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13.1.2021 A9-0229/1

Amendement 1
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit de officiële 
sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is, maar dat 
vrouwen een groter risico op besmetting 
lopen vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers in essentiële sectoren 
tijdens de huidige crisis;

C. overwegende dat uit de initiële 
officiële sterftecijfers blijkt dat de sterfte 
door het virus bij oudere mannen hoger is, 
maar dat vrouwen een groter risico op 
besmetting lopen vanwege hun 
onevenredig hoge vertegenwoordiging 
onder eerstelijnswerkers in essentiële 
sectoren tijdens de huidige crisis;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Amendement 2
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit onderzoek van 
Eurofound blijkt dat de COVID-19-crisis 
een ernstig risico inhoudt dat de 
vooruitgang die op het gebied van 
gendergelijkheid met betrekking tot 
arbeidsparticipatie is geboekt, tientallen 
jaren wordt teruggedraaid, met name als de 
activiteit in sectoren waarin vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn verder wordt 
belemmerd30; overwegende dat uit 
onderzoek blijkt dat de afname van de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en 
vrouwen de afgelopen paar jaar is 
gestagneerd en dat de aanhoudende 
ongelijkheid in arbeidsparticipatie Europa 
meer dan 335 miljard EUR per jaar kost, 
wat in 2019 overeenkwam met 2,41 % van 
het bnp31;

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

J. overwegende dat uit onderzoek van 
Eurofound blijkt dat de COVID-19-crisis 
een ernstig risico inhoudt dat de 
vooruitgang die op het gebied van 
gendergelijkheid met betrekking tot 
arbeidsparticipatie is geboekt, tientallen 
jaren wordt teruggedraaid, met name als de 
activiteit in sectoren waarin vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn verder wordt 
belemmerd30; overwegende dat uit 
onderzoek blijkt dat de afname van de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en 
vrouwen tussen 2015 en 2018 is 
gestagneerd en dat de aanhoudende 
ongelijkheid in arbeidsparticipatie Europa 
meer dan 335 miljard EUR per jaar kost, 
wat in 2019 overeenkwam met 2,41 % van 
het bnp31;

_________________
30 Eurofound, enquête over COVID-19, 
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

Amendement 3
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de verschillende 
gevolgen van de crisis voor vrouwen en 
mannen goed worden aangetoond door de 
werkzaamheden van onder andere EIGE en 
UN Women; overwegende dat de volledige 
impact van de crisis echter moeilijk te 
meten is gezien het gebrek aan 
vergelijkbare, naar gender uitgesplitste 
gegevens in de verschillende lidstaten; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie 
een ongekende impact op de Europese 
arbeidsmarkt heeft gehad; overwegende dat 
de situatie zorgvuldig per sector moet 
worden beoordeeld, waarbij de gegevens 
naar geslacht en leeftijd worden 
uitgesplitst, zowel tijdens de crisis als in de 
herstelperiode; overwegende dat de 
volledige gevolgen van de pandemie op 
economisch, sociaal en 
werkgelegenheidsgebied nog niet bekend 
zijn, maar dat voorlopige studies wijzen op 
een aanzienlijk banenverlies in de 
dienstensector en de industrie; 
overwegende dat andere sectoren, 
waaronder de publieke, de medische en de 
ICT-sector, ondanks de crisis de 
werkzekerheid echter hebben weten te 
bewaren;

K. overwegende dat de verschillende 
gevolgen van de crisis voor vrouwen en 
mannen goed worden aangetoond door de 
werkzaamheden van onder andere EIGE en 
UN Women; overwegende dat de volledige 
impact van de crisis echter moeilijk te 
meten is gezien het gebrek aan 
vergelijkbare, naar gender uitgesplitste 
gegevens in de verschillende lidstaten; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie 
een ongekende impact op de Europese 
arbeidsmarkt heeft gehad; overwegende dat 
de situatie zorgvuldig per sector moet 
worden beoordeeld, waarbij de gegevens 
naar geslacht en leeftijd worden 
uitgesplitst, zowel tijdens de crisis als in de 
herstelperiode; overwegende dat de 
volledige gevolgen van de pandemie op 
economisch, sociaal en 
werkgelegenheidsgebied nog niet bekend 
zijn, maar dat voorlopige studies, 
waaronder van Eurofound, wijzen op een 
aanzienlijk banenverlies in de 
dienstensector en de industrie, evenals in 
contactsectoren zoals de detailhandel, de 
recreatieve sector en de verlening van 
persoonlijke diensten, waarin overwegend 
vrouwen werken; overwegende dat andere 
sectoren, waaronder de publieke, de 
medische en de ICT-sector, ondanks de 
crisis de werkzekerheid echter hebben 
weten te bewaren;
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Or. en
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13.1.2021 A9-0229/4

Amendement 4
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan desinformatie, negatieve 
publieke verklaringen, onvoldoende 
prioritering, beperkte of geweigerde 
toegang tot relevante diensten en 
regressieve initiatieven op het gebied van 
vrouwenrechten, LGBTQI+-rechten en 
gendergelijkheid nauwlettend te volgen en 
er streng op te reageren; verzoekt de 
Commissie om toe te zien op de steeds 
kleiner wordende ruimte voor 
maatschappelijke organisaties en 
demonstraties in verband met de hierboven 
vernoemde onderwerpen als gevolg van de 
lockdownmaatregelen, als kwesties die 
verband houden met de democratie en de 
grondrechten tijdens de COVID-19-crisis 
in de periode na de crisis; is van mening 
dat mogelijk inbreukprocedures kunnen 
worden ingeleid wanneer er vermoedens 
bestaan van inbreuken op het EU-recht, 
en dat een conditionaliteitsmechanisme 
voor de toekenning van EU-middelen op 
basis van het jaarlijks monitoringverslag 
van de Commissie over de waarden van de 
EU in dit opzicht essentieel kan zijn; roept 
de lidstaten op om ervoor te zorgen dat 
restrictieve noodmaatregelen uitsluitend 
dienen ter bestrijding van de pandemie, 
beperkt zijn in de tijd en niet in strijd zijn 
met de grondrechten;

7. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan desinformatie, negatieve 
publieke verklaringen, onvoldoende 
prioritering, beperkte of geweigerde 
toegang tot relevante diensten en 
regressieve initiatieven op het gebied van 
vrouwenrechten, LGBTQI+-rechten en 
gendergelijkheid nauwlettend te volgen en 
er streng op te reageren; verzoekt de 
Commissie om toe te zien op de steeds 
kleiner wordende ruimte voor 
maatschappelijke organisaties en 
demonstraties in verband met de hierboven 
vernoemde onderwerpen als gevolg van de 
lockdownmaatregelen, als kwesties die 
verband houden met de democratie en de 
grondrechten tijdens de COVID-19-crisis 
in de periode na de crisis; merkt op dat er 
passende maatregelen worden genomen 
indien wordt vastgesteld dat schendingen 
van de rechtsstaatbeginselen in een 
lidstaat op een voldoende directe manier 
afbreuk doen of ernstig afbreuk dreigen te 
doen aan het goede financiële beheer van 
de Uniebegroting of de bescherming van 
de financiële belangen van de Unie; roept 
de lidstaten op om ervoor te zorgen dat 
restrictieve noodmaatregelen uitsluitend 
dienen ter bestrijding van de pandemie, 
beperkt zijn in de tijd en niet in strijd zijn 
met de grondrechten;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.1.2021 A9-0229/5

Amendement 5
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is bezorgd over het hoge 
sterftecijfer door COVID-19; wijst op het 
hogere sterftecijfer onder mannen en spoort 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
en de relevante EU-agentschappen aan de 
verschillende gezondheidseffecten voor 
mannen en vrouwen te onderzoeken; roept 
de Commissie ertoe op de situatie te 
blijven volgen teneinde de 
langetermijneffecten van het virus op de 
gezondheid van mannen en vrouwen te 
begrijpen; benadrukt dat klinisch 
onderzoek naar het virus een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging moet omvatten 
om na te kunnen gaan hoe het virus en een 
potentieel vaccin of mogelijke behandeling 
een andere impact hebben op mannen en 
vrouwen;

8. is bezorgd over het hoge 
sterftecijfer door COVID-19; wijst op het 
initiële hogere sterftecijfer onder mannen 
en spoort de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) en de relevante EU-agentschappen 
aan de verschillende gezondheidseffecten 
voor mannen en vrouwen te onderzoeken; 
roept de Commissie ertoe op de situatie te 
blijven volgen teneinde de 
langetermijneffecten van het virus op de 
gezondheid van mannen en vrouwen te 
begrijpen; benadrukt dat klinisch 
onderzoek naar het virus een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging moet omvatten 
om na te kunnen gaan hoe het virus en een 
potentieel vaccin of mogelijke behandeling 
een andere impact hebben op mannen en 
vrouwen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Amendement 6
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de Commissie ertoe aan om 
bij haar gezondheidsgerelateerde 
beleidsreacties, waaronder het EU4Health-
programma, het kankerbestrijdingsplan van 
de EU en de gezondheidsstrategie van de 
EU, rekening te houden met noodsituaties 
zoals COVID-19, met inbegrip van de 
gevolgen ervan voor genderspecifieke 
gezondheidszorgaspecten zoals SRHR; 
roept de Commissie en de Raad op om de 
gezondheidsgerelateerde aspecten van de 
strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 
te behandelen in het EU4Health-
programma, zoals SRHR als integraal 
onderdeel van gezondheid en een essentieel 
aspect van het welzijn en de bevordering 
van gendergelijkheid; vraagt om meer te 
investeren in diensten die essentieel zijn 
voor gendergelijkheid en om gender- en 
gezondheidsdeskundigen en 
genderevenwicht op te nemen in het 
EU4Health-programma;

12. spoort de Commissie ertoe aan om 
bij haar gezondheidsgerelateerde 
beleidsreacties, waaronder het EU4Health-
programma, het kankerbestrijdingsplan van 
de EU en de gezondheidsstrategie van de 
EU, rekening te houden met noodsituaties 
zoals COVID-19, met inbegrip van de 
gevolgen ervan voor genderspecifieke 
gezondheidszorgaspecten zoals SRHR; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
de gezondheidsgerelateerde aspecten van 
de strategie voor gendergelijkheid 2020-
2025 te behandelen bij de 
tenuitvoerlegging van het EU4Health-
programma, zoals SRHR als integraal 
onderdeel van gezondheid en een essentieel 
aspect van het welzijn en de bevordering 
van gendergelijkheid; vraagt om meer te 
investeren in diensten die essentieel zijn 
voor gendergelijkheid en om gender- en 
gezondheidsdeskundigen en 
genderevenwicht op te nemen in de 
tenuitvoerlegging van het EU4Health-
programma;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Amendement 7
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. betreurt dat de Commissie in het 
herziene voorstel voor het meerjarig 
financieel kader (MFK) heeft voorgesteld 
om de begroting van het Fonds voor 
justitie, rechten en waarden en van het 
programma Burgers, gelijkheid, rechten en 
waarden aanzienlijk te verlagen met 
ongeveer 20 %, hoewel de oorspronkelijke 
begroting die in 2018 was voorgesteld al 
laag was; betreurt dat dit besluit indruist 
tegen zijn standpunt van 2019 en tegen de 
oproepen van het maatschappelijk 
middenveld om de begroting te verhogen; 
wijst erop dat zijn standpunt 
gerechtvaardigd is gezien de toevoeging 
van een nieuw onderdeel “waarden van de 
Unie”, waarvoor bijkomende middelen 
nodig zijn, gezien de onevenredig grote 
impact van COVID-19 op vrouwen en de 
toename van gendergerelateerd geweld 
tijdens de crisis, en aangezien dit 
programma het enige is dat 
maatschappelijke organisaties steunt bij 
de bevordering van gendergelijkheid en de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
in de EU; roept de Raad op om de 
middelen te verhogen teneinde de 
specifieke doelstelling van Daphne en de 
doelstellingen van andere gerelateerde 
programma’s te verwezenlijken en te 
waarborgen dat die middelen toereikend 
zijn, rekening houdend met de huidige 
behoeften, in overeenstemming met het 

20. bevestigt zijn krachtige steun voor 
zowel het programma Justitie als het 
programma Burgers, gelijkheid, rechten en 
waarden; is ingenomen met de creatie van 
het nieuwe onderdeel “waarden van de 
Unie” in het programma Burgers, 
gelijkheid, rechten en waarden en 
benadrukt dat het gericht moet zijn op de 
bescherming en bevordering van en de 
bewustmaking over rechten, door 
financiële steun te verlenen aan 
maatschappelijke organisaties die op 
lokaal, regionaal en transnationaal 
niveau actief zijn; herinnert aan het 
standpunt van het Parlement over het 
waarborgen van voldoende financiering 
voor die programma’s; is ingenomen met 
de aanvullende toewijzing voor de 
vlaggenschipprogramma’s, zoals 
overeengekomen in de 
slotonderhandelingen tussen het 
Parlement en de Raad over het MFK voor 
2021-2027, waarvan het programma 
Burgers, gelijkheid, rechten en waarden 
zal profiteren; is ingenomen met het 
voorlopig akkoord over de EU-begroting 
voor 2021, waarin 6,6 miljoen EUR extra 
wordt toegewezen aan het programma 
Burgers, gelijkheid, rechten en waarden; 
benadrukt de noodzaak van voldoende 
financiering uit deze toewijzingen voor 
acties die gericht zijn op het voorkomen 
en bestrijden van gendergerelateerd 
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standpunt van het Europees Parlement 
van 2019, en met voldoende financiering 
in 2021 om de gevolgen van COVID-19 
voor gendergerelateerd geweld te 
bestrijden; dringt aan op de dringende 
goedkeuring van duidelijke, 
gendergerichte maatregelen via de 
toewijzing van middelen, om tegemoet te 
komen aan de specifieke behoeften van 
vrouwen na de crisis, met name op het 
gebied van werkgelegenheid, 
gendergerelateerd geweld en SRHR, hetzij 
in het instrument “Next Generation EU”, 
hetzij in het MFK voor 2021-2027, in 
overeenstemming met de tweeledige 
aanpak van de strategie voor 
gendergelijkheid; roept de lidstaten en de 
Commissie op om dit in aanmerking te 
nemen wanneer ze nationale COVID-19-
responsplannen indienen, om terdege 
rekening te houden met bestaande 
maatregelen en financiering, en om 
gendergelijkheid een centrale plaats te 
geven in het economisch herstel; verzoekt 
de Raad en de Commissie om 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering toe te passen in de 
herstelmaatregelen;

geweld in het kader van de specifieke 
doelstelling van Daphne, en is ingenomen 
met de toewijzing die daarvoor is 
overeengekomen; benadrukt dat de EU 
ambitieuzer moet zijn bij de verdediging 
van onze waarden en in voldoende 
financiering voor deze activiteiten moet 
voorzien; dringt bovendien aan op de 
dringende tenuitvoerlegging van 
duidelijke, gendergerichte maatregelen via 
de toewijzing van middelen, om tegemoet 
te komen aan de specifieke behoeften van 
vrouwen na de crisis, met name op het 
gebied van werkgelegenheid, 
gendergerelateerd geweld en SRHR, 
waaronder in andere programma’s en 
instrumenten binnen “Next Generation 
EU” en het MFK voor 2021-2027, in 
overeenstemming met de tweeledige 
aanpak van de strategie voor 
gendergelijkheid; roept de lidstaten en de 
Commissie op om dit in aanmerking te 
nemen wanneer ze nationale COVID-19-
responsplannen indienen, om terdege 
rekening te houden met bestaande 
maatregelen en financiering, en om 
gendergelijkheid een centrale plaats te 
geven in het economisch herstel; verzoekt 
de lidstaten en de Commissie om 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering toe te passen in de 
herstelmaatregelen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Amendement 8
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk en gelijkwaardig werk voor vrouwen 
en mannen een leidend beginsel moet zijn 
voor de Commissie, het Parlement en alle 
lidstaten bij het ontwerp van 
responsmaatregelen in het kader van de 
COVID-19-crisis; is verheugd dat de 
Commissie heeft toegezegd om voor het 
einde van 2020 bindende maatregelen op 
het gebied van loontransparantie voor te 
stellen om de loon- en pensioenkloof 
tussen vrouwen en mannen doeltreffend 
aan te pakken, aangezien economische 
indicatoren aangeven dat beide kloven ten 
gevolge van de pandemie nog breder 
worden; roept de Commissie in dit verband 
op om de beste praktijken van de lidstaten 
in aanmerking te nemen en terdege 
rekening te houden met de unieke 
omstandigheden van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) en de 
verschillende arbeidsmarktmodellen in de 
EU; verzoekt de Commissie voorts om 
Richtlijn 2006/54/EG te herzien;

31. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk en gelijkwaardig werk voor vrouwen 
en mannen een leidend beginsel moet zijn 
voor de Commissie, het Parlement en alle 
lidstaten bij het ontwerp van 
responsmaatregelen in het kader van de 
COVID-19-crisis; spoort de Commissie 
aan haar toezegging na te komen om snel 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen doeltreffend aan te pakken, 
aangezien economische indicatoren 
aangeven dat beide kloven ten gevolge van 
de pandemie nog breder worden; roept de 
Commissie in dit verband op om de beste 
praktijken van de lidstaten in aanmerking 
te nemen en terdege rekening te houden 
met de unieke omstandigheden van kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
de verschillende arbeidsmarktmodellen in 
de EU; verzoekt de Commissie voorts om 
Richtlijn 2006/54/EG te herzien;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Amendement 9
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in de EU, evenals de specifieke situatie van 
vrouwen in plattelandsgebieden; benadrukt 
dat het huidige thematisch subprogramma 
voor vrouwen in plattelandsgebieden moet 
worden behouden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, gefinancierd door het 
Europees Landbouwgarantiefonds en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling; beklemtoont dat 
dit subprogramma erop is gericht de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en 
vrouwelijk ondernemerschap aan te 
moedigen; roept in dit verband op om 
EU-middelen beschikbaar te stellen voor 
de verbetering van de leef- en 
arbeidsomstandigheden in 
plattelandsgebieden; roept bovendien op 
om na te denken over de rol van vrouwen 
bij de bescherming van het milieu en de 
biodiversiteit in het kader van de Europese 
Green Deal; dringt er bij de lidstaten op 
aan beste praktijken uit te wisselen over de 
beroepsstatus van meewerkende 
echtgenoten in de landbouwsector en 
verzoekt de Commissie in dit verband 
richtsnoeren op te stellen;

37. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in de EU, evenals de specifieke situatie van 
vrouwen in plattelandsgebieden; benadrukt 
dat het huidige thematisch subprogramma 
voor vrouwen in plattelandsgebieden moet 
worden behouden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, gefinancierd door het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling; beklemtoont dat 
dit subprogramma erop is gericht de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en 
vrouwelijk ondernemerschap aan te 
moedigen; roept in dit verband op om 
EU-middelen beschikbaar te stellen voor 
de verbetering van de leef- en 
arbeidsomstandigheden in 
plattelandsgebieden; roept bovendien op 
om na te denken over de rol van vrouwen 
bij de bescherming van het milieu en de 
biodiversiteit in het kader van de Europese 
Green Deal; dringt er bij de lidstaten op 
aan beste praktijken uit te wisselen over de 
beroepsstatus van meewerkende 
echtgenoten in de landbouwsector en 
verzoekt de Commissie in dit verband 
richtsnoeren op te stellen;

Or. en
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Amendement 10
Frances Fitzgerald, rapporteur

Verslag A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. benadrukt de unieke 
omstandigheden van dakloze vrouwen en 
vrouwen in de prostitutie en hun grotere 
kwetsbaarheid voor gendergerelateerd 
geweld, evenals het gebrek aan toegang tot 
sanitaire en gezondheidszorgvoorzieningen 
als gevolg van de COVID-19-pandemie en 
de daaropvolgende noodmaatregelen; 
verzoekt de lidstaten te waarborgen dat 
passende steun en diensten worden 
verleend aan mensen in een kwetsbare 
situatie, waaronder vrouwen die met 
armoede worden bedreigd of in armoede 
leven, en dakloze vrouwen en vrouwen die 
kwetsbaar zijn voor sociale uitsluiting; is 
ingenomen met het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) dat 
bijkomende middelen biedt om materiële 
ontbering aan te pakken en 
maatschappelijke bijstand te verlenen; 
benadrukt dat het noodzakelijk is om 
dakloze vrouwen en vrouwen zonder 
papieren toegang te verschaffen tot 
gezondheidszorg; verzoekt de Commissie 
om hun situatie in het volgende actieplan 
voor integratie en inclusie aan te pakken; 
roept de lidstaten ertoe op om in hun 
plannen voor de bestrijding van de 
pandemie terdege rekening te houden met 
dakloze vrouwen;

43. benadrukt de unieke 
omstandigheden van dakloze vrouwen en 
vrouwen in de prostitutie en hun grotere 
kwetsbaarheid voor gendergerelateerd 
geweld, evenals het gebrek aan toegang tot 
sanitaire en gezondheidszorgvoorzieningen 
als gevolg van de COVID-19-pandemie en 
de daaropvolgende noodmaatregelen; 
verzoekt de lidstaten te waarborgen dat 
passende steun en diensten worden 
verleend aan mensen in een kwetsbare 
situatie, waaronder vrouwen die met 
armoede worden bedreigd of in armoede 
leven, en dakloze vrouwen en vrouwen die 
kwetsbaar zijn voor sociale uitsluiting; is 
ingenomen met het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), dat 
bijkomende middelen biedt om materiële 
ontbering aan te pakken en 
maatschappelijke bijstand te verlenen; 
benadrukt dat het noodzakelijk is om 
dakloze vrouwen en vrouwen zonder 
papieren toegang te verschaffen tot 
gezondheidszorg; merkt op dat de 
omstandigheden van deze 
maatschappelijke groepen in aanmerking 
zijn genomen in het actieplan voor 
integratie en inclusie van de Commissie; 
roept de lidstaten ertoe op om in hun 
plannen voor de bestrijding van de 
pandemie terdege rekening te houden met 
dakloze vrouwen;
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Or. en


