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Frances Fitzgerald
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et ametlike suremuse 
andmete kohaselt on meeste suremus 
viiruse tagajärjel suurem kui naistel, samas 
kui naistel on suurem oht viirusesse 
nakatuda, sest neid on praeguse kriisi vältel 
olulistes sektorites eesliinil tegutsejate 
hulgas ebaproportsionaalselt palju;

C. arvestades, et esialgsete ametlike 
suremuse andmete kohaselt on vanemate 
meeste suremus viiruse tagajärjel suurem 
kui naistel, samas kui naistel on suurem oht 
viirusesse nakatuda, sest neid on praeguse 
kriisi vältel olulistes sektorites eesliinil 
tegutsejate hulgas ebaproportsionaalselt 
palju;

Or. en



AM\1222183ET.docx PE662.827v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

13.1.2021 A9-0229/2

Muudatusettepanek 2
Frances Fitzgerald, raportöör
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et Eurofoundi 
uuringutest ilmneb, et COVID-19 kriis 
kujutab endast tõsist ohtu aastakümnete 
jooksul tööturul soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas saavutatule, eriti kui suure 
naiste osakaaluga sektorites takistatakse 
selle eesmärgiga tegevust ka edaspidi30; 
arvestades, et uuringute kohaselt on soolise 
tööhõive lõhe vähenemine viimastel 
aastatel stagneerunud ja püsivad 
erinevused tööhõives osalemise tõttu 
maksavad Euroopale rohkem kui 
335 miljardit eurot aastas, mis moodustab 
2,41 % 2019. aasta ELi SKPst31;

_________________
30 Eurofound, COVID-19 uuring, 2020.
31 Eurofound, „Closing gender gaps in 
employment: defending and responding to 
COVID-19 challenges“ (Soolise 
ebavõrdsuse kõrvaldamine tööhõives: 
kaitstes edusamme ja ohjates COVID-19st 
tingitud probleeme), 2020.

J. arvestades, et Eurofoundi 
uuringutest ilmneb, et COVID-19 kriis 
kujutab endast tõsist ohtu aastakümnete 
jooksul tööturul soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas saavutatule, eriti kui suure 
naiste osakaaluga sektorites takistatakse 
selle eesmärgiga tegevust ka edaspidi30; 
arvestades, et uuringute kohaselt 
stagneerus soolise tööhõive lõhe 
vähenemine aastatel 2015–2018 ja püsivad 
erinevused tööhõives osalemise tõttu 
maksavad Euroopale rohkem kui 
335 miljardit eurot aastas, mis moodustab 
2,41 % 2019. aasta ELi SKPst;

_________________
30 Eurofound, COVID-19 uuring, 2020.
31 Eurofound, „Closing gender gaps in 
employment: defending and responding to 
COVID-19 challenges“ (Soolise 
ebavõrdsuse kõrvaldamine tööhõives: 
kaitstes edusamme ja ohjates COVID-19st 
tingitud probleeme), 2020.
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Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Sooline perspektiiv COVID-19 kriisi ajal ja selle järgsel perioodil
(2020/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et kriisi soolist mõju on 
teiste hulgas hästi tõestanud Euroopa 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ja 
ÜRO naiste õiguste ameti töö; arvestades, 
et kriisi täielikku mõju on raske mõõta ning 
liikmesriikides puuduvad võrreldavad 
sooliselt eristatud andmed; arvestades, et 
COVID-19 pandeemia on Euroopa 
tööturgu enneolematult mõjutanud; 
arvestades, et olukorda tuleb hoolikalt 
uurida sektorite kaupa, eristades andmeid 
soo ja vanuse alusel nii kriisi- kui ka 
taastumisperioodidel; arvestades, et 
pandeemia täielikud majanduslikud, 
tööhõivealased ja sotsiaalsed tagajärjed ei 
ole siiani teada, kuid esialgsed uuringud 
viitavad märkimisväärsele töökohtade 
kadumisele teenindus- ja tööstussektoris; 
arvestades, et teistes sektorites on kriisist 
hoolimata säilinud tööhõive kindlus, 
sealhulgas avalikus, meditsiini- ja IKT-
sektoris;

K. arvestades, et kriisi soolist mõju on 
teiste hulgas hästi tõestanud Euroopa 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ja 
ÜRO naiste õiguste ameti töö; arvestades, 
et kriisi täielikku mõju on raske mõõta ning 
liikmesriikides puuduvad võrreldavad 
sooliselt eristatud andmed; arvestades, et 
COVID-19 pandeemia on Euroopa 
tööturgu enneolematult mõjutanud; 
arvestades, et olukorda tuleb hoolikalt 
uurida sektorite kaupa, eristades andmeid 
soo ja vanuse alusel nii kriisi- kui ka 
taastumisperioodidel; arvestades, et 
pandeemia täielikud majanduslikud, 
tööhõivealased ja sotsiaalsed tagajärjed ei 
ole siiani teada, kuid esialgsed uuringud, 
nende hulgas Eurofoundi uuring, viitavad 
märkimisväärsele töökohtade kadumisele 
teenindus- ja tööstussektoris ning samuti 
sektorites, mis eeldavad inimestevahelist 
kontakti, nagu jaekaubandus, 
vabaajategevused ja personaalteenused, 
kus töötavad peamiselt naised; arvestades, 
et teistes sektorites on kriisist hoolimata 
säilinud tööhõive kindlus, sealhulgas 
avalikus, meditsiini- ja IKT-sektoris;
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Raport A9-0229/2020
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tähelepanelikult jälgima 
desinformatsiooni, negatiivseid avalikke 
arutelusid, ebapiisavat prioriteetide 
seadmist, piiratud või keelatud juurdepääsu 
asjakohastele teenustele ning regressiivseid 
algatusi, mis on seotud naiste õiguste, 
LGBTIQ+-inimeste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkusega, ning neile reageerima; 
kutsub komisjoni üles jälgima 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevusruumi kahanemist ning eespool 
nimetatud teemadega seotud ja 
liikumispiirangutest tingitud meeleavaldusi 
kui demokraatia ja põhiõiguste küsimusi 
COVID-19 kriisi ajal ja kriisijärgsel 
perioodil; on veendunud, et ELi õiguse 
rikkumise kahtluse korral võib algatada 
rikkumismenetlusi ja et sellega seoses 
võiks olla oluline ELi vahendite 
väljamaksmise tingimuslikkuse kord, mis 
põhineb komisjoni iga-aastasel ELi 
väärtuste seirearuandel; kutsub 
liikmesriike üles tagama, et piiravad 
erakorralised meetmed täidaksid ainult 
pandeemia vastu võitlemise eesmärki, 
oleksid ajaliselt piiratud ja põhiõigustega 
kooskõlas;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tähelepanelikult jälgima 
desinformatsiooni, negatiivseid avalikke 
arutelusid, ebapiisavat prioriteetide 
seadmist, piiratud või keelatud juurdepääsu 
asjakohastele teenustele ning regressiivseid 
algatusi, mis on seotud naiste õiguste, 
LGBTIQ+-inimeste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkusega, ning neile reageerima; 
kutsub komisjoni üles jälgima 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevusruumi kahanemist ning eespool 
nimetatud teemadega seotud ja 
liikumispiirangutest tingitud meeleavaldusi 
kui demokraatia ja põhiõiguste küsimusi 
COVID-19 kriisi ajal ja kriisijärgsel 
perioodil; märgib, et juhul kui tehakse 
kindlaks, et õigusriigi põhimõtete 
rikkumine liikmesriigis kahjustab või võib 
tõsiselt kahjustada piisavalt otsesel viisil 
ELi eelarve usaldusväärset 
finantsjuhtimist või liidu finantshuvide 
kaitset, võetakse asjakohased meetmed; 
kutsub liikmesriike üles tagama, et piiravad 
erakorralised meetmed täidaksid ainult 
pandeemia vastu võitlemise eesmärki, 
oleksid ajaliselt piiratud ja põhiõigustega 
kooskõlas;
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Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Sooline perspektiiv COVID-19 kriisi ajal ja selle järgsel perioodil
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. väljendab muret suure suremuse 
pärast COVID-19 tõttu; märgib meeste 
kõrgemat suremuse määra ning nõuab 
tungivalt, et Maailma 
Terviseorganisatsioon (WHO) ja 
asjakohased ELi ametid uuriksid meeste ja 
naiste erinevat tervisemõju; palub 
komisjonil jätkata olukorra jälgimist, et 
mõista, milline on viiruse pikaajaline mõju 
naiste ja meeste tervisele; rõhutab, et 
viirust käsitlevates kliinilistes uuringutes 
tuleb hõlmata sooliselt tasakaalustatud 
esindatust, hindamaks, kuidas viirus ja mis 
tahes potentsiaalne vaktsiin või ravi võivad 
mõjuda naistele ja meestele erinevalt;

8. väljendab muret suure suremuse 
pärast COVID-19 tõttu; märgib meeste 
esialgset kõrgemat suremuse määra ning 
nõuab tungivalt, et Maailma 
Terviseorganisatsioon (WHO) ja 
asjakohased ELi ametid uuriksid meeste ja 
naiste erinevat tervisemõju; palub 
komisjonil jätkata olukorra jälgimist, et 
mõista, milline on viiruse pikaajaline mõju 
naiste ja meeste tervisele; rõhutab, et 
viirust käsitlevates kliinilistes uuringutes 
tuleb hõlmata sooliselt tasakaalustatud 
esindatust, hindamaks, kuidas viirus ja mis 
tahes potentsiaalne vaktsiin või ravi võivad 
mõjuda naistele ja meestele erinevalt;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et komisjon 
arvestaks tervisega seotud 
poliitikameetmetes (sealhulgas programmis 
„EL tervise heaks“ ja ELi vähktõvevastase 
võitluse kavas ning ELi tervisestrateegias) 
selliste erakorraliste asjaoludega nagu 
COVID-19, muu hulgas nende mõju 
soospetsiifilistele tervishoiuküsimustele, 
nagu näiteks seksuaal- ja reproduktiivtervis 
ning seonduvad õigused; kutsub komisjoni 
ja nõukogu üles tegelema tervisealaste 
küsimustega, mis on määratletud 
programmi „EL tervise heaks“ soolise 
võrdõiguslikkuse strateegias 
aastateks 2020–2025, nagu seksuaal- ja 
reproduktiivtervis ning seonduvad õigused 
– kui tervishoiu lahutamatu osa ja heaolu 
oluline aspekt – ning soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine; nõuab, et 
suurendataks investeeringuid soolise 
võrdõiguslikkuse seisukohast olulistesse 
teenustesse ning et soolise tervise 
eksperdid ja sooline tasakaal kaasataks 
programmi „EL tervise heaks“;

12. nõuab tungivalt, et komisjon 
arvestaks tervisega seotud 
poliitikameetmetes (sealhulgas programmis 
„EL tervise heaks“ ja ELi vähktõvevastase 
võitluse kavas ning ELi tervisestrateegias) 
selliste erakorraliste asjaoludega nagu 
COVID-19, muu hulgas nende mõju 
soospetsiifilistele tervishoiuküsimustele, 
nagu näiteks seksuaal- ja reproduktiivtervis 
ning seonduvad õigused; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles tegelema programmi 
„EL tervise heaks“ rakendamisel 
tervisealaste küsimustega, mis on 
määratletud soolise võrdõiguslikkuse 
strateegias aastateks 2020–2025, nagu 
seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 
seonduvad õigused kui tervishoiu 
lahutamatu osa ja heaolu ning soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise oluline 
aspekt; nõuab, et suurendataks 
investeeringuid soolise võrdõiguslikkuse 
seisukohast olulistesse teenustesse ning et 
soolise tervise eksperdid ja sooline tasakaal 
kaasataks programmi „EL tervise heaks“ 
rakendamisse;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. peab kahetsusväärseks, et õiguse, 
õiguste ja väärtuste fondi ning seejärel 
komisjoni mitmeaastase finantsraamistiku 
muudetud ettepanekus välja pakutud 
kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja 
väärtuste programmi kärbiti olulisel 
määral umbes 20 % võrreldes 2018. aasta 
juba niigi madala esialgse eelarvega; 
väljendab kahetsust, et see otsus on 
vastuolus tema 2019. aasta seisukohaga ja 
kodanikuühiskonna üleskutsetega 
eelarvet suurendada; tuletab meelde, et 
tema seisukoht on õigustatud, arvestades 
liidu väärtushinnangute osa lisamist, mis 
nõuab täiendavat rahastust, ning 
arvestades COVID-19 
ebaproportsionaalset mõju naistele ja 
soolise vägivalla suurenemist kriisi ajal, 
sest see programm on ainus 
toetusmehhanism kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, kes edendavad soolist 
võrdõiguslikkust ja võitlevad soolise 
vägivalla vastu ELis; kutsub nõukogu 
üles suurendama rahalisi vahendeid 
Daphne programmi konkreetse eesmärgi 
ja muude seotud programmide 
eesmärkide saavutamiseks ning tagama, 
et need vahendid oleksid piisavad, võttes 
arvesse praeguseid vajadusi kooskõlas 
Euroopa Parlamendi 2019. aasta 
seisukohaga ja eraldades sellel eesmärgil 
2021. aastaks piisava rahastuse, et 
võidelda COVID-19 mõjudega 

20. avaldab veel kord kindlat toetust 
nii õigusprogrammile kui ka kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmile (õiguste ja väärtuste 
programm); väljendab heameelt uue liidu 
väärtuste tegevussuuna loomise üle 
õiguste ja väärtuste programmi raames 
ning rõhutab, et see peaks keskenduma 
õiguste kaitsmisele, edendamisele ja neist 
teadlikkuse suurendamisele, andes 
rahalist toetust kohalikul, piirkondlikul ja 
riikidevahelisel tasandil tegutsevatele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele; 
tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
seisukohta nende programmide piisava 
rahastamise tagamises; väljendab 
heameelt, et vastavalt 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku 
lõppläbirääkimistel Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu vahel sõlmitud kokkuleppele 
eraldatakse juhtprogrammidele 
täiendavaid rahalisi vahendeid, millest 
saab kasu ka õiguste ja väärtuste 
programm; väljendab heameelt ELi 2021. 
aasta eelarve suhtes saavutatud esialgse 
kokkuleppe üle, mille kohaselt eraldatakse 
õiguste ja väärtuste programmile 
täiendavalt 6,6 miljonit eurot; rõhutab, et 
nendest eraldistest tuleb piisavalt 
rahastada meetmeid, mille eesmärk on 
soopõhise vägivalla ennetamine ja selle 
vastu võitlemine Daphne eriprogrammi 
raames, ning väljendab heameelt sel 
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soopõhisele vägivallale; nõuab viivitamata 
selgete soopõhise suundumusega meetmete 
võtmist vahendite sihtotstarbe määramise 
kaudu, et tegeleda kriisijärgsete naiste 
erivajadustega, eelkõige tööhõive, soolise 
vägivalla ja seksuaal- ja reproduktiivtervise 
ning seonduvate õiguste valdkonnas, ja 
tehes seda kas taasterahastus 
„NextGenerationEU“ või mitmeaastases 
finantsraamistikus aastateks 2021–2027 
kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse 
strateegia kahesuguse lähenemisviisiga; 
kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arvestama seda riiklike COVID-19 
reageerimiskavade esitamisel, võttes 
nõuetekohaselt arvesse olemasolevaid 
meetmeid ja rahastamist ning hoides soolist 
võrdõiguslikkust majanduse elavdamise 
keskmes; kutsub nõukogu ja komisjoni 
üles rakendama taastamismeetmetes 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
ja sootundlikku eelarvestamist;

eesmärgil kokku lepitud vahendite 
sihtotstarbelise määramise üle; rõhutab, 
et EL peab olema meie väärtuste 
kaitsmisel ambitsioonikam ja tagama 
nende tegevuste piisava rahastamise; 
lisaks nõuab viivitamata selgete soopõhise 
suundumusega meetmete rakendamist 
vahendite sihtotstarbe määramise kaudu, et 
tegeleda naiste kriisijärgsete 
erivajadustega, eelkõige tööhõive, soolise 
vägivalla ja seksuaal- ja reproduktiivtervise 
ning seonduvate õiguste valdkonnas, 
sealhulgas muudes programmides ja 
vahendites, mis kuuluvad taasterahastu 
Next Generation EU ja mitmeaastase 
finantsraamistiku aastateks 2021–2027 
alla, kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse 
strateegia kahetise lähenemisviisiga; 
kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arvestama seda riiklike COVID-19 
reageerimiskavade esitamisel, võttes 
nõuetekohaselt arvesse olemasolevaid 
meetmeid ja rahastamist ning hoides soolist 
võrdõiguslikkust majanduse elavdamise 
keskmes; kutsub liikmesriike ja komisjoni 
üles rakendama taastamismeetmetes 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
ja sootundlikku eelarvestamist;
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Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. rõhutab, et naiste ja meeste võrdne 
palk võrdse või võrdväärse töö eest peab 
olema juhtpõhimõte komisjonile, 
parlamendile ja kõigile liikmesriikidele 
COVID-19 kriisile reageerimise meetmete 
väljatöötamisel; kiidab heaks komisjoni 
võetud kohustuse esitada 2020. aasta 
lõpuks siduvad meetmed palkade 
läbipaistvuse kohta, et tõhusalt käsitleda 
soolist palga- ja pensionilõhet, sest 
majandusnäitajad viitavad sellele, et need 
lõhed suurenevad pandeemia tagajärjel 
veelgi; kutsub sellega seoses komisjoni 
üles kaaluma liikmesriikide parimaid 
tavasid, võttes samas nõuetekohaselt 
arvesse väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) ainulaadseid tingimusi 
ja erinevaid tööturu mudeleid ELis; kutsub 
lisaks komisjoni üles vaatama läbi 
direktiivi 2006/54/EÜ;

31. rõhutab, et naiste ja meeste võrdne 
palk võrdse või võrdväärse töö eest peab 
olema juhtpõhimõte komisjonile, 
parlamendile ja kõigile liikmesriikidele 
COVID-19 kriisile reageerimise meetmete 
väljatöötamisel; nõuab tungivalt, et 
komisjon täidaks võetud kohustuse esitada 
viivitamata siduvad meetmed palkade 
läbipaistvuse kohta, et tõhusalt käsitleda 
soolist palga- ja pensionilõhet, sest 
majandusnäitajad viitavad sellele, et need 
lõhed suurenevad pandeemia tagajärjel 
veelgi; kutsub sellega seoses komisjoni 
üles kaaluma liikmesriikide parimaid 
tavasid, võttes samas nõuetekohaselt 
arvesse väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) ainulaadseid tingimusi 
ja erinevaid tööturu mudeleid ELis; kutsub 
lisaks komisjoni üles vaatama läbi 
direktiivi 2006/54/EÜ;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. rõhutab ELi põllumajandussektori 
ja toidutarnega seotud probleeme, samuti 
maapiirkondade naiste eripärast olukorda; 
rõhutab vajadust säilitada ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiliste 
kavade kaudu maapiirkondade naistele 
loodud olemasolevat valdkondlikku 
allprogrammi, mida rahastatakse Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist; rõhutab, et selle 
alamprogrammi eesmärk on ergutada 
naiste tööhõivet ja ettevõtlust; nõuab 
sellega seoses ELi rahaliste vahendite 
eraldamist maapiirkondade elu- ja 
töötingimuste parandamiseks; nõuab lisaks, 
et Euroopa rohelise kokkuleppe raames 
kaalutletaks maapiirkondade naiste rolli 
keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmisel; kutsub liikmesriike üles 
vahetama põllumajandussektoris abistavate 
abikaasade ametialase staatuse parimaid 
tavasid ning nõuab, et komisjon koostaks 
selles osas juhised;

37. rõhutab ELi põllumajandussektori 
ja toidutarnega seotud probleeme, samuti 
maapiirkondade naiste eripärast olukorda; 
rõhutab vajadust säilitada ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiliste 
kavade kaudu maapiirkondade naistele 
loodud olemasolevat valdkondlikku 
allprogrammi, mida rahastatakse Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist; 
rõhutab, et selle alamprogrammi eesmärk 
on ergutada naiste tööhõivet ja ettevõtlust; 
nõuab sellega seoses ELi rahaliste 
vahendite eraldamist maapiirkondade elu- 
ja töötingimuste parandamiseks; nõuab 
lisaks, et Euroopa rohelise kokkuleppe 
raames kaalutletaks maapiirkondade naiste 
rolli keskkonna ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmisel; kutsub 
liikmesriike üles vahetama 
põllumajandussektoris abistavate 
abikaasade ametialase staatuse parimaid 
tavasid ning nõuab, et komisjon koostaks 
selles osas juhised;
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43. rõhutab selliste naiste ainulaadseid 
olukordi, kes on jäänud kodutuks ja kes 
tegelevad prostitutsiooniga, ning nende 
suurenenud haavatavust soolise vägivalla 
suhtes, samuti hügieeni- ja 
tervishoiuasutustele juurdepääsu 
puudumist COVID-19 pandeemia ja sellele 
järgnenud erakorraliste meetmete 
tagajärjel; kutsub liikmesriike üles tagama, 
et teenuseid ja piisavat toetust antaks ka 
ebakindlas olukorras olevatele inimestele, 
sealhulgas vaesuseohus naistele või 
vaesuses elavatele naistele, kodututele või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele naistele; 
kiidab heaks Euroopa abifondi enim 
puudust kannatavate isikute jaoks, mis 
pakub lisaressursse materiaalse ja 
sotsiaalabi puuduse vastu võitlemiseks; 
rõhutab kodutute ja dokumentideta naiste 
vajadust pääseda juurde 
tervishoiuteenustele; kutsub komisjoni 
üles tegelema nende olukorraga järgmises 
integratsiooni ja kaasamise tegevuskavas; 
palub liikmesriikidel oma plaanides 
pandeemiale reageerimiseks arvestada 
asjakohaselt kodutuna elavate naistega;

43. rõhutab selliste naiste ainulaadseid 
olukordi, kes on jäänud kodutuks ja kes 
tegelevad prostitutsiooniga, ning nende 
suurenenud haavatavust soolise vägivalla 
suhtes, samuti hügieeni- ja 
tervishoiuasutustele juurdepääsu 
puudumist COVID-19 pandeemia ja sellele 
järgnenud erakorraliste meetmete 
tagajärjel; kutsub liikmesriike üles tagama, 
et teenuseid ja piisavat toetust antaks ka 
ebakindlas olukorras olevatele inimestele, 
sealhulgas vaesuseohus naistele või 
vaesuses elavatele naistele, kodututele või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele naistele; 
kiidab heaks Euroopa abifondi enim 
puudust kannatavate isikute jaoks, mis 
pakub lisaressursse materiaalse ja 
sotsiaalabi puuduse vastu võitlemiseks; 
rõhutab kodutute ja dokumentideta naiste 
vajadust pääseda juurde 
tervishoiuteenustele; märgib, et nende 
ühiskonnarühmade olukorda on 
komisjoni integratsiooni ja kaasamise 
tegevuskavas arvesse võetud; palub 
liikmesriikidel oma plaanides pandeemiale 
reageerimiseks arvestada asjakohaselt 
kodutuna elavate naistega;
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