяща подкрепа към лицата в 
несигурно положение, включително 
жените, изложени на риск от бедност, 
или тези, които живеят в бедност, и 
жените, които са бездомни или 
застрашени от социално изключване; 
приветства Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, който предоставя допълнителни 
ресурси за справяне с материалните 
лишения и социално подпомагане; 
подчертава необходимостта бездомните 
жени и жените без документи да имат 
достъп до здравеопазване; отбелязва, 
че обстоятелствата, свързани с тези 
обществени групи, са взети предвид в 
плана за действие на Комисията за 
интеграция и приобщаване; призовава 
държавите членки да обърнат 
дължимото внимание на жените, 
засегнати от бездомност, в своите 
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планове за реагиране при пандемия;

Or. en


