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13.1.2021 A9-0229/1

Pakeitimas 1
Frances Fitzgerald, pranešėja

Pranešimas A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi oficialūs mirtingumo 
rodikliai rodo, kad vyrų mirtingumo nuo 
šio viruso rodiklis yra didesnis už moterų 
rodiklį, o moterims kyla didesnė rizika 
užsikrėsti virusu dėl neproporcingai didelio 
darbuotojų skaičiaus svarbiausių sektorių 
priešakinėje linijoje dabartinių krizių metu;

C. kadangi pradiniai oficialūs 
mirtingumo rodikliai rodo, kad vyresnių 
vyrų mirtingumo nuo šio viruso rodiklis 
yra didesnis už moterų rodiklį, o moterims 
kyla didesnė rizika užsikrėsti virusu dėl 
neproporcingai didelio darbuotojų 
skaičiaus svarbiausių sektorių priešakinėje 
linijoje dabartinių krizių metu;
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13.1.2021 A9-0229/2

Pakeitimas 2
Frances Fitzgerald, pranešėja

Pranešimas A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi EUROFOUND tyrimo 
duomenys rodo, kad COVID-19 krizė kelia 
didelį pavojų prarasti per keletą 
dešimtmečių pasiektus laimėjimus lyčių 
lygybės srityje, susijusius su dalyvavimu 
darbo rinkoje, ypač, jei bus toliau 
trukdoma vykdyti šią veiklą tokiuose 
sektoriuose, kuriuose moterų skaičius yra 
per didelis30; kadangi tyrimas atskleidė, 
kad pastaruosius keletą metų lyčių 
užimtumo skirtumas nustojo mažėti, o 
nuolatiniai dalyvavimo darbo rinkoje 
skirtumai kiekvienais metais Europai 
kainuoja daugiau kaip 335 mlrd. EUR, t. y. 
2,41 proc. ES BVP 2019 m.31;

_________________
30 EUROFOUND 2020 m. COVID-19 
apklausa.
31 EUROFOUND, „Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges“ (liet. 
„Atotrūkio tarp lyčių panaikinimas 
užimtumo srityje. Pažangos apsauga ir 
reagavimas į COVID-19 keliamus 
iššūkius“) (2020 m.).

J. kadangi EUROFOUND tyrimo 
duomenys rodo, kad COVID-19 krizė kelia 
didelį pavojų prarasti per keletą 
dešimtmečių pasiektus laimėjimus lyčių 
lygybės srityje, susijusius su dalyvavimu 
darbo rinkoje, ypač, jei bus toliau 
trukdoma vykdyti šią veiklą tokiuose 
sektoriuose, kuriuose moterų skaičius yra 
per didelis30; kadangi tyrimas atskleidė, 
kad 2015–2018 m. lyčių užimtumo 
skirtumas nustojo mažėti, o nuolatiniai 
dalyvavimo darbo rinkoje skirtumai 
kiekvienais metais Europai kainuoja 
daugiau kaip 335 mlrd. EUR, t. y. 
2,41 proc. ES BVP 2019 m.31;

_________________
30 EUROFOUND 2020 m. COVID-19 
apklausa.
31 EUROFOUND, „Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges“ (liet. 
„Atotrūkio tarp lyčių panaikinimas 
užimtumo srityje. Pažangos apsauga ir 
reagavimas į COVID-19 keliamus 
iššūkius“) (2020 m.).
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13.1.2021 A9-0229/3

Pakeitimas 3
Frances Fitzgerald, pranešėja

Pranešimas A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi EIGE, JT Moterys ir kitos 
organizacijos surinko daug pagrįstų 
įrodymų apie krizės poveikį lytims; 
kadangi vis dėlto sunku visapusiškai 
įvertinti krizės poveikį dėl palyginamų, 
pagal lytį suskirstytų duomenų trūkumo 
valstybėse narėse; kadangi COVID-19 
pandemija turi precedento neturintį poveikį 
ES darbo rinkai; kadangi kiekviename 
sektoriuje reikia atidžiai išnagrinėti padėtį, 
naudojant pagal lytį ir amžių išskaidytus 
duomenis, atsižvelgiant į krizės ir 
ekonomikos gaivinimo laikotarpius; 
kadangi dar nežinomos visos ekonominės, 
socialinės ir su užimtumu susijusios 
pandemijos pasekmės, tačiau preliminarūs 
tyrimai rodo, kad prarandama daug darbo 
vietų paslaugų ir pramonės sektoriuose; 
kadangi, priešingai, kituose sektoriuose, 
nepaisant krizės, buvo išsaugotos darbo 
vietos, įskaitant viešąjį, medicinos ir IRT 
sektorius;

K. kadangi EIGE, JT Moterys ir kitos 
organizacijos surinko daug pagrįstų 
įrodymų apie krizės poveikį lytims; 
kadangi vis dėlto sunku visapusiškai 
įvertinti krizės poveikį dėl palyginamų, 
pagal lytį suskirstytų duomenų trūkumo 
valstybėse narėse; kadangi COVID-19 
pandemija turi precedento neturintį poveikį 
ES darbo rinkai; kadangi kiekviename 
sektoriuje reikia atidžiai išnagrinėti padėtį, 
naudojant pagal lytį ir amžių išskaidytus 
duomenis, atsižvelgiant į krizės ir 
ekonomikos gaivinimo laikotarpius; 
kadangi dar nežinomos visos ekonominės, 
socialinės ir su užimtumu susijusios 
pandemijos pasekmės, tačiau preliminarūs 
tyrimai, įskaitant EUROFOUND tyrimus, 
rodo, kad prarandama daug darbo vietų 
paslaugų ir pramonės sektoriuose, taip pat 
kontaktinio darbo sektoriuose, įskaitant 
mažmeninę prekybą, laisvalaikio ir 
asmenines paslaugas, kuriose dominuoja 
moterys; kadangi, priešingai, kituose 
sektoriuose, nepaisant krizės, buvo 
išsaugotos darbo vietos, įskaitant viešąjį, 
medicinos ir IRT sektorius;
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13.1.2021 A9-0229/4

Pakeitimas 4
Frances Fitzgerald, pranešėja

Pranešimas A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atidžiai stebėti ir griežtai reaguoti į 
dezinformaciją, neigiamą viešąjį diskursą, 
nepakankamą prioritetų nustatymą, ribotą 
ar užblokuotą prieigą prie atitinkamų 
paslaugų ir regresyvias iniciatyvas, 
susijusias su moterų teisėmis, LGBTQI + 
asmenų teisėmis ir lyčių lygybe; ragina 
Komisiją stebėti dėl karantino priemonių 
mažėjančią erdvę pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir demonstracijoms, 
susijusioms su minėtomis temomis, nes tai 
yra demokratijos ir pagrindinių teisių 
klausimas COVID-19 krizės ir po jos 
laikotarpiu; mano, kad, įtarus ES teisės 
pažeidimus, galėtų būti pradėtos 
pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir kad 
šiuo atžvilgiu galėtų būti itin svarbus ES 
lėšų išmokėjimo sąlygų mechanizmas, 
grindžiamas Komisijos metine ES vertybių 
stebėsenos ataskaita; ragina valstybes 
nares užtikrinti, kad ribojamosios 
neatidėliotinos priemonės būtų naudojamos 
tik kovojant su pandemija, būtų apibrėžtas 
ribotas jų taikymo laikas ir jos būtų 
suderinamos su pagrindinėmis teisėmis;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atidžiai stebėti ir griežtai reaguoti į 
dezinformaciją, neigiamą viešąjį diskursą, 
nepakankamą prioritetų nustatymą, ribotą 
ar užblokuotą prieigą prie atitinkamų 
paslaugų ir regresyvias iniciatyvas, 
susijusias su moterų teisėmis, LGBTQI + 
asmenų teisėmis ir lyčių lygybe; ragina 
Komisiją stebėti dėl karantino priemonių 
mažėjančią erdvę pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir demonstracijoms, 
susijusioms su minėtomis temomis, nes tai 
yra demokratijos ir pagrindinių teisių 
klausimas COVID-19 krizės ir po jos 
laikotarpiu; pastebi, kad atitinkamų 
priemonių imamasi tais atvejais, kai pagal 
5 straipsnį nustatoma, kad teisinės 
valstybės principų pažeidimai valstybėje 
narėje daro pakankamai tiesioginį 
neigiamą poveikį patikimam ES biudžeto 
finansų valdymui ar Sąjungos finansinių 
interesų apsaugai arba kelia didelę riziką, 
kad toks poveikis bus daromas. ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad ribojamosios 
neatidėliotinos priemonės būtų naudojamos 
tik kovojant su pandemija, būtų apibrėžtas 
ribotas jų taikymo laikas ir jos būtų 
suderinamos su pagrindinėmis teisėmis;
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13.1.2021 A9-0229/5

Pakeitimas 5
Frances Fitzgerald, pranešėja

Pranešimas A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. reiškia susirūpinimą dėl didelio 
mirtingumo nuo COVID-19; atkreipia 
dėmesį į didesnį vyrų mirtingumą ir 
primygtinai ragina Pasaulio sveikatos 
organizaciją (PSO) ir atitinkamas ES 
agentūras išnagrinėti skirtingą poveikį vyrų 
ir moterų sveikatai; ragina Komisiją toliau 
stebėti padėtį siekiant suprasti ilgalaikį 
viruso poveikį moterų ir vyrų sveikatai; 
pabrėžia, jog atliekant klinikinius viruso 
tyrimus būtina užtikrinti lyčių pusiausvyrą, 
kad būtų galima įvertinti skirtingą poveikį, 
kurį virusas ir bet kokia galima vakcina ar 
gydymas gali turėti moterims ir vyrams;

8. reiškia susirūpinimą dėl didelio 
mirtingumo nuo COVID-19; atkreipia 
dėmesį į pradinį didesnį vyrų mirtingumą 
ir primygtinai ragina Pasaulio sveikatos 
organizaciją (PSO) ir atitinkamas ES 
agentūras išnagrinėti skirtingą poveikį vyrų 
ir moterų sveikatai; ragina Komisiją toliau 
stebėti padėtį siekiant suprasti ilgalaikį 
viruso poveikį moterų ir vyrų sveikatai; 
pabrėžia, jog atliekant klinikinius viruso 
tyrimus būtina užtikrinti lyčių pusiausvyrą, 
kad būtų galima įvertinti skirtingą poveikį, 
kurį virusas ir bet kokia galima vakcina ar 
gydymas gali turėti moterims ir vyrams;
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13.1.2021 A9-0229/6

Pakeitimas 6
Frances Fitzgerald, pranešėja

Pranešimas A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. primygtinai ragina Komisiją 
atsižvelgti į kritines aplinkybes, 
pavyzdžiui, COVID-19, ir jų poveikį su 
lytimi susijusiems sveikatos priežiūros 
aspektams, pavyzdžiui, lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, imantis su 
sveikata susijusių reagavimo politikos 
priemonių, pavyzdžiui, programą „ES – 
sveikatos labui“, ES kovos su vėžiu planą 
ir ES sveikatos strategiją; ragina Komisiją 
ir Tarybą į programą „ES – sveikatos 
labui“ įtraukti 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategijoje nurodytus svarbiausius 
sveikatos srities tikslus, pavyzdžiui, lytinę 
ir reprodukcinę sveikatą bei teises kaip 
neatsiejamą sveikatos dalį ir žmonių 
gerovei bei lyčių lygybės skatinimui būtiną 
veiksnį; prašo didinti investicijas į lyčių 
lygybei svarbias paslaugas ir užtikrinti, kad 
lyčių sveikatos ekspertai ir lyčių balansas 
būtų įtraukti į programą „ES – sveikatos 
labui“;

12. primygtinai ragina Komisiją 
atsižvelgti į kritines aplinkybes, 
pavyzdžiui, COVID-19, ir jų poveikį su 
lytimi susijusiems sveikatos priežiūros 
aspektams, pavyzdžiui, lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, imantis su 
sveikata susijusių reagavimo politikos 
priemonių, pavyzdžiui, programą „ES – 
sveikatos labui“, ES kovos su vėžiu planą 
ir ES sveikatos strategiją; ragina Komisiją 
ir valstybes nares įgyvendinant programą 
„ES – sveikatos labui“ į ją įtraukti 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategijoje 
nurodytus svarbiausius sveikatos srities 
tikslus, pavyzdžiui, lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą bei teises kaip neatsiejamą 
sveikatos dalį ir žmonių gerovei bei lyčių 
lygybės skatinimui būtiną veiksnį; prašo 
didinti investicijas į lyčių lygybei svarbias 
paslaugas ir užtikrinti, kad lyčių sveikatos 
ekspertai ir lyčių balansas būtų įtraukti į 
programos „ES – sveikatos labui“ 
įgyvendinimą;
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13.1.2021 A9-0229/7

Pakeitimas 7
Frances Fitzgerald, pranešėja

Pranešimas A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. apgailestauja, kad buvo labai 
smarkiai – apie 20 proc. sumažintas 
finansavimas Teisingumo, teisių ir 
vertybių fondui, o vėliau ir Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai, kaip 
pasiūlė Komisija persvarstytame 
pasiūlyme dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP), nepaisant to, kad šių 
programų finansavimas pradiniame 
2018 m. pasiūlytame biudžete ir taip buvo 
mažas; apgailestauja, kad šis sprendimas 
prieštarauja 2019 m. Parlamento pozicijai 
ir yra nukreiptas prieš pilietinės 
visuomenės raginimus didinti atitinkamą 
biudžetą; primena, kad Parlamento 
pozicija yra pagrįsta, nes buvo pridėta 
Sąjungos vertybių kryptis, kuriai reikia 
skirti papildomą finansavimą, ir COVID-
19 krizė daro neproporcingą poveikį 
moterims ir krizės laikotarpiu išaugo 
smurto dėl lyties atvejų skaičius, o ši 
programa yra vienintelė, kuria remiamos 
ES lyčių lygybę skatinančios ir su smurtu 
dėl lyties kovojančios pilietinės 
visuomenės organizacijos; ragina Tarybą 
padidinti finansavimą, kad būtų galima 
pasiekti DAPHNE specialųjį tikslą ir kitų 
susijusių programų tikslus, taip pat 
užtikrinti, kad skiriamas pakankamas 
finansavimas, atsižvelgiant į dabartinius 
poreikius, kurie nustatyti 2019 m. 
Europos Parlamento pozicijoje, skiriant 
deramą finansavimą 2021 m., kad būtų 

20. pakartoja, kad tvirtai remia 
Teisingumo programą ir Piliečių, lygybės, 
teisių ir vertybių programą; palankiai 
vertina tai, kad sukūrus Piliečių, lygybės, 
teisių ir vertybių programą sukurta nauja 
Sąjungos vertybių kryptis, ir pabrėžia, kad 
dėmesys turėtų būti sutelktas į teisių 
apsaugą, propagavimą ir informuotumo 
apie jas didinimą teikiant finansinę 
paramą pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kurios aktyviai vietos, 
regionų ir tarpvalstybiniu lygmenimis; 
primena Parlamento poziciją dėl tinkamo 
šių programų finansavimo užtikrinimo; 
palankiai vertina papildomus asignavimus 
pavyzdinėms programoms, dėl kurių 
susitarta galutinėse Parlamento ir 
Tarybos derybose dėl 2021–2027 m. DFP 
ir kurie bus naudingi Piliečių, lygybės, 
teisių ir vertybių programai; palankiai 
vertina preliminarų susitarimą dėl 
2021 m. ES biudžeto, pagal kurį Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
papildomai skiriama 6,6 mln. EUR; 
pabrėžia, kad iš šių asignavimų reikia 
tinkamai finansuoti veiksmus, kuriais 
siekiama užkirsti kelią smurtui dėl lyties ir 
su juo kovoti pagal DAPHNE specialųjį 
tikslą, ir palankiai vertina tai, kad šiuo 
tikslu sutarta skirti lėšų; pabrėžia, kad ES 
turi būti ryžtingesnė gindama savo 
vertybes ir skirti deramą finansavimą šiai 
veiklai; be to, ragina skubiai įgyvendinti 
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galima kovoti su COVID-19 poveikiu 
smurto dėl lyties srityje; ragina skubiai 
priimti aiškias su lytimi susijusias 
priemones, numatyti specialių lėšų, 
siekiant patenkinti specifinius moterų 
poreikius po krizės, ypač užimtumo, 
smurto dėl lyties ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių srityje, naujoje 
programoje „Next Generation EU“ arba 
2021–2027 m. DFP, vadovaujantis Lyčių 
lygybės strategijoje numatytu dualiniu 
požiūriu; ragina valstybes nares ir 
Komisiją, teikiant nacionalinius reagavimo 
į COVID-19 planus, juose tai apsvarstyti ir 
deramai atsižvelgti į esamas priemones ir 
finansavimą, lyčių lygybę paverčiant 
esmine ekonomikos gaivinimo ypatybe; 
ragina Tarybą ir Komisiją ekonomikos 
gaivinimo priemonėse laikytis lyčių 
aspekto integravimo ir biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą principų;

aiškias su lytimi susijusias priemones, 
numatyti specialių lėšų, siekiant patenkinti 
specifinius moterų poreikius po krizės, 
ypač užimtumo, smurto dėl lyties ir lytinės 
ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje, 
įskaitant kitas programas ir priemones, 
numatytas naujoje programoje „Next 
Generation EU“ ir 2021–2027 m. DFP, 
vadovaujantis Lyčių lygybės strategijos 
dualiniu požiūriu; ragina valstybes nares ir 
Komisiją, teikiant nacionalinius reagavimo 
į COVID-19 planus, juose tai apsvarstyti ir 
deramai atsižvelgti į esamas priemones ir 
finansavimą, lyčių lygybę paverčiant 
esmine ekonomikos gaivinimo ypatybe; 
ragina valstybės nares ir Komisiją 
ekonomikos gaivinimo priemonėse laikytis 
lyčių aspekto integravimo ir biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
principų;
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13.1.2021 A9-0229/8

Pakeitimas 8
Frances Fitzgerald, pranešėja

Pranešimas A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
(2020/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. pabrėžia, kad vienodas užmokestis 
už vienodą moterų ir vyrų vienodos vertės 
darbą turi būti pagrindinis principas, kuriuo 
Komisija, Parlamentas ir visos valstybės 
narės turi vadovautis rengdami atsako į 
COVID-19 krizę priemones; palankiai 
vertina Komisijos įsipareigojimą iki 
2020 m. pabaigos pateikti privalomas 
priemones dėl darbo užmokesčio 
skaidrumo, siekiant iš tiesų mažinti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio ir pensijų 
skirtumus, nes ekonominiai rodikliai 
patvirtina, kad šie skirtumai dėl 
pandemijos toliau didėja; šiuo atveju ragina 
Komisiją apsvarstyti valstybių narių 
geriausią patirtį, sykiu tinkamai 
atsižvelgiant į unikalias mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) sąlygas ir skirtingus darbo 
rinkos modelius ES; be to, ragina Komisiją 
peržiūrėti Direktyvą 2006/54/EB;

31. pabrėžia, kad vienodas užmokestis 
už vienodą moterų ir vyrų vienodos vertės 
darbą turi būti pagrindinis principas, kuriuo 
Komisija, Parlamentas ir visos valstybės 
narės turi vadovautis rengdami atsako į 
COVID-19 krizę priemones; ragina 
Komisiją laikytis įsipareigojimo nedelsiant 
pateikti privalomas priemones dėl darbo 
užmokesčio skaidrumo, siekiant iš tiesų 
mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir 
pensijų skirtumus, nes ekonominiai 
rodikliai patvirtina, kad šie skirtumai dėl 
pandemijos toliau didėja; šiuo atveju ragina 
Komisiją apsvarstyti valstybių narių 
geriausią patirtį, sykiu tinkamai 
atsižvelgiant į unikalias mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) sąlygas ir skirtingus darbo 
rinkos modelius ES; be to, ragina Komisiją 
peržiūrėti Direktyvą 2006/54/EB;
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37. ypač atkreipia dėmesį į žemės ūkio 
sektoriaus ir maisto tiekimo iššūkius ES, 
taip pat į ypatingą moterų padėtį kaimo 
vietovėse; pabrėžia, kad būtina išlaikyti 
dabartinę teminę paprogramę, skirtą 
moterims kaimo vietovėse, įgyvendinant 
bendros žemės ūkio politikos strateginius 
planus, finansuojamus iš Europos žemės 
ūkio garantijų fondo ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai; pabrėžia, kad šia 
paprograme siekiama skatinti moterų 
užimtumą ir verslumą; todėl ragina ES 
fondų lėšas skirti tam, kad kaimo vietovėse 
būtų sukurtos geresnės gyvenimo ir darbo 
sąlygos; be to, ragina apsvarstyti kaimo 
vietovėse gyvenančių moterų vaidmenį 
išsaugant aplinką ir biologinę įvairovę 
pagal Europos žaliąjį kursą; ragina 
valstybes nares keistis geriausia patirtimi, 
susijusia su profesiniu sutuoktinių statusu 
žemės ūkio sektoriuje, ir prašo Komisijos 
parengti atitinkamas gaires;

37. ypač atkreipia dėmesį į žemės ūkio 
sektoriaus ir maisto tiekimo iššūkius ES, 
taip pat į ypatingą moterų padėtį kaimo 
vietovėse; pabrėžia, kad būtina išlaikyti 
dabartinę teminę paprogramę, skirtą 
moterims kaimo vietovėse, įgyvendinant 
bendros žemės ūkio politikos strateginius 
planus, finansuojamus iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai; pabrėžia, kad šia 
paprograme siekiama skatinti moterų 
užimtumą ir verslumą; todėl ragina ES 
fondų lėšas skirti tam, kad kaimo vietovėse 
būtų sukurtos geresnės gyvenimo ir darbo 
sąlygos; be to, ragina apsvarstyti kaimo 
vietovėse gyvenančių moterų vaidmenį 
išsaugant aplinką ir biologinę įvairovę 
pagal Europos žaliąjį kursą; ragina 
valstybes nares keistis geriausia patirtimi, 
susijusia su profesiniu sutuoktinių statusu 
žemės ūkio sektoriuje, ir prašo Komisijos 
parengti atitinkamas gaires;
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43. atkreipia dėmesį į išskirtines 
benamių moterų ir prostitucija 
besiverčiančių moterų padėties aplinkybes 
ir didesnį jų pažeidžiamumą smurto dėl 
lyties atveju, taip pat į tai, kad dėl COVID-
19 pandemijos ir vėlesnių neatidėliotinų 
priemonių trūksta galimybių naudotis 
higienos ir sveikatos priežiūros 
paslaugomis; ragina valstybes nares 
užtikrinti paslaugų ir tinkamos paramos 
teikimą ir nesaugioje padėtyje esantiems 
asmenims, įskaitant moteris, kurioms 
gresia skurdas arba kurios gyvena skurde, 
benamėms arba socialinės atskirties 
požiūriu pažeidžiamoms moterims; 
palankiai vertina Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondą 
(EPLSAF), iš kurio skiriami papildomi 
ištekliai kovai su materialiniu 
nepritekliumi ir socialinės pagalbos 
teikimui; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
benamės ir dokumentų neturinčios moterys 
turėtų galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis; ragina Komisiją 
šių asmenų padėtį apsvarstyti kitame 
integracijos ir įtraukties veiksmų plane; 
ragina valstybes nares savo reagavimo į 
pandemiją planuose tinkamai atsižvelgti į 
benames;

43. atkreipia dėmesį į išskirtines 
benamių moterų ir prostitucija 
besiverčiančių moterų padėties aplinkybes 
ir didesnį jų pažeidžiamumą smurto dėl 
lyties atveju, taip pat į tai, kad dėl COVID-
19 pandemijos ir vėlesnių neatidėliotinų 
priemonių trūksta galimybių naudotis 
higienos ir sveikatos priežiūros 
paslaugomis; ragina valstybes nares 
užtikrinti paslaugų ir tinkamos paramos 
teikimą ir nesaugioje padėtyje esantiems 
asmenims, įskaitant moteris, kurioms 
gresia skurdas arba kurios gyvena skurde, 
benamėms arba socialinės atskirties 
požiūriu pažeidžiamoms moterims; 
palankiai vertina Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondą 
(EPLSAF), iš kurio skiriami papildomi 
ištekliai kovai su materialiniu 
nepritekliumi ir socialinės pagalbos 
teikimui; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
benamės ir dokumentų neturinčios moterys 
turėtų galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis; pažymi, kad 
Komisijos integracijos ir įtraukties 
veiksmų plane buvo atsižvelgta į šių 
visuomenės grupių padėtį; ragina 
valstybes nares savo reagavimo į 
pandemiją planuose tinkamai atsižvelgti į 
benames;
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