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13.1.2021 A9-0229/1

Grozījums Nr. 1
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā oficiālie mirstības rādītāji 
liecina, ka vīriešu gadījumā vīrusa 
izraisītās mirstības rādītājs ir augstāks nekā 
sievietēm, savukārt sievietēm ir lielāks 
risks inficēties ar vīrusu, jo viņu īpatsvars 
būtisko nozaru priekšplāna darbinieku vidū 
pašreizējās krīzes laikā ir nesamērīgi liels;

C. tā kā sākotnējie oficiālie mirstības 
rādītāji liecina, ka vecāku vīriešu gadījumā 
vīrusa izraisītās mirstības rādītājs ir 
augstāks nekā sievietēm, savukārt 
sievietēm ir lielāks risks inficēties ar 
vīrusu, jo viņu īpatsvars būtisko nozaru 
priekšplāna darbinieku vidū pašreizējās 
krīzes laikā ir nesamērīgi liels;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Grozījums Nr. 2
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā Eurofound pētījums liecina, 
ka Covid-19 krīzes dēļ pastāv nopietns 
risks zaudēt to, kas gadu desmitu gaitā 
panākts attiecībā uz dzimumu līdztiesību 
dalībā\ darba tirgū, īpaši tad, ja turpināsies 
darbības ierobežojumi nozarēs, kurās 
strādājošo vidū ir izteikti liels sieviešu 
īpatsvars30; tā kā pētījums liecina, ka dažu 
pēdējo gadu laikā dzimumu nodarbinātības 
atšķirību samazināšanās ir apstājusies un 
esošās nodarbinātības atšķirības Eiropai ik 
gadu izmaksā vairāk nekā 335 miljardus 
EUR — 2019. gadā tie bija 2,41 % no ES 
IKP31;

_________________
30 Eurofound, apsekojums "Covid-19", 
2020. gads.
31 Eurofound, "Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges" 
("Dzimumu nodarbinātības atšķirību 
novēršana: panāktā progresa saglabāšana 
un Covid-19 radīto problēmu risināšana") 
(2020).

J. tā kā Eurofound pētījums liecina, 
ka Covid-19 krīzes dēļ pastāv nopietns 
risks zaudēt to, kas gadu desmitu gaitā 
panākts attiecībā uz dzimumu līdztiesību 
dalībā\ darba tirgū, īpaši tad, ja turpināsies 
darbības ierobežojumi nozarēs, kurās 
strādājošo vidū ir izteikti liels sieviešu 
īpatsvars30; tā kā pētījums liecina, ka no 
2015. līdz 2018. gadam dzimumu 
nodarbinātības atšķirību samazināšanās ir 
apstājusies un esošās nodarbinātības 
atšķirības Eiropai ik gadu izmaksā vairāk 
nekā 335 miljardus EUR — 2019. gadā tie 
bija 2,41 % no ES IKP31;

_________________
30 Eurofound, apsekojums "Covid-19", 
2020. gads.
31 Eurofound, "Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges" 
("Dzimumu nodarbinātības atšķirību 
novēršana: panāktā progresa saglabāšana 
un Covid-19 radīto problēmu risināšana") 
(2020).

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/3

Grozījums Nr. 3
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā krīzes dzimumu ietekmējumu 
cita starpā labi apliecina EIGE un UN 
Women veiktais darbs; tā kā krīzes kopējo 
ietekmi tomēr ir grūti noteikt, jo trūkst 
salīdzināmu, pēc dzimuma sadalītu datu 
par visām dalībvalstīm; tā kā Covid-19 
pandēmija ir radījusi līdz šim nepieredzētu 
ietekmi uz Eiropas darba tirgu; tā kā gan 
krīzes laikā, gan atveseļošanas perioda 
laikā ir rūpīgi jāizvērtē situācija visās 
nozarēs, izmantojot pēc dzimuma un 
vecuma sadalītus datus; tā kā joprojām nav 
zināms, kādas būs pandēmijas radītās 
kopējās sekas ekonomikas, nodarbinātības 
un sociālajā jomā, savukārt sākotnējie 
pētījumi liecina, ka pakalpojumu un 
rūpniecības nozarēs būs vērojams 
ievērojams darbvietu zudums; tā kā citās 
nozarēs, tostarp publiskajā sektorā, 
veselības aprūpes un IKT nozarēs, 
neraugoties uz krīzi, ir izdevies saglabāt 
nodarbinātības drošību;

K. tā kā krīzes dzimumu ietekmējumu 
cita starpā labi apliecina EIGE un UN 
Women veiktais darbs; tā kā krīzes kopējo 
ietekmi tomēr ir grūti noteikt, jo trūkst 
salīdzināmu, pēc dzimuma sadalītu datu 
par visām dalībvalstīm; tā kā Covid-19 
pandēmija ir radījusi līdz šim nepieredzētu 
ietekmi uz Eiropas darba tirgu; tā kā gan 
krīzes laikā, gan atveseļošanas perioda 
laikā ir rūpīgi jāizvērtē situācija visās 
nozarēs, izmantojot pēc dzimuma un 
vecuma sadalītus datus; tā kā joprojām nav 
zināms, kādas būs pandēmijas radītās 
kopējās sekas ekonomikas, nodarbinātības 
un sociālajā jomā, savukārt sākotnējie — 
arī Eurofound — pētījumi liecina, ka 
pakalpojumu un rūpniecības nozarēs, kā 
arī kontaktnozarēs, tostarp 
mazumtirdzniecības, atpūtas un 
individuālo pakalpojumu jomā, kur 
lielākoties darbojas sievietes, būs vērojams 
ievērojams darbvietu zudums; tā kā citās 
nozarēs, tostarp publiskajā sektorā, 
veselības aprūpes un IKT nozarēs, 
neraugoties uz krīzi, ir izdevies saglabāt 
nodarbinātības drošību;

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

13.1.2021 A9-0229/4

Grozījums Nr. 4
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
rūpīgi sekot līdzi dezinformācijai, 
negatīvām sabiedrības diskusijām, 
nepietiekamai prioritāšu noteikšanai, 
ierobežotai piekļuvei attiecīgajiem 
pakalpojumiem vai to nepieejamībai un 
regresīvām iniciatīvām attiecībā uz 
sieviešu tiesībām, LGBTQI+ personu 
tiesībām un dzimumu līdztiesību un stingri 
vērsties pret tām; aicina Komisiju 
demokrātijas un pamattiesību kontekstā 
Covid-19 krīzes laikā un pēc krīzes 
uzraudzīt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju iespējas darboties un 
organizēt demonstrācijas, kas saistītas ar 
iepriekš minētajiem tematiem, kuras 
ierobežojošo pasākumu dēļ notiek aizvien 
mazāk; uzskata, ka gadījumos, kad pastāv 
aizdomas par ES tiesību aktu 
pārkāpumiem, varētu uzsākt pārkāpuma 
procedūras, un ka šajā saistībā būtiski 
svarīgs varētu būt mehānisms, kas paredz, 
ka ES līdzekļi tiek piešķirti, pamatojoties 
uz Komisijas gada uzraudzības ziņojumu; 
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka 
ierobežojoši ārkārtas pasākumi tiek 
izmantoti tikai un vienīgi pandēmijas 
apkarošanai, ir noteikti uz ierobežotu laiku 
un ir saderīgi ar pamattiesībām;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
rūpīgi sekot līdzi dezinformācijai, 
negatīvām sabiedrības diskusijām, 
nepietiekamai prioritāšu noteikšanai, 
ierobežotai piekļuvei attiecīgajiem 
pakalpojumiem vai to nepieejamībai un 
regresīvām iniciatīvām attiecībā uz 
sieviešu tiesībām, LGBTQI+ personu 
tiesībām un dzimumu līdztiesību un stingri 
vērsties pret tām; aicina Komisiju 
demokrātijas un pamattiesību kontekstā 
Covid-19 krīzes laikā un pēc krīzes 
uzraudzīt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju iespējas darboties un 
organizēt demonstrācijas, kas saistītas ar 
iepriekš minētajiem tematiem, kuras 
ierobežojošo pasākumu dēļ notiek aizvien 
mazāk; atzīmē, ka gadījumos, kad 
tiesiskuma principu pārkāpumi dalībvalstī 
pietiekami tieši apdraud vai, ļoti 
iespējams, var apdraudēt pareizu ES 
budžeta finanšu pārvaldību vai Savienības 
finanšu interešu aizsardzību, veicami 
attiecīgi pasākumi; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka ierobežojoši ārkārtas 
pasākumi tiek izmantoti tikai un vienīgi 
pandēmijas apkarošanai, ir noteikti uz 
ierobežotu laiku un ir saderīgi ar 
pamattiesībām;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/5

Grozījums Nr. 5
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž bažas par augsto Covid-19 
izraisītās mirstības līmeni; norāda, ka 
mirstības rādītājs vīriešu vidū ir augstāks, 
un mudina Pasaules Veselības organizāciju 
(PVO) un attiecīgās ES aģentūras izpētīt 
atšķirīgo ietekmi uz sieviešu un vīriešu 
veselību; aicina Komisiju turpināt 
uzraudzīt situāciju, lai izprastu vīrusa 
ilgtermiņa ietekmi uz sieviešu un vīriešu 
veselību; uzsver, ka vīrusa klīniskajai 
izpētei jābūt reprezentatīvai dzimumu 
līdzsvara ziņā, lai novērtētu, kā vīruss un 
jebkādas iespējamas vakcīnas vai ārstēšana 
varētu atšķirīgi ietekmēt sievietes un 
vīriešus;

8. pauž bažas par augsto Covid-19 
izraisītās mirstības līmeni; norāda, ka 
sākotnēji mirstības rādītājs vīriešu vidū 
bijis augstāks, un mudina Pasaules 
Veselības organizāciju (PVO) un attiecīgās 
ES aģentūras izpētīt atšķirīgo ietekmi uz 
sieviešu un vīriešu veselību; aicina 
Komisiju turpināt uzraudzīt situāciju, lai 
izprastu vīrusa ilgtermiņa ietekmi uz 
sieviešu un vīriešu veselību; uzsver, ka 
vīrusa klīniskajai izpētei jābūt 
reprezentatīvai dzimumu līdzsvara ziņā, lai 
novērtētu, kā vīruss un jebkādas 
iespējamas vakcīnas vai ārstēšana varētu 
atšķirīgi ietekmēt sievietes un vīriešus;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Grozījums Nr. 6
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Komisiju ar veselību 
saistītos rīcībpolitikas atbildes pasākumos, 
piemēram, programmā "ES veselība", ES 
Vēža uzveikšanas plānā un ES Veselības 
aizsardzības stratēģijā, ņemt vērā tādus 
ārkārtas apstākļus kā Covid-19, kā arī to 
ietekmi uz tādiem dzimumspecifiskiem 
veselības aprūpes aspektiem kā seksuālā un 
reproduktīvā veselība un ar to saistītās 
tiesības; aicina Komisiju un Padomi 
programmā "ES veselība" pievērsties 
2020.–2025. gada dzimumu līdztiesības 
stratēģijas ar veselību saistītajiem 
aspektiem, piemēram, seksuālajai un 
reproduktīvajai veselībai un ar to 
saistītajām tiesībām, kas ir neatņemama 
veselības sastāvdaļa un būtisks labklājības 
aspekts, kā arī dzimumu līdztiesības 
sekmēšanai; prasa palielināt ieguldījumus 
dzimumu līdztiesībai būtiskos 
pakalpojumos un programmā "ES 
veselība" integrēt veselības aprūpes 
ekspertu viedokļus un dzimumu līdzsvaru;

12. mudina Komisiju ar veselību 
saistītos rīcībpolitikas atbildes pasākumos, 
piemēram, programmā "ES — veselībai", 
ES Vēža uzveikšanas plānā un ES 
Veselības aizsardzības stratēģijā, ņemt vērā 
tādus ārkārtas apstākļus kā Covid-19, kā arī 
to ietekmi uz tādiem dzimumspecifiskiem 
veselības aprūpes aspektiem kā seksuālā un 
reproduktīvā veselība un ar to saistītās 
tiesības; aicina Komisiju un dalībvalstis 
programmas "ES — veselībai" īstenošanā 
pievērsties 2020.–2025. gada dzimumu 
līdztiesības stratēģijas ar veselību 
saistītajiem aspektiem, piemēram, 
seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un 
ar to saistītajām tiesībām, kas ir 
neatņemama veselības sastāvdaļa un 
būtisks labklājības aspekts, kā arī dzimumu 
līdztiesības sekmēšanai; prasa palielināt 
ieguldījumus dzimumu līdztiesībai būtiskos 
pakalpojumos un programmas "ES — 
veselībai" īstenošanā integrēt veselības 
aprūpes ekspertu viedokļus un dzimumu 
līdzsvaru;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Grozījums Nr. 7
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. pauž nožēlu par ievērojamo 
finansējuma samazinājumu aptuveni 
20 % apmērā Tiesiskuma, tiesību un 
vērtību fondam un arī programmai 
"Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības", 
kuru Komisija ierosinājusi pārskatītajā 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
priekšlikumā, neraugoties uz to, ka 
2018. gadā ierosinātais sākotnējais 
budžets jau bija visai neliels; pauž nožēlu, 
ka šis lēmums ir pretrunā tā 2019. gadā 
paustajai nostājai un pilsoniskās 
sabiedrības aicinājumiem budžetu 
palielināt; atgādina, ka tā paustā nostāja 
ir pamatota, ņemot vērā, ka tika 
pievienota sadaļa "Savienības vērtības", 
kas prasa papildu finansējumu, un ņemot 
vērā Covid-19 nesamērīgi lielo ietekmi uz 
sievietēm un ar dzimumu saistītas 
vardarbības palielināšanos krīzes laikā, 
un ka šī programma ir vienīgais atbalsta 
mehānisms PSO, kas veicina dzimumu 
līdztiesību un apkaro ar dzimumu saistītu 
vardarbību Eiropas Savienībā; aicina 
Padomi palielināt finansējumu, lai 
sasniegtu programmas Daphne īpašo 
mērķi un citu saistītu programmu mērķus, 
un nodrošināt, ka šis finansējums ir 
pietiekams, ņemot vērā pašreizējās 
vajadzības saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta 2019. gada nostāju, paredzot 
pietiekamus līdzekļus 2021. gadam, lai 
varētu novērst Covid-19 ietekmi ar 

20. vēlreiz pauž stingru atbalstu gan 
programmai "Tiesiskums", gan 
programmai "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības 
un vērtības" (CERV); atzinīgi vērtē to, ka 
CERV ir izveidota Savienības vērtību 
sadaļa, un uzsver, ka tai būtu 
jākoncentrējas uz tiesību aizsardzību, 
veicināšanu un informētības 
palielināšanu par tām, piešķirot 
finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas darbojas vietējā, 
reģionālā un transnacionālā līmenī; 
atgādina par Parlamenta nostāju attiecībā 
uz adekvāta finansējuma nodrošināšanu 
šīm programmām; atzinīgi vērtē papildu 
piešķīrumu pamatprogrammām, par ko 
Parlaments un Padome vienojās galīgajās 
sarunās par DFS 2021.–2027. gadam un 
no kā labumu gūs arī CERV programma; 
atzinīgi vērtē provizorisko vienošanos par 
ES 2021. gada budžetu, kur CERV 
programmai atvēlēti papildu 6,6 miljoni 
EUR; uzsver, ka adekvāts finansējums no 
šiem piešķīrumiem ir jāvelta darbībām, 
kuru uzdevums ir novērst un apkarot 
dzimumbalstīto vardarbību saskaņā ar 
programmas Daphne īpašo mērķi, un 
atzinīgi vērtē mērķiezīmējumu, par ko 
šajā nolūkā panākta vienošanās; uzsver, 
ka ES ir ar lielāku vērienu jāaizsargā 
mūsu vērtības un jāpiešķir šīm darbībām 
adekvāts finansējums; turklāt aicina 
steidzami īstenot skaidrus, uz 
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dzimumu saistītas vardarbības jomā; 
aicina steidzami pieņemt skaidrus, uz 
dzimumaspektu orientētus pasākumus, 
iezīmējot finanšu resursus, lai vai nu 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentā, vai arī DFS laikposmam no 
2021. līdz 2027. gadam pievērstos sieviešu 
īpašajām vajadzībām pēc krīzes, jo īpaši 
nodarbinātības, ar dzimumu saistītas 
vardarbības un seksuālās un reproduktīvās 
veselības un ar to saistīto tiesību jomā, 
izmantojot Dzimumu līdztiesības stratēģijā 
paredzēto duālo pieeju; aicina dalībvalstis 
un Komisiju to ņemt vērā, iesniedzot valstu 
Covid-19 reaģēšanas plānus, pienācīgi 
ņemot vērā esošos pasākumus un 
finansējumu un galveno uzmanību 
ekonomikas atveseļošanas procesā veltot 
dzimumu līdztiesībai; aicina Padomi un 
Komisiju atveseļošanas pasākumos īstenot 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un veidot budžetu pēc 
dzimumu līdztiesības principa;

dzimumaspektu orientētus pasākumus, 
iezīmējot finanšu resursus, lai — arī citās 
"Next Generation EU" un 2021.–
2027. gada DFS programmās un 
instrumentos — pievērstos sieviešu 
īpašajām vajadzībām pēc krīzes, jo īpaši 
nodarbinātības, ar dzimumu saistītas 
vardarbības un seksuālās un reproduktīvās 
veselības un ar to saistīto tiesību jomā, 
izmantojot Dzimumu līdztiesības stratēģijā 
paredzēto duālo pieeju; aicina dalībvalstis 
un Komisiju to ņemt vērā, iesniedzot valstu 
Covid-19 reaģēšanas plānus, pienācīgi 
ņemot vērā esošos pasākumus un 
finansējumu un galveno uzmanību 
ekonomikas atveseļošanas procesā veltot 
dzimumu līdztiesībai; aicina dalībvalstis un 
Komisiju atveseļošanas pasākumos īstenot 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un veidot budžetu pēc 
dzimumu līdztiesības principa;
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Grozījums Nr. 8
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzsver, ka, izstrādājot pasākumus 
reaģēšanai uz Covid-19 krīzi, vienam no 
Komisijas, Parlamenta un visu dalībvalstu 
pamatprincipiem jābūt principam, ka 
vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi 
vērtīgu darbu saņem vienādu darba 
samaksu; atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos līdz 2020. gada beigām nākt 
klajā ar saistošiem pasākumiem attiecībā 
uz darba samaksas pārredzamību, lai 
rezultatīvi risinātu no dzimuma atkarīgas 
darba samaksas un pensiju atšķirības 
problēmu, jo ekonomikas rādītāji liecina, 
ka pandēmijas dēļ šīs atšķirības tikai vēl 
vairāk palielinās; šajā saistībā aicina 
Komisiju apsvērt dalībvalstu paraugprakses 
piemērus, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) īpašos 
apstākļus un dažādos ES pastāvošos darba 
tirgus modeļus; turklāt aicina Komisiju 
pārskatīt Direktīvu 2006/54/EK;

31. uzsver, ka, izstrādājot pasākumus 
reaģēšanai uz Covid-19 krīzi, vienam no 
Komisijas, Parlamenta un visu dalībvalstu 
pamatprincipiem jābūt principam, ka 
vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi 
vērtīgu darbu saņem vienādu darba 
samaksu; mudina Komisiju pildīt 
apņemšanos bez kavēšanās nākt klajā ar 
saistošiem pasākumiem attiecībā uz darba 
samaksas pārredzamību, lai rezultatīvi 
risinātu no dzimuma atkarīgas darba 
samaksas un pensiju atšķirības problēmu, 
jo ekonomikas rādītāji liecina, ka 
pandēmijas dēļ šīs atšķirības tikai vēl 
vairāk palielinās; šajā saistībā aicina 
Komisiju apsvērt dalībvalstu paraugprakses 
piemērus, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) īpašos 
apstākļus un dažādos ES pastāvošos darba 
tirgus modeļus; turklāt aicina Komisiju 
pārskatīt Direktīvu 2006/54/EK;
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Grozījums Nr. 9
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. uzsver lauksaimniecības nozares un 
pārtikas apgādes grūtības ES, kā arī lauku 
sieviešu īpašo situāciju; uzsver 
nepieciešamību saglabāt pašreizējo 
tematisko apakšprogrammu lauku 
sievietēm, izmantojot kopējās 
lauksaimniecības politikas stratēģiskos 
plānus, kuru finansē Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonds un 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai; uzsver, ka šīs apakšprogrammas 
mērķis ir veicināt sieviešu nodarbinātību 
un uzņēmējdarbību; šajā saistībā aicina 
piešķirt ES līdzekļus dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanai lauku reģionos; 
turklāt aicina izvērtēt lauku sieviešu nozīmi 
vides un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā saskaņā ar Eiropas zaļo kursu; 
aicina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi attiecībā uz līdzstrādājošu 
laulāto nodarbinātības statusu 
lauksaimniecības nozarē un aicina 
Komisiju sagatavot norādījumus attiecībā 
uz šo tematu;

37. uzsver lauksaimniecības nozares un 
pārtikas apgādes grūtības ES, kā arī lauku 
sieviešu īpašo situāciju; uzsver 
nepieciešamību saglabāt pašreizējo 
tematisko apakšprogrammu lauku 
sievietēm, izmantojot kopējās 
lauksaimniecības politikas stratēģiskos 
plānus, kuru finansē Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai; 
uzsver, ka šīs apakšprogrammas mērķis ir 
veicināt sieviešu nodarbinātību un 
uzņēmējdarbību; šajā saistībā aicina 
piešķirt ES līdzekļus dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanai lauku reģionos; 
turklāt aicina izvērtēt lauku sieviešu nozīmi 
vides un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā saskaņā ar Eiropas zaļo kursu; 
aicina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi attiecībā uz līdzstrādājošu 
laulāto nodarbinātības statusu 
lauksaimniecības nozarē un aicina 
Komisiju sagatavot norādījumus attiecībā 
uz šo tematu;

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

13.1.2021 A9-0229/10

Grozījums Nr. 10
Frances Fitzgerald, rapporteur

Ziņojums A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās
(2020/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. uzsver sieviešu, kurām nav 
pastāvīgas dzīvesvietas, un sieviešu, kuras 
nodarbojas ar prostitūciju, īpašos apstākļus 
un viņu lielo neaizsargātību no ar dzimumu 
saistītas vardarbības, kā arī to, ka Covid-19 
pandēmijas un ar to saistīto ārkārtas 
pasākumu dēļ viņām trūkst piekļuves 
higiēnas un veselības aprūpes iespējām; 
aicina dalībvalstis nodrošināt pakalpojumu 
un pienācīga atbalsta sniegšanu nedrošās 
situācijās esošajām personām, tostarp 
sievietēm, kuras nonākušas nabadzībā vai 
kurām draud nabadzības risks, un 
sievietēm, kurām nav pastāvīgas 
dzīvesvietas vai kuras ir pakļautas sociālās 
atstumtības riskam; atzinīgi vērtē Eiropas 
atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, 
kurš nodrošina papildu resursus materiālās 
nenodrošinātības novēršanai un sociālo 
palīdzību; uzsver, ka sievietēm, kurām nav 
pastāvīgas dzīvesvietas un personas 
dokumentu, ir nepieciešama piekļuve 
veselības aprūpei; aicina Komisiju 
nākamajā rīcības plānā integrācijai un 
iekļaušanai pievērsties šo sieviešu 
situācijai; aicina dalībvalstis savos plānos 
reaģēšanai uz pandēmiju pienācīgi ņemt 
vērā aspektus, kas attiecas uz sievietēm, 
kurām nav pastāvīgas dzīvesvietas;

43. uzsver sieviešu, kurām nav 
pastāvīgas dzīvesvietas, un sieviešu, kuras 
nodarbojas ar prostitūciju, īpašos apstākļus 
un viņu lielo neaizsargātību no ar dzimumu 
saistītas vardarbības, kā arī to, ka Covid-19 
pandēmijas un ar to saistīto ārkārtas 
pasākumu dēļ viņām trūkst piekļuves 
higiēnas un veselības aprūpes iespējām; 
aicina dalībvalstis nodrošināt pakalpojumu 
un pienācīga atbalsta sniegšanu nedrošās 
situācijās esošajām personām, tostarp 
sievietēm, kuras nonākušas nabadzībā vai 
kurām draud nabadzības risks, un 
sievietēm, kurām nav pastāvīgas 
dzīvesvietas vai kuras ir pakļautas sociālās 
atstumtības riskam; atzinīgi vērtē Eiropas 
atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, 
kurš nodrošina papildu resursus materiālās 
nenodrošinātības novēršanai un sociālo 
palīdzību; uzsver, ka sievietēm, kurām nav 
pastāvīgas dzīvesvietas un personas 
dokumentu, ir nepieciešama piekļuve 
veselības aprūpei; atzīmē, ka šo 
sabiedrības grupu apstākļi ir ņemti vērā 
Komisijas rīcības plānā integrācijai un 
iekļaušanai; aicina dalībvalstis savos 
plānos reaģēšanai uz pandēmiju pienācīgi 
ņemt vērā aspektus, kas attiecas uz 
sievietēm, kurām nav pastāvīgas 
dzīvesvietas;
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