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13.1.2021 A9-0229/1

Pozměňovací návrh 1
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že z údajů 
o úmrtnosti vyplývá, že muži mají vyšší 
míru úmrtnosti na koronavirus než ženy, 
zatímco ženy jsou více ohroženy nákazou 
s ohledem na svoje nepoměrně vyšší 
zastoupení mezi pracovníky první linie 
v důležitých odvětvích během stávajících 
krizí;

C. vzhledem k tomu, že z počátečních 
údajů o úmrtnosti vyplývá, že starší muži 
mají vyšší míru úmrtnosti na koronavirus 
než ženy, zatímco ženy jsou více ohroženy 
nákazou s ohledem na svoje nepoměrně 
vyšší zastoupení mezi pracovníky první 
linie v důležitých odvětvích během 
stávajících krizí;
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13.1.2021 A9-0229/2

Pozměňovací návrh 2
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že výzkum 
nadace Eurofound ukazuje, že 
koronavirová krize představuje vážné 
riziko návratu desetiletí pokroku 
dosaženého v oblasti rovnosti žen a mužů v 
účasti na trhu práce, zejména pokud je 
činnost dále omezována v odvětvích se 
zvýšeným zastoupením žen30; vzhledem k 
tomu, že výzkum ukazuje, že snižování 
rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů v 
posledních několika letech stagnuje a 
přetrvávající rozdíly v účasti na zaměstnání 
stojí Evropu více než 335 miliard EUR 
ročně, což odpovídá 2,41 % HDP EU v 
roce 201931;

_________________
30 Průzkum nadace Eurofound COVID-19, 
2020.
31 Průzkum nadace Eurofound, Closing 
gender gaps in employment (Odstraňování 
rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů): 
defending progress and responding to 
COVID-19 challenges (obrana pokroku a 
reakce na výzvy spojené s onemocněním 
COVID-19) (2020).

J. vzhledem k tomu, že výzkum 
nadace Eurofound ukazuje, že 
koronavirová krize představuje vážné 
riziko návratu desetiletí pokroku 
dosaženého v oblasti rovnosti žen a mužů v 
účasti na trhu práce, zejména pokud je 
činnost dále omezována v odvětvích se 
zvýšeným zastoupením žen30; vzhledem k 
tomu, že výzkum ukazuje, že snižování 
rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů mezi 
lety 2015 a 2018 stagnovalo a přetrvávající 
rozdíly v účasti na zaměstnání stojí Evropu 
více než 335 miliard EUR ročně, což 
odpovídá 2,41 % HDP EU v roce 201931;

_________________
30 Průzkum nadace Eurofound COVID-19, 
2020.
31 Průzkum nadace Eurofound, Closing 
gender gaps in employment (Odstraňování 
rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů): 
defending progress and responding to 
COVID-19 challenges (obrana pokroku a 
reakce na výzvy spojené s onemocněním 
COVID-19) (2020).
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13.1.2021 A9-0229/3

Pozměňovací návrh 3
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že genderový 
dopad krize je dobře doložen mimo jiné 
činností institutu EIGE a organizace OSN 
Women; vzhledem k tomu, že vzhledem k 
nedostatku srovnatelných údajů 
rozčleněných podle pohlaví je ovšem 
obtížné změřit plný dopad krize; vzhledem 
k tomu, že pandemie COVID-19 měla 
nebývalý dopad na evropský trh práce; 
vzhledem k tomu, že tuto situaci je třeba 
pečlivě prozkoumat podle jednotlivých 
odvětví s údaji rozčleněnými podle pohlaví 
a věku, a to jak během období krize, tak 
během oživení; vzhledem k tomu, že úplné 
hospodářské a sociální důsledky pandemie 
a její následky pro oblast zaměstnanosti 
stále nejsou známy, ale předběžné studie 
naznačují významné ztráty pracovních míst 
v odvětví služeb a průmyslu; vzhledem k 
tomu, že v jiných odvětvích byla naopak 
jistota zaměstnání navzdory krizi 
zachována, včetně veřejného a 
zdravotnického sektoru a IKT;

K. vzhledem k tomu, že genderový 
dopad krize je dobře doložen mimo jiné 
činností institutu EIGE a organizace OSN 
Women; vzhledem k tomu, že vzhledem k 
nedostatku srovnatelných údajů 
rozčleněných podle pohlaví je ovšem 
obtížné změřit plný dopad krize; vzhledem 
k tomu, že pandemie COVID-19 měla 
nebývalý dopad na evropský trh práce; 
vzhledem k tomu, že tuto situaci je třeba 
pečlivě prozkoumat podle jednotlivých 
odvětví s údaji rozčleněnými podle pohlaví 
a věku, a to jak během období krize, tak 
během oživení; vzhledem k tomu, že úplné 
hospodářské a sociální důsledky pandemie 
a její následky pro oblast zaměstnanosti 
stále nejsou známy, ale předběžné studie, 
včetně studií nadace Eurofound, naznačují 
významné ztráty pracovních míst v odvětví 
služeb a průmyslu a také v kontaktních 
odvětvích, včetně odvětví 
maloobchodních, rekreačních a osobních 
služeb, kde jsou převážně zaměstnány 
ženy; vzhledem k tomu, že v jiných 
odvětvích byla naopak jistota zaměstnání 
navzdory krizi zachována, včetně 
veřejného a zdravotnického sektoru a IKT;
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13.1.2021 A9-0229/4

Pozměňovací návrh 4
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pozorně sledovaly a důrazně reagovaly na 
dezinformace, negativní veřejné diskuse, 
nedostatečné stanovení priorit, omezení 
nebo odpírání přístupu k příslušným 
službám a regresivní iniciativy týkající se 
práv žen, LGBTQI+ a rovnosti žen a mužů; 
vyzývá Komisi, aby sledovala zmenšující 
se prostor pro organizace občanské 
společnosti a demonstrace související s 
výše uvedenými tématy v důsledku 
karanténních opatření jakožto otázky 
demokracie a základních práv během krize 
COVID-19 a v období po krizi; domnívá 
se, že v případě podezření na porušení 
práva EU by mohla být případně zahájena 
řízení o nesplnění povinnosti a že v tomto 
ohledu by mohl být zásadní mechanismus 
podmíněnosti pro vyplácení finančních 
prostředků EU vycházející z výroční 
monitorovací zprávy Komise o hodnotách 
EU; vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
mimořádná restriktivní opatření budou 
sloužit pouze k boji proti pandemii, budou 
časově omezená a budou slučitelná se 
základními právy;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pozorně sledovaly a důrazně reagovaly na 
dezinformace, negativní veřejné diskuse, 
nedostatečné stanovení priorit, omezení 
nebo odpírání přístupu k příslušným 
službám a regresivní iniciativy týkající se 
práv žen, LGBTQI+ a rovnosti žen a mužů; 
vyzývá Komisi, aby sledovala zmenšující 
se prostor pro organizace občanské 
společnosti a demonstrace související s 
výše uvedenými tématy v důsledku 
karanténních opatření jakožto otázky 
demokracie a základních práv během krize 
COVID-19 a v období po krizi; konstatuje, 
že budou přijata vhodná opatření, pokud 
se zjistí, že porušování zásad právního 
státu v členském státě dostatečně přímo 
ovlivňuje nebo vážně ohrožuje řádné 
finanční řízení rozpočtu EU nebo ochranu 
finančních zájmů Unie; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že mimořádná 
restriktivní opatření budou sloužit pouze k 
boji proti pandemii, budou časově omezená 
a budou slučitelná se základními právy;
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13.1.2021 A9-0229/5

Pozměňovací návrh 5
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje své obavy 
ohledně vysoké míry úmrtnosti na COVID-
19; bere na vědomí vyšší míru úmrtnosti 
mezi muži a vyzývá Světovou 
zdravotnickou organizaci (WHO) a 
příslušné agentury EU, aby přezkoumaly 
rozdílné dopady na zdraví mužů a žen; 
vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v monitorování situace s ohledem na 
pochopení dlouhodobých zdravotních 
dopadů viru na ženy a muže; zdůrazňuje, 
že klinický výzkum viru musí zahrnovat 
genderově vyvážené zastoupení za účelem 
posouzení toho, jak by mohl virus 
a potenciální vakcína či léčba odlišně 
ovlivnit ženy a muže;

8. vyjadřuje své obavy 
ohledně vysoké míry úmrtnosti na COVID-
19; bere na vědomí počáteční vyšší míru 
úmrtnosti mezi muži a vyzývá Světovou 
zdravotnickou organizaci (WHO) a 
příslušné agentury EU, aby přezkoumaly 
rozdílné dopady na zdraví mužů a žen; 
vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v monitorování situace s ohledem na 
pochopení dlouhodobých zdravotních 
dopadů viru na ženy a muže; zdůrazňuje, 
že klinický výzkum viru musí zahrnovat 
genderově vyvážené zastoupení za účelem 
posouzení toho, jak by mohl virus 
a potenciální vakcína či léčba odlišně 
ovlivnit ženy a muže;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Pozměňovací návrh 6
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva během krize způsobené pandemií COVID-19 a po jejím skončení
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve 
svých politických reakcích souvisejících se 
zdravím, včetně programu 
EU4Health, evropského plánu boje proti 
rakovině a strategie EU v oblasti zdraví, 
zohlednila mimořádné okolnosti, jako je 
COVID-19, a také jejich dopad na 
genderově specifické aspekty zdravotní 
péče, včetně sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi a Radu, aby 
se zabývaly aspekty v oblasti zdraví, které 
jsou definovány ve strategii pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025 v 
programu EU4Health, např. v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, 
jako nedílné součásti zdraví a zásadního 
aspektu dobrých životních podmínek 
obyvatel a pokroku v oblasti rovnosti žen a 
mužů; požaduje, aby byly zvýšeny 
investice do služeb nezbytných pro rovnost 
žen a mužů a aby byli do programu „EU 
pro zdraví“ začleněni odborníci na rovnost 
žen a mužů a dbalo se vyvážené zastoupení 
žen a mužů;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve 
svých politických reakcích souvisejících se 
zdravím, včetně programu 
EU4Health, evropského plánu boje proti 
rakovině a strategie EU v oblasti zdraví, 
zohlednila mimořádné okolnosti, jako je 
COVID-19, a také jejich dopad na 
genderově specifické aspekty zdravotní 
péče, včetně sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby se zabývaly aspekty v oblasti 
zdraví, které jsou definovány ve strategii 
pro rovnost žen a mužů na období 2020–
2025 při provádění programu EU4Health, 
např. v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv, jako nedílné součásti zdraví 
a zásadního aspektu dobrých životních 
podmínek obyvatel a pokroku v oblasti 
rovnosti žen a mužů; požaduje, aby byly 
zvýšeny investice do služeb nezbytných 
pro rovnost žen a mužů a aby byli do 
provádění programu „EU pro zdraví“ 
začleněni odborníci na rovnost žen a mužů 
a dbalo se vyvážené zastoupení žen a 
mužů;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Pozměňovací návrh 7
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva během krize způsobené pandemií COVID-19 a po jejím skončení
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyjadřuje politování nad výrazným, 
přibližně 20 % snížením Fondu pro 
spravedlnost, práva a hodnoty a následně 
programu Občané, rovnost, práva a 
hodnoty, které navrhla Komise v 
revidovaném návrhu víceletého 
finančního rámce (VFR), a to navzdory 
původnímu rozpočtu navrženému v roce 
2018, který byl již tak nízký; vyjadřuje 
politování nad tím, že toto rozhodnutí je v 
rozporu s jeho postojem z roku 2019 a s 
výzvami občanské společnosti ke zvýšení 
rozpočtu; připomíná, že postoj 
Parlamentu je odůvodněný vzhledem k 
doplnění složky týkající se hodnot Unie, 
která vyžaduje dodatečné finanční 
prostředky, a vzhledem k nepřiměřenému 
dopadu pandemie COVID-19 na ženy a 
nárůstu genderově podmíněného násilí 
během krize, přičemž tento program je 
jediným nástrojem na podporu organizací 
občanské společnosti, které prosazují 
rovnost žen a mužů a boj proti genderově 
podmíněnému násilí v EU; vyzývá Radu, 
aby navýšila finanční prostředky na 
splnění specifického cíle programu 
DAPHNE a cílů dalších souvisejících 
programů a zajistila, aby tyto finanční 
prostředky byly dostatečné, s přihlédnutím 
k současným potřebám v souladu s 
postojem Evropského parlamentu z roku 
2019, a aby na rok 2021 vyčlenila 
odpovídající finanční prostředky na boj 

20. opakuje svou silnou podporu 
programu Spravedlnost i programu 
Občané, rovnost, práva a hodnoty 
(ORPH); vítá vytvoření nové složky 
týkající se hodnot Unie v rámci ORPH a 
zdůrazňuje, že by se měla soustředit na 
ochranu, podporu a zvyšování povědomí o 
právech na základě poskytování finanční 
podpory organizacím občanské 
společnosti působícím na místní, 
regionální a nadnárodní úrovni; 
připomíná postoj Parlamentu k zajištění 
odpovídajícího financování těchto 
programů; vítá, že při závěrečných 
jednáních o VFR na období 2021-2027 
mezi Parlamentem a Radou bylo na 
stěžejní programy sjednáno přidělení 
dodatečných prostředků, z nichž bude 
program ORPH čerpat; vítá předběžnou 
dohodu o rozpočtu EU na rok 2021, která 
na program ORPH vyčleňuje dalších 6,6 
milionu EUR; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
z těchto přídělů byly vyčleněny 
odpovídající finanční prostředky na 
opatření zaměřená na předcházení 
genderově podmíněnému násilí a boj proti 
němu v rámci specifického cíle DAPHNE, 
a vítá vyčlenění prostředků, které bylo za 
tímto účelem schváleno; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby EU byla ambicióznější, pokud 
jde o ochranu našich hodnot, a aby na tyto 
činnosti vyčlenila odpovídající finanční 
prostředky; žádá také naléhavé zavedení 
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proti dopadům pandemie COVID-19 na 
genderově podmíněné násilí; žádá 
naléhavé přijetí jasných opatření 
zaměřených na rovnost žen a mužů, a to 
vyčleněním finančních prostředků, které by 
řešily specifické potřeby žen v návaznosti 
na krizi, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
genderově podmíněného násilí a v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práva, 
buď v novém nástroji „Next Generation 
EU“ nebo ve VFR na období 2021-2027 v 
souladu s duálním přístupem strategie pro 
rovnost žen a mužů; vyzývá členské státy a 
Komisi, aby tuto skutečnost zvážily při 
předkládání vnitrostátních plánů reakce na 
pandemii COVID-19 s náležitým ohledem 
na stávající opatření a financování a s tím, 
že otázka rovnosti žen a mužů bude v 
centru zájmu hospodářského oživení; 
vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci 
opatření na obnovu uplatňovaly 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a 
sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost 
žen a mužů;

jasných opatření zaměřených na rovnost 
žen a mužů, a to vyčleněním finančních 
prostředků, které by řešily specifické 
potřeby žen v návaznosti na krizi, zejména 
v oblasti zaměstnanosti, genderově 
podmíněného násilí a v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práva, a to i 
pokud jde o programy a nástroje v rámci 
„Next Generation EU“ a VFR na období 
2021-2027, v souladu s duálním přístupem 
strategie pro rovnost žen a mužů; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby tuto skutečnost 
zvážily při předkládání vnitrostátních plánů 
reakce na pandemii COVID-19 s náležitým 
ohledem na stávající opatření a financování 
a s tím, že otázka rovnosti žen a mužů bude 
v centru zájmu hospodářského oživení; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby v rámci 
opatření na obnovu uplatňovaly 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a 
sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost 
žen a mužů;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Pozměňovací návrh 8
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že při navrhování 
opatření reagujících na krizi COVID-19 se 
musí Komise, Parlament a všechny členské 
státy řídit zásadou stejné odměny mužů 
a žen za stejnou práci nebo práce stejné 
hodnoty; vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se platové transparentnosti za účelem 
účinného řešení rozdílů v odměňování žen 
a mužů a rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů, protože ekonomické ukazatele 
naznačují, že se tyto rozdíly v důsledku 
pandemie dále prohlubují; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby zvážila osvědčené 
postupy členských států a řádně zohlednila 
jedinečné podmínky malých a středních 
podniků (MSP) a různé modely trhu práce 
v EU; dále vyzývá Komisi, aby revidovala 
směrnici 2006/54/ES;

31. zdůrazňuje, že při navrhování 
opatření reagujících na krizi COVID-19 se 
musí Komise, Parlament a všechny členské 
státy řídit zásadou stejné odměny mužů 
a žen za stejnou práci nebo práce stejné 
hodnoty; apeluje na Komisi, aby splnila 
svůj závazek předložit urychleně závazná 
opatření týkající se platové transparentnosti 
za účelem účinného řešení rozdílů 
v odměňování žen a mužů a rozdílů ve výši 
důchodů žen a mužů, protože ekonomické 
ukazatele naznačují, že se tyto rozdíly v 
důsledku pandemie dále prohlubují; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
zvážila osvědčené postupy členských států 
a řádně zohlednila jedinečné podmínky 
malých a středních podniků (MSP) a různé 
modely trhu práce v EU; dále vyzývá 
Komisi, aby revidovala směrnici 
2006/54/ES;
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Pozměňovací návrh 9
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje výzvy pro zemědělské 
odvětví a dodávky potravin v EU, jakož 
i specifické postavení žen ve venkovských 
oblastech; zdůrazňuje, že je důležité 
zachovat stávající tematický podprogram 
pro ženy ve venkovských oblastech 
prostřednictvím strategických plánů 
společné zemědělské politiky, který bude 
financován Evropským zemědělským 
záručním fondem a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova; 
zdůrazňuje, že tento podprogram usiluje o 
podporu zaměstnanosti žen a podnikání 
žen; vyzývá v této souvislosti k vyčlenění 
finančních prostředků EU na zlepšení 
životních a pracovních podmínek ve 
venkovských oblastech; dále vyzývá k 
úvahám o úloze žen na venkově, pokud jde 
o ochranu životního prostředí a biologické 
rozmanitosti v rámci Zelené dohody pro 
Evropu; vyzývá členské státy, aby si 
vyměňovaly osvědčené postupy týkající se 
profesního postavení vypomáhajících 
manželů nebo manželek v odvětví 
zemědělství, a žádá Komisi, aby v tomto 
ohledu vypracovala pokyny;

37. zdůrazňuje výzvy pro zemědělské 
odvětví a dodávky potravin v EU, jakož 
i specifické postavení žen ve venkovských 
oblastech; zdůrazňuje, že je důležité 
zachovat stávající tematický podprogram 
pro ženy ve venkovských oblastech 
prostřednictvím strategických plánů 
společné zemědělské politiky, který bude 
financován Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova; zdůrazňuje, že 
tento podprogram usiluje o podporu 
zaměstnanosti žen a podnikání žen; vyzývá 
v této souvislosti k vyčlenění finančních 
prostředků EU na zlepšení životních a 
pracovních podmínek ve venkovských 
oblastech; dále vyzývá k úvahám o úloze 
žen na venkově, pokud jde o ochranu 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti v rámci Zelené dohody pro 
Evropu; vyzývá členské státy, aby si 
vyměňovaly osvědčené postupy týkající se 
profesního postavení vypomáhajících 
manželů nebo manželek v odvětví 
zemědělství, a žádá Komisi, aby v tomto 
ohledu vypracovala pokyny;
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Pozměňovací návrh 10
Frances Fitzgerald, zpravodaj

Zpráva A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. zdůrazňuje mimořádnou situaci 
žen, které zažívají bezdomovectví, a žen 
živících se prostitucí, a jejich zvýšenou 
zranitelnost vůči genderově podmíněnému 
násilí a nedostatečný přístup k 
hygienickým a zdravotnickým zařízením v 
důsledku pandemie COVID-19 a 
následných mimořádných opatření; vyzývá 
členské státy, aby zajistily rozšíření služeb 
a odpovídající podpory na osoby v 
nejistých situacích, včetně žen ohrožených 
chudobou nebo žen žijících v chudobě, žen 
bez domova nebo žen ohrožených 
sociálním vyloučením; vítá Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám, který 
poskytuje dodatečné zdroje na řešení 
materiální deprivace a sociální pomoci; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby ženy bez 
domova a ženy bez dokladů měly přístup 
ke zdravotní péči; vyzývá Komisi, aby se 
jejich situací zabývala v příštím akčním 
plánu pro integraci a začlenění; vyzývá 
členské státy, aby situaci žen zažívajících 
bezdomovectví řádně zohlednily ve svých 
plánech reakce na pandemii;

43. zdůrazňuje mimořádnou situaci 
žen, které zažívají bezdomovectví, a žen 
živících se prostitucí, a jejich zvýšenou 
zranitelnost vůči genderově podmíněnému 
násilí a nedostatečný přístup k 
hygienickým a zdravotnickým zařízením v 
důsledku pandemie COVID-19 a 
následných mimořádných opatření; vyzývá 
členské státy, aby zajistily rozšíření služeb 
a odpovídající podpory na osoby v 
nejistých situacích, včetně žen ohrožených 
chudobou nebo žen žijících v chudobě, žen 
bez domova nebo žen ohrožených 
sociálním vyloučením; vítá Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám, který 
poskytuje dodatečné zdroje na řešení 
materiální deprivace a sociální pomoci; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby ženy bez 
domova a ženy bez dokladů měly přístup 
ke zdravotní péči; konstatuje, že situace 
těchto společenských skupin byla 
zohledněna v akčním plánu Komise pro 
integraci a začlenění; vyzývá členské státy, 
aby situaci žen zažívajících bezdomovectví 
řádně zohlednily ve svých plánech reakce 
na pandemii;
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