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13.1.2021 A9-0229/1

Ændringsforslag 1
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at de officielle 
dødelighedstal viser, at mænd i højere grad 
dør af virusset end kvinder, mens kvinder 
er mere udsatte for at blive smittet med 
virusset på grund af deres 
uforholdsmæssigt høje repræsentation 
blandt frontlinjemedarbejderne i de 
væsentlige sektorer under de aktuelle 
kriser;

C. der henviser til, at de indledende 
officielle dødelighedstal viser, at ældre 
mænd i højere grad dør af virusset end 
kvinder, mens kvinder er mere udsatte for 
at blive smittet med virusset på grund af 
deres uforholdsmæssigt høje 
repræsentation blandt 
frontlinjemedarbejderne i de væsentlige 
sektorer under de aktuelle kriser;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Ændringsforslag 2
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at Eurofounds 
undersøgelser viser, at covid-19-krisen 
udgør en alvorlig risiko for, at de 
fremskridt inden for ligestilling mellem 
mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, som 
det har taget årtier at opnå, rulles tilbage, 
navnlig hvis aktiviteterne yderligere 
hæmmes i sektorer med en 
overrepræsentation af kvinder30; der 
henviser til, at undersøgelser viser, at 
mindskelsen af forskellen i mænds og 
kvinders beskæftigelsesfrekvens er 
stagneret i de seneste år, og at de 
vedvarende forskelle i 
beskæftigelsesdeltagelsen koster Europa 
mere end 335 mia. EUR om året, svarende 
til 2,41 % af EU's BNP i 201931;

_________________
30 Eurofounds covid-19-undersøgelse, 
2020.
31 Eurofound, "Closing gender gaps in 
employment:  defending progress and 
responding to COVID-19 challenges" 
(2020).

J. der henviser til, at Eurofounds 
undersøgelser viser, at covid-19-krisen 
udgør en alvorlig risiko for, at de 
fremskridt inden for ligestilling mellem 
mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, som 
det har taget årtier at opnå, rulles tilbage, 
navnlig hvis aktiviteterne yderligere 
hæmmes i sektorer med en 
overrepræsentation af kvinder30; der 
henviser til, at undersøgelser viser, at 
mindskelsen af forskellen i mænds og 
kvinders beskæftigelsesfrekvens 
stagnerede mellem 2015 og 2018, og at de 
vedvarende forskelle i 
beskæftigelsesdeltagelsen koster Europa 
mere end 335 mia. EUR om året, svarende 
til 2,41 % af EU's BNP i 201931;

_________________
30 Eurofounds covid-19-undersøgelse, 
2020.
31 Eurofound, "Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges" 
(2020).

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/3

Ændringsforslag 3
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
om kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at den 
kønsspecifikke virkning af krisen er klart 
dokumenteret i bl.a. EIGE's og UN 
Womens arbejde; der henviser til, at det 
imidlertid er vanskeligt at måle krisens 
fulde virkning på grund af manglende 
sammenlignelige kønsopdelte data i 
medlemsstaterne; der henviser til, at covid-
19-pandemien har haft en hidtil uset 
indvirkning på det europæiske 
arbejdsmarked; der henviser til, at 
situationen skal undersøges nøje for hver 
sektor med kønsopdelte og aldersopdelte 
data, både i kriseperioder og i 
genopretningsperioder; der henviser til, at 
pandemiens fulde økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser stadig er ukendte, men 
foreløbige undersøgelser tyder på 
betydelige tab af arbejdspladser i service- 
og industrisektoren; der henviser til, at 
andre sektorer derimod har bevaret 
beskæftigelsessikkerheden på trods af 
krisen, herunder den offentlige og 
medicinske sektor samt IKT-sektoren;

K. der henviser til, at den 
kønsspecifikke virkning af krisen er klart 
dokumenteret i bl.a. EIGE's og UN 
Womens arbejde; der henviser til, at det 
imidlertid er vanskeligt at måle krisens 
fulde virkning på grund af manglende 
sammenlignelige kønsopdelte data i 
medlemsstaterne; der henviser til, at covid-
19-pandemien har haft en hidtil uset 
indvirkning på det europæiske 
arbejdsmarked; der henviser til, at 
situationen skal undersøges nøje for hver 
sektor med kønsopdelte og aldersopdelte 
data, både i kriseperioder og i 
genopretningsperioder; der henviser til, at 
pandemiens fulde økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser stadig er ukendte, men 
foreløbige undersøgelser, bl.a. fra 
Eurofound, tyder på betydelige tab af 
arbejdspladser i service- og 
industrisektoren samt i kontaktsektorer 
såsom detailhandelen, fritidssektoren og 
personlige tjenesteydelser, som er 
kvindedominerede; der henviser til, at 
andre sektorer derimod har bevaret 
beskæftigelsessikkerheden på trods af 
krisen, herunder den offentlige og 
medicinske sektor samt IKT-sektoren;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
om kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til nøje at overvåge og 
reagere kraftigt på desinformation, 
negative offentlige diskurser, utilstrækkelig 
prioritering, begrænset eller nægtet adgang 
til relevante tjenester og regressive 
initiativer vedrørende kvinders rettigheder, 
LGBTQI+-rettigheder og ligestilling 
mellem kønnene; opfordrer Kommissionen 
til at overvåge indskrænkningen af råderum 
for civilsamfundsorganisationer og 
demonstrationer vedrørende ovennævnte 
emner som følge af 
nedlukningsforanstaltninger som 
spørgsmål om demokrati og 
grundlæggende rettigheder under covid-19-
krisen og perioden efter krisen; mener, at 
der potentielt kan indledes 
traktatbrudsprocedurer, hvis der er 
mistanke om overtrædelser af EU-retten, 
og at en konditionalitetsmekanisme for 
udbetalingen af EU-midler baseret på 
Kommissionens årlige 
overvågningsrapport om EU's værdier 
kan være afgørende i denne henseende; 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at 
restriktive hasteforanstaltninger kun tjener 
til bekæmpelse af pandemien, er 
tidsbegrænsede og er forenelige med de 
grundlæggende rettigheder;

7. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til nøje at overvåge og 
reagere kraftigt på desinformation, 
negative offentlige diskurser, utilstrækkelig 
prioritering, begrænset eller nægtet adgang 
til relevante tjenester og regressive 
initiativer vedrørende kvinders rettigheder, 
LGBTQI+-rettigheder og ligestilling 
mellem kønnene; opfordrer Kommissionen 
til at overvåge indskrænkningen af råderum 
for civilsamfundsorganisationer og 
demonstrationer vedrørende ovennævnte 
emner som følge af 
nedlukningsforanstaltninger som 
spørgsmål om demokrati og 
grundlæggende rettigheder under covid-19-
krisen og perioden efter krisen; bemærker, 
at der træffes passende foranstaltninger, 
når det fastslås, at brud på 
retsstatsprincipperne i en medlemsstat 
påvirker eller udgør en alvorlig risiko for 
at påvirke forsvarlig økonomisk 
forvaltning af Unionens budget eller 
beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser på en tilstrækkelig direkte 
måde. opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre, at restriktive hasteforanstaltninger 
kun tjener til bekæmpelse af pandemien, er 
tidsbegrænsede og er forenelige med de 
grundlæggende rettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 5
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
om kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. udtrykker sin bekymring over den 
høje dødelighed som følge af covid-19; 
påpeger den højere dødelighed blandt 
mænd og opfordrer 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
og de relevante EU-agenturer til at 
undersøge de forskellige 
sundhedsvirkninger for mænd og kvinder; 
opfordrer Kommissionen til fortsat at 
overvåge situationen med henblik på at 
forstå virussets langsigtede 
sundhedsvirkninger for kvinder og mænd; 
understreger, at klinisk forskning i virusset 
skal omfatte en kønsafbalanceret 
repræsentation for at vurdere, hvordan 
virusset og potentielle vacciner eller 
behandlinger kan indvirke på henholdsvis 
kvinder og mænd;

8. udtrykker sin bekymring over den 
høje dødelighed som følge af covid-19; 
påpeger den indledende højere dødelighed 
blandt mænd og opfordrer 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
og de relevante EU-agenturer til at 
undersøge de forskellige 
sundhedsvirkninger for mænd og kvinder; 
opfordrer Kommissionen til fortsat at 
overvåge situationen med henblik på at 
forstå virussets langsigtede 
sundhedsvirkninger for kvinder og mænd; 
understreger, at klinisk forskning i virusset 
skal omfatte en kønsafbalanceret 
repræsentation for at vurdere, hvordan 
virusset og potentielle vacciner eller 
behandlinger kan indvirke på henholdsvis 
kvinder og mænd;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Ændringsforslag 6
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at tage højde for 
nødsituationer såsom covid-19, bl.a. deres 
indvirkning på kønsspecifikke 
sundhedsforhold såsom SRSR, i sine 
sundhedsrelaterede politiske tiltag, f.eks. 
EU4Health-programmet og EU's 
kræftbekæmpelsesplan samt EU-
sundhedsstrategien; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at tage fat på 
de sundhedsrelaterede aspekter af EU-
strategien for ligestilling mellem kønnene 
2020-2025 i EU4Health-programmet, 
således at SRSR bliver en integreret del af 
sundheden og en væsentlig faktor for 
trivsel og fremme af ligestilling mellem 
kønnene; anmoder om, at investeringer i 
tjenesteydelser, der er afgørende for 
ligestilling mellem kønnene, styrkes, og at 
ligestillingseksperter og kønsbalance 
medtages i EU4Health-programmet;

12. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at tage højde for 
nødsituationer såsom covid-19, bl.a. deres 
indvirkning på kønsspecifikke 
sundhedsforhold såsom SRSR, i sine 
sundhedsrelaterede politiske tiltag, f.eks. 
EU4Health-programmet og EU's 
kræftbekæmpelsesplan samt EU-
sundhedsstrategien; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tage fat på de sundhedsrelaterede aspekter 
af EU-strategien for ligestilling mellem 
kønnene 2020-2025 i forbindelse med 
gennemførelsen af EU4Health-
programmet, således at SRSR bliver en 
integreret del af sundheden og en væsentlig 
faktor for trivsel og fremme af ligestilling 
mellem kønnene; anmoder om, at 
investeringer i tjenesteydelser, der er 
afgørende for ligestilling mellem kønnene, 
styrkes, og at ligestillingseksperter og 
kønsbalance medtages i gennemførelsen af 
EU4Health-programmet;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Ændringsforslag 7
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. beklager den betydelige 
nedskæring på ca. 20 % i Fonden for 
Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og 
efterfølgende i programmet for borgere, 
lighed, rettigheder og værdier, som 
Kommissionen har foreslået i det 
reviderede forslag til den flerårige 
finansielle ramme (FFR), på trods af at 
det oprindelige budget, der blev foreslået i 
2018, allerede var lavt; beklager, at denne 
afgørelse strider mod dets holdning fra 
2019 og mod civilsamfundets 
opfordringer til at forhøje budgettet; 
minder om, at dets holdning er berettiget i 
lyset af tilføjelsen af afsnittet om 
Unionens værdier, som kræver yderligere 
finansiering, og i betragtning af covid-
19's uforholdsmæssige store indvirkning 
på kvinder og den stigende kønsrelaterede 
vold under krisen, eftersom dette program 
er den eneste støttemekanisme for 
civilsamfundsorganisationer, der fremmer 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
bekæmper kønsrelateret vold i EU; 
opfordrer Rådet til at øge midlerne til at 
opfylde Daphneinitiativets specifikke mål 
og målene for andre relaterede 
programmer og sikre, at disse midler er 
tilstrækkelige, idet der tages hensyn til de 
aktuelle behov i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets holdning fra 2019, 
således at der er tilstrækkelige midler i 
2021 til at bekæmpe konsekvenserne af 

20. gentager sin stærke støtte til både 
programmet for retlige anliggender og 
programmet for borgere, lighed, rettigheder 
og værdier (CERV); glæder sig over 
oprettelsen af det nye afsnit om Unionens 
værdier inden for CERV og understreger, 
at det bør fokusere på at beskytte, fremme 
og øge bevidstheden om rettigheder ved at 
yde finansiel støtte til 
civilsamfundsorganisationer, der er aktive 
på lokalt, regionalt og tværnationalt plan; 
minder om Parlamentets holdning til at 
sikre tilstrækkelig finansiering af disse 
programmer; glæder sig over den 
yderligere bevilling til 
flagskibsprogrammerne som aftalt i de 
endelige forhandlinger om FFR for 2021-
2027 mellem Parlamentet og Rådet, som 
CERV-programmet vil drage fordel af; 
glæder sig over den foreløbige aftale om 
EU's budget for 2021, som afsætter 
yderligere 6.6 mio. EUR til CERV-
programmet; understreger behovet for 
tilstrækkelige midler fra disse bevillinger 
til foranstaltninger, der har til formål at 
forebygge og bekæmpe kønsbaseret vold 
under Daphneinitiativets specifikke mål, 
og glæder sig over den øremærkning, der 
er vedtaget til dette formål; understreger 
behovet for, at EU er mere ambitiøst med 
hensyn til at forsvare vores værdier og yde 
tilstrækkelige midler til disse aktiviteter ; 
efterlyser endvidere en hurtig 
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covid-19 for kønsrelateret vold; efterlyser 
en hurtig vedtagelse af klare 
kønsspecifikke foranstaltninger, gennem 
øremærkning af midler, til at imødekomme 
kvinders specifikke behov efter krisen, 
navnlig inden for beskæftigelse, 
kønsrelateret vold og SRSR, i enten 
NextGenerationEU eller FFR for perioden 
2021-2027 i overensstemmelse med den 
tostrengede tilgang i EU-strategien for 
ligestilling mellem kønnene; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
tage højde herfor, når de forelægger 
nationale covid-19-beredskabsplaner, 
under behørig hensyntagen til eksisterende 
foranstaltninger og finansiering og med 
ligestilling mellem kønnene i centrum for 
den økonomiske genopretning; opfordrer 
Rådet og Kommissionen til at anvende 
integration af kønsaspektet og 
kønsbudgettering i 
genopretningsforanstaltningerne;

gennemførelse af klare kønsspecifikke 
foranstaltninger, gennem øremærkning af 
midler, til at imødekomme kvinders 
specifikke behov efter krisen, navnlig 
inden for beskæftigelse, kønsrelateret vold 
og SRSR, herunder i andre programmer 
og instrumenter inden for 
NextGenerationEU og FFR for perioden 
2021-2027 i overensstemmelse med den 
tostrengede tilgang i EU-strategien for 
ligestilling mellem kønnene; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
tage højde herfor, når de forelægger 
nationale covid-19-beredskabsplaner, 
under behørig hensyntagen til eksisterende 
foranstaltninger og finansiering og med 
ligestilling mellem kønnene i centrum for 
den økonomiske genopretning; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
anvende integration af kønsaspektet og 
kønsbudgettering i 
genopretningsforanstaltningerne;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Ændringsforslag 8
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. understreger, at lige løn for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvinder og mænd skal være et 
ledende princip for Kommissionen, 
Parlamentet og alle medlemsstaterne, når 
de udformer foranstaltninger som respons 
på covid-19-krisen; glæder sig over 
Kommissionens tilsagn om at fremlægge 
bindende foranstaltninger om 
løngennemsigtighed inden udgangen af 
2020 med henblik på effektivt at tackle 
kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, da 
økonomiske indikatorer antyder, at disse 
forskelle bliver stadig større som en følge 
af pandemien; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje 
medlemsstaternes bedste praksis under 
behørig hensyntagen til de særlige forhold 
for små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) og de forskellige 
arbejdsmarkedsmodeller i EU; opfordrer 
endvidere Kommissionen til at revidere 
direktiv 2006/54/EF;

31. understreger, at lige løn for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvinder og mænd skal være et 
ledende princip for Kommissionen, 
Parlamentet og alle medlemsstaterne, når 
de udformer foranstaltninger som respons 
på covid-19-krisen; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at opfylde 
sit tilsagn om at fremlægge bindende 
foranstaltninger om løngennemsigtighed 
omgående med henblik på effektivt at 
tackle kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle, da økonomiske 
indikatorer antyder, at disse forskelle bliver 
stadig større som en følge af pandemien; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at overveje 
medlemsstaternes bedste praksis under 
behørig hensyntagen til de særlige forhold 
for små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) og de forskellige 
arbejdsmarkedsmodeller i EU; opfordrer 
endvidere Kommissionen til at revidere 
direktiv 2006/54/EF;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Ændringsforslag 9
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. fremhæver udfordringerne for 
landbrugssektoren og fødevareforsyningen 
i EU samt kvindernes særlige situation i 
landdistrikterne; understreger behovet for 
at bevare det eksisterende tematiske 
delprogram for kvinder i landdistrikterne 
gennem den fælles landbrugspolitiks 
strategiske planer, der finansieres af Den 
Europæiske Garantifond for Landbruget 
og Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne; 
understreger, at dette delprogram søger at 
fremme kvinders beskæftigelse og 
kvindelige iværksættere; opfordrer i den 
forbindelse til, at EU-midlerne øremærkes 
til at forbedre leve- og arbejdsvilkårene i 
landdistrikterne; opfordrer desuden til 
overvejelser om kvinders rolle i 
landdistrikterne med hensyn til at beskytte 
miljøet og biodiversiteten i henhold til den 
europæiske grønne pagt; opfordrer 
medlemsstaterne til at udveksle bedste 
praksis vedrørende den erhvervsmæssige 
status for medhjælpende ægtefæller i 
landbrugssektoren og anmoder 
Kommissionen om at udarbejde 
retningslinjer herfor;

37. fremhæver udfordringerne for 
landbrugssektoren og fødevareforsyningen 
i EU samt kvindernes særlige situation i 
landdistrikterne; understreger behovet for 
at bevare det eksisterende tematiske 
delprogram for kvinder i landdistrikterne 
gennem den fælles landbrugspolitiks 
strategiske planer, der finansieres af Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne; understreger, at dette 
delprogram søger at fremme kvinders 
beskæftigelse og kvindelige iværksættere; 
opfordrer i den forbindelse til, at EU-
midlerne øremærkes til at forbedre leve- og 
arbejdsvilkårene i landdistrikterne; 
opfordrer desuden til overvejelser om 
kvinders rolle i landdistrikterne med 
hensyn til at beskytte miljøet og 
biodiversiteten i henhold til den 
europæiske grønne pagt; opfordrer 
medlemsstaterne til at udveksle bedste 
praksis vedrørende den erhvervsmæssige 
status for medhjælpende ægtefæller i 
landbrugssektoren og anmoder 
Kommissionen om at udarbejde 
retningslinjer herfor;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Frances Fitzgerald, ordfører

Betænkning A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. fremhæver de unikke forhold, der 
gør sig gældende for kvinder, som oplever 
hjemløshed, og kvinder i prostitution og 
deres øgede sårbarhed over for 
kønsrelateret vold og deres manglende 
adgang til hygiejne- og 
sundhedsplejefaciliteter som følge af 
covid-19-pandemien og de efterfølgende 
nødforanstaltninger; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at der leveres 
tjenester og ydes passende støtte til dem, 
der befinder sig i usikre situationer, 
herunder kvinder, der er i risiko for eller 
lever i fattigdom, og kvinder, der er 
hjemløse eller sårbare over for social 
udstødelse; glæder sig over Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede, som stiller yderligere 
midler til rådighed med henblik på at 
håndtere materielle afsavn og social 
bistand; fremhæver behovet for, at 
hjemløse og papirløse kvinder skal have 
adgang til sundhedspleje; opfordrer 
Kommissionen til at tage deres situation 
op i den næste handlingsplan for 
integration og inklusion; opfordrer 
medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn 
til kvinder, der oplever at være hjemløse, i 
deres pandemiberedskabsplaner;

43. fremhæver de unikke forhold, der 
gør sig gældende for kvinder, som oplever 
hjemløshed, og kvinder i prostitution og 
deres øgede sårbarhed over for 
kønsrelateret vold og deres manglende 
adgang til hygiejne- og 
sundhedsplejefaciliteter som følge af 
covid-19-pandemien og de efterfølgende 
nødforanstaltninger; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at der leveres 
tjenester og ydes passende støtte til dem, 
der befinder sig i usikre situationer, 
herunder kvinder, der er i risiko for eller 
lever i fattigdom, og kvinder, der er 
hjemløse eller sårbare over for social 
udstødelse; glæder sig over Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede, som stiller yderligere 
midler til rådighed med henblik på at 
håndtere materielle afsavn og social 
bistand; fremhæver behovet for, at 
hjemløse og papirløse kvinder skal have 
adgang til sundhedspleje; bemærker, at der 
er taget hensyn til disse 
samfundsgruppers forhold i 
Kommissionens handlingsplan for 
integration og inklusion; opfordrer 
medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn 
til kvinder, der oplever at være hjemløse, i 
deres pandemiberedskabsplaner;

Or. en
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