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13.1.2021 A9-0229/1

Poprawka 1
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że z oficjalnych 
danych dotyczących śmiertelności wynika, 
iż wskaźnik umieralności z powodu wirusa 
jest wyższy wśród mężczyzn niż wśród 
kobiet, natomiast ryzyko zakażenia 
wirusem jest większe wśród kobiet ze 
względu na ich nieproporcjonalnie wysoką 
reprezentację wśród pracowników 
pierwszego kontaktu w sektorach 
kluczowych podczas obecnego kryzysu;

C. mając na uwadze, że z wstępnych 
oficjalnych danych dotyczących 
śmiertelności wynika, iż wskaźnik 
umieralności z powodu wirusa jest wyższy 
wśród starszych mężczyzn niż wśród 
kobiet, natomiast ryzyko zakażenia 
wirusem jest większe wśród kobiet ze 
względu na ich nieproporcjonalnie wysoką 
reprezentację wśród pracowników 
pierwszego kontaktu w sektorach 
kluczowych podczas obecnego kryzysu;
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13.1.2021 A9-0229/2

Poprawka 2
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że badanie 
Eurofoundu pokazuje, iż kryzys związany 
z COVID-19 stwarza poważne ryzyko 
cofnięcia się o dziesięciolecia pod 
względem osiągnięć w zakresie równości 
płci w uczestnictwie w rynku pracy, w 
szczególności w przypadku dalszej 
ograniczonej działalności w sektorach 
cechujących się nadreprezentacją kobiet30; 
mając na uwadze, iż z badania wynika, że 
zmniejszanie luki w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami uległo stagnacji 
w ostatnich kilku latach, a utrzymujące się 
dysproporcje w udziale w rynku pracy 
kosztują Europę ponad 335 mld EUR 
rocznie, co w 2019 r. odpowiadało 2,41 % 
PKB UE31;

_________________
30 Eurofound, Badanie dotyczące COVID-
19, 2020 r.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
[Zlikwidowanie różnic w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu: ochrona 
postępów i reagowanie na wyzwania 
związane z COVID-19], 2020 r.

J. mając na uwadze, że badanie 
Eurofoundu pokazuje, iż kryzys związany 
z COVID-19 stwarza poważne ryzyko 
cofnięcia się o dziesięciolecia pod 
względem osiągnięć w zakresie równości 
płci w uczestnictwie w rynku pracy, w 
szczególności w przypadku dalszej 
ograniczonej działalności w sektorach 
cechujących się nadreprezentacją kobiet30; 
mając na uwadze, iż z badania wynika, że 
w latach 2015–2018 zmniejszanie luki w 
zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami uległo stagnacji, a 
utrzymujące się dysproporcje w udziale w 
rynku pracy kosztują Europę ponad 
335 mld EUR rocznie, co w 2019 r. 
odpowiadało 2,41 % PKB UE;

_________________
30 Eurofound, Badanie dotyczące COVID-
19, 2020 r.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
[Zlikwidowanie różnic w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu: ochrona 
postępów i reagowanie na wyzwania 
związane z COVID-19], 2020 r.
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13.1.2021 A9-0229/3

Poprawka 3
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że wpływ 
kryzysu w aspekcie płci jest dobrze 
udokumentowany m.in. pracami EIGE i 
UN Women; mając jednak na uwadze, że 
trudno jest zmierzyć pełne oddziaływanie 
kryzysu ze względu na brak 
porównywalnych danych segregowanych 
według kryterium płci w państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pandemia COVID-19 wywiera 
bezprecedensowy wpływ na europejski 
rynek pracy; mając na uwadze, że należy 
dokładnie zbadać sytuację w 
poszczególnych sektorach z 
wykorzystaniem danych segregowanych 
według kryterium płci i wieku, zarówno w 
okresach kryzysu, jak i ożywienia; mając 
na uwadze, że pełne skutki gospodarcze i 
społeczne pandemii oraz jej skutki dla 
zatrudnienia są nadal nieznane, ale wstępne 
badania wskazują na znaczną utratę miejsc 
pracy w sektorach usług i przemysłu; 
mając na uwadze, że w innych sektorach 
zapewniono natomiast bezpieczeństwo 
zatrudnienia pomimo kryzysu, w tym w 
sektorze publicznym i sektorze 
medycznym oraz w sektorze ICT;

K. mając na uwadze, że wpływ 
kryzysu w aspekcie płci jest dobrze 
udokumentowany m.in. pracami EIGE i 
UN Women; mając jednak na uwadze, że 
trudno jest zmierzyć pełne oddziaływanie 
kryzysu ze względu na brak 
porównywalnych danych segregowanych 
według kryterium płci w państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pandemia COVID-19 wywiera 
bezprecedensowy wpływ na europejski 
rynek pracy; mając na uwadze, że należy 
dokładnie zbadać sytuację w 
poszczególnych sektorach z 
wykorzystaniem danych segregowanych 
według kryterium płci i wieku, zarówno w 
okresach kryzysu, jak i ożywienia; mając 
na uwadze, że pełne skutki gospodarcze i 
społeczne pandemii oraz jej skutki dla 
zatrudnienia są nadal nieznane, ale wstępne 
badania, w tym badania przedstawione 
przez Eurofound, wskazują na znaczną 
utratę miejsc pracy w sektorach usług i 
przemysłu, a także w sektorach, które 
cechuje bliski kontakt z innymi ludźmi, w 
tym w sektorach sprzedaży detalicznej, 
rekreacji i usług osobistych, w których 
większość zatrudnionych to kobiety; mając 
na uwadze, że w innych sektorach 
zapewniono natomiast bezpieczeństwo 
zatrudnienia pomimo kryzysu, w tym w 
sektorze publicznym i sektorze 
medycznym oraz w sektorze ICT;
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13.1.2021 A9-0229/4

Poprawka 4
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłego monitorowania i 
zdecydowanego reagowania na 
dezinformację, negatywne debaty 
publiczne, niewystarczające priorytety, 
ograniczenie lub odmowę dostępu do 
odpowiednich usług oraz inicjatywy 
służące ograniczeniu praw kobiet, osób 
LGBTQI+ i równouprawnienia płci; 
wzywa Komisję do monitorowania 
kurczącej się ze względu na środki izolacji 
przestrzeni dla organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i demonstracji związanych 
z wyżej wymienionymi kwestiami, w 
trosce o poszanowanie demokracji i praw 
podstawowych podczas kryzysu 
związanego z COVID-19 i w okresie 
pokryzysowym; uważa, że postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego mogłyby być 
potencjalnie wszczynane, jeżeli 
podejrzewa się naruszenia prawa UE, 
oraz że w tym względzie niezbędny może 
być mechanizm warunkowości 
wydatkowania funduszy UE oparty na 
rocznym sprawozdaniu monitorującym 
Komisji dotyczącym wartości UE; wzywa 
państwa członkowskie do zadbania o to, by 
restrykcyjne środki nadzwyczajne miały na 
celu jedynie zwalczanie pandemii, były 
ograniczone w czasie i wiązały się z 
przestrzeganiem praw podstawowych;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłego monitorowania i 
zdecydowanego reagowania na 
dezinformację, negatywne debaty 
publiczne, niewystarczające priorytety, 
ograniczenie lub odmowę dostępu do 
odpowiednich usług oraz inicjatywy 
służące ograniczeniu praw kobiet, osób 
LGBTQI+ i równouprawnienia płci; 
wzywa Komisję do monitorowania 
kurczącej się ze względu na środki izolacji 
przestrzeni dla organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i demonstracji związanych 
z wyżej wymienionymi kwestiami, w 
trosce o poszanowanie demokracji i praw 
podstawowych podczas kryzysu 
związanego z COVID-19 i w okresie 
pokryzysowym; zwraca uwagę, że 
odpowiednie środki należy podjąć w 
przypadku stwierdzenia, że naruszenia 
zasad praworządności w państwie 
członkowskim wpływają lub stwarzają 
poważne ryzyko wpływu – w sposób 
wystarczająco bezpośredni – na należyte 
zarządzanie finansami w ramach budżetu 
Unii lub na ochronę interesów 
finansowych Unii; wzywa państwa 
członkowskie do zadbania o to, by 
restrykcyjne środki nadzwyczajne miały na 
celu jedynie zwalczanie pandemii, były 
ograniczone w czasie i wiązały się z 
przestrzeganiem praw podstawowych;
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13.1.2021 A9-0229/5

Poprawka 5
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie wysokim 
wskaźnikiem umieralności na COVID-19; 
zwraca uwagę na wyższy wskaźnik 
umieralności wśród mężczyzn oraz wzywa 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) i 
odpowiednie agencje UE do 
przeanalizowania zróżnicowanego wpływu 
na zdrowie mężczyzn i kobiet; wzywa 
Komisję do dalszego monitorowania 
sytuacji w celu zrozumienia 
długoterminowych skutków zdrowotnych 
wirusa w przypadku kobiet i mężczyzn; 
podkreśla, że w badaniach klinicznych nad 
wirusem należy uwzględniać równe 
uczestnictwo kobiet i mężczyzn, aby 
ocenić, w jaki sposób wirus oraz 
potencjalna szczepionka lub leczenie mogą 
powodować różne skutki dla kobiet i 
mężczyzn;

8. wyraża zaniepokojenie wysokim 
wskaźnikiem umieralności na COVID-19; 
zwraca uwagę na wstępny wyższy 
wskaźnik umieralności wśród mężczyzn 
oraz wzywa Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) i odpowiednie agencje 
UE do przeanalizowania zróżnicowanego 
wpływu na zdrowie mężczyzn i kobiet; 
wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania sytuacji w celu 
zrozumienia długoterminowych skutków 
zdrowotnych wirusa w przypadku kobiet i 
mężczyzn; podkreśla, że w badaniach 
klinicznych nad wirusem należy 
uwzględniać równe uczestnictwo kobiet i 
mężczyzn, aby ocenić, w jaki sposób wirus 
oraz potencjalna szczepionka lub leczenie 
mogą powodować różne skutki dla kobiet i 
mężczyzn;
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13.1.2021 A9-0229/6

Poprawka 6
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję, aby w swoich 
działaniach politycznych w zakresie 
zdrowia – np. w Programie UE dla 
zdrowia, unijnym planie walki z rakiem 
oraz europejskiej strategii zdrowia – 
uwzględniła wyjątkowe okoliczności takie 
jak COVID-19, w tym ich wpływ na 
kwestie zdrowotne związane z płcią takie 
jak prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne; wzywa Komisję i Radę, aby 
uwzględniły w Programie UE dla zdrowia 
aspekty strategii na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–2025 
związane ze zdrowiem, takie jak prawa i 
zdrowie reprodukcyjne i seksualne, jako 
integralną część opieki zdrowotnej i 
zasadniczy aspekt dobrostanu i 
wzmocnienia równości płci; domaga się 
zwiększenia inwestycji w usługi istotne dla 
równości płci oraz włączenia ekspertów ds. 
zdrowia i równowagi płci do Programu UE 
dla zdrowia;

12. wzywa Komisję, aby w swoich 
działaniach politycznych w zakresie 
zdrowia – np. w Programie UE dla 
zdrowia, unijnym planie walki z rakiem 
oraz europejskiej strategii zdrowia – 
uwzględniła wyjątkowe okoliczności takie 
jak COVID-19, w tym ich wpływ na 
kwestie zdrowotne związane z płcią takie 
jak prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przy wdrażaniu 
Programu UE dla zdrowia uwzględniły 
aspekty strategii na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–2025 
związane ze zdrowiem, takie jak prawa i 
zdrowie reprodukcyjne i seksualne, jako 
integralną część opieki zdrowotnej i 
zasadniczy aspekt dobrostanu i 
wzmocnienia równości płci; domaga się 
zwiększenia inwestycji w usługi istotne dla 
równości płci oraz włączenia ekspertów ds. 
zdrowia i równowagi płci we wdrażanie 
Programu UE dla zdrowia;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Poprawka 7
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ubolewa nad istotnym 
zmniejszeniem o około 20 % środków 
Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i 
Wartości”, a tym samym programu 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, 
zaproponowanym przez Komisję w 
zmienionym wniosku w sprawie 
wieloletnich ram finansowych (WRF), 
choć budżet wstępny zaproponowany w 
2018 r. i tak był już niski; wyraża 
ubolewanie, że decyzja ta jest sprzeczna z 
jego stanowiskiem z 2019 r. i z apelami 
społeczeństwa obywatelskiego o 
zwiększenie budżetu; przypomina, że jego 
stanowisko jest uzasadnione, biorąc pod 
uwagę dodanie komponentu dotyczącego 
wartości Unii, który wymaga dodatkowego 
finansowania, oraz biorąc pod uwagę 
nieproporcjonalny wpływ COVID-19 na 
kobiety i wzrost przemocy ze względu na 
płeć podczas kryzysu, jako że program ten 
jest jedynym mechanizmem wspierania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
promujących równość płci i zwalczanie 
przemocy ze względu na płeć w UE; 
wzywa Radę do zwiększenia środków na 
realizację celu szczegółowego programu 
Dafne i celów innych pokrewnych 
programów oraz do zagwarantowania, że 
środki te będą wystarczające, biorąc pod 
uwagę obecne potrzeby, zgodnie ze 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego 
z 2019 r., przy zapewnieniu odpowiednich 

20. potwierdza zdecydowane poparcie 
zarówno dla programu „Sprawiedliwość”, 
jak i dla programu „Obywatele, Równość, 
Prawa i Wartości”; z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie nowego 
komponentu dotyczącego wartości Unii w 
ramach programu „Obywatele, Równość, 
Prawa i Wartości” i podkreśla, że 
powinien on koncentrować się na 
ochronie, promowaniu i podnoszeniu 
świadomości w zakresie praw poprzez 
udzielanie wsparcia finansowego 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, które działają na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i 
transnarodowym; przypomina stanowisko 
Parlamentu w sprawie zapewnienia 
odpowiedniego finansowania tych 
programów; z zadowoleniem przyjmuje 
dodatkowy przydział środków na 
programy przewodnie – jak uzgodniono w 
końcowych negocjacjach w sprawie WRF 
na lata 2021–2027 między Parlamentem a 
Radą – z których to środków skorzysta 
program „Obywatele, Równość, Prawa i 
Wartości”; z zadowoleniem przyjmuje 
wstępne porozumienie w sprawie budżetu 
UE na 2021 r., w którym na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
przeznaczono dodatkowe 6,6 mln EUR; 
podkreśla potrzebę odpowiedniego 
finansowania tych środków 
przeznaczonych na działania mające na 
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środków na 2021 r. w celu zwalczania 
wpływu COVID-19 na przemoc ze 
względu na płeć; wzywa do pilnego 
przyjęcia jasnych środków 
uwzględniających aspekt płci poprzez 
przeznaczenie środków na konkretne 
potrzeby kobiet w następstwie kryzysu – w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
przemocy ze względu na płeć oraz praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego – 
w instrumencie „Next Generation EU” 
albo w WRF na lata 2021–2027, zgodnie z 
dwutorowym podejściem strategii na rzecz 
równouprawnienia płci; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję, by uwzględniły tę 
kwestię podczas przedkładania krajowych 
planów reakcji na COVID-19, przy 
należytym uwzględnieniu istniejących 
środków i finansowania oraz z 
równouprawnieniem płci w centrum 
ożywienia gospodarczego; wzywa Radę i 
Komisję do uwzględnienia aspektu płci, w 
tym przy sporządzaniu budżetu, w 
środkach odbudowy;

celu zapobieganie przemocy 
uwarunkowanej płcią i jej zwalczanie w 
ramach celu szczegółowego DAPHNE i z 
zadowoleniem przyjmuje uzgodnione 
przeznaczenie środków na ten cel; 
podkreśla, że UE musi wykazać większe 
ambicje w obronie naszych wartości i 
zapewnić odpowiednie finansowanie tych 
działań; wzywa ponadto do pilnego 
wdrożenia jasnych środków 
uwzględniających aspekt płci poprzez 
przeznaczenie środków na konkretne 
potrzeby kobiet w następstwie kryzysu – w 
szczególności w zakresie zatrudnienia, 
przemocy ze względu na płeć oraz praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego – 
w tym poprzez inne programy i 
instrumenty w ramach instrumentu „Next 
Generation EU” i WRF na lata 2021–2027, 
zgodnie z dwutorowym podejściem 
strategii na rzecz równouprawnienia płci; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję, 
by uwzględniły tę kwestię podczas 
przedkładania krajowych planów reakcji na 
COVID-19, przy należytym uwzględnieniu 
istniejących środków i finansowania oraz z 
równouprawnieniem płci w centrum 
ożywienia gospodarczego; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do uwzględnienia 
aspektu płci, w tym przy sporządzaniu 
budżetu, w środkach odbudowy;
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Poprawka 8
Frances Fitzgerald, sprawozdawczynir

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla, że zasada równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości musi być dla 
Komisji, Parlamentu i wszystkich państw 
członkowskich zasadą przewodnią przy 
opracowywaniu środków reagowania na 
kryzys związany z COVID-19; przyjmuje z 
zadowoleniem zobowiązanie Komisji do 
przedstawienia wiążących środków na 
rzecz przejrzystości płac pod koniec 2020 
r., aby skutecznie rozwiązać problem 
zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur 
ze względu na płeć, gdyż wskaźniki 
gospodarcze sugerują, że to zróżnicowanie 
zwiększa się na skutek pandemii; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
rozważenia najlepszych praktyk 
stosowanych przez państwa członkowskie, 
przy należytym uwzględnieniu 
wyjątkowych warunków małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz różnych 
modeli rynku pracy w UE; ponadto apeluje 
do Komisji o dokonanie przeglądu 
dyrektywy 2006/54/WE;

31. podkreśla, że zasada równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości musi być dla 
Komisji, Parlamentu i wszystkich państw 
członkowskich zasadą przewodnią przy 
opracowywaniu środków reagowania na 
kryzys związany z COVID-19; apeluje do 
Komisji, by wywiązała się ze swojego 
zobowiązania do rychłego przedstawienia 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
płac, aby skutecznie rozwiązać problem 
zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur 
ze względu na płeć, gdyż wskaźniki 
gospodarcze sugerują, że to zróżnicowanie 
zwiększa się na skutek pandemii; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
rozważenia najlepszych praktyk 
stosowanych przez państwa członkowskie, 
przy należytym uwzględnieniu 
wyjątkowych warunków małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz różnych 
modeli rynku pracy w UE; ponadto apeluje 
do Komisji o dokonanie przeglądu 
dyrektywy 2006/54/WE;

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

13.1.2021 A9-0229/9

Poprawka 9
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. podkreśla wyzwania dla sektora 
rolnego oraz sektora zaopatrzenia w 
żywność w UE, a także szczególną 
sytuację kobiet na obszarach wiejskich; 
podkreśla potrzebę utrzymania istniejącego 
podprogramu tematycznego dla kobiet na 
obszarach wiejskich w ramach planów 
strategicznych wspólnej polityki rolnej, 
finansowanego przez Europejski Fundusz 
Rolniczy Gwarancji i Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich; podkreśla, że ten podprogram 
ma na celu wspieranie zatrudnienia i 
przedsiębiorczości kobiet; w związku z 
tym wzywa do przeznaczenia funduszy UE 
na poprawę warunków życia i pracy na 
obszarach wiejskich; wzywa ponadto do 
refleksji nad rolą kobiet z obszarów 
wiejskich w ochronie środowiska i 
różnorodności biologicznej w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu; wzywa 
państwa członkowskie do wymiany 
najlepszych praktyk dotyczących statusu 
zawodowego małżonków 
współpracujących w sektorze rolnym i 
zwraca się do Komisji o przygotowanie 
wytycznych w tym zakresie;

37. podkreśla wyzwania dla sektora 
rolnego oraz sektora zaopatrzenia w 
żywność w UE, a także szczególną 
sytuację kobiet na obszarach wiejskich; 
podkreśla potrzebę utrzymania istniejącego 
podprogramu tematycznego dla kobiet na 
obszarach wiejskich w ramach planów 
strategicznych wspólnej polityki rolnej, 
finansowanego przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich; podkreśla, że ten podprogram 
ma na celu wspieranie zatrudnienia i 
przedsiębiorczości kobiet; w związku z 
tym wzywa do przeznaczenia funduszy UE 
na poprawę warunków życia i pracy na 
obszarach wiejskich; wzywa ponadto do 
refleksji nad rolą kobiet z obszarów 
wiejskich w ochronie środowiska i 
różnorodności biologicznej w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu; wzywa 
państwa członkowskie do wymiany 
najlepszych praktyk dotyczących statusu 
zawodowego małżonków 
współpracujących w sektorze rolnym i 
zwraca się do Komisji o przygotowanie 
wytycznych w tym zakresie;
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Poprawka 10
Frances Fitzgerald, sprawozdawczyni

Sprawozdanie A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(2020/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. zwraca uwagę na specyficzną 
sytuację, w jakiej znajdują się kobiety 
doświadczające bezdomności i zajmujące 
się prostytucją, oraz na ich zwiększone 
narażenie na przemoc ze względu na płeć, 
a także brak dostępu do infrastruktury 
niezbędnej do zachowania higieny i do 
placówek opieki zdrowotnej w wyniku 
pandemii COVID-19 i wprowadzonych w 
związku z nią środków nadzwyczajnych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia usług i odpowiedniego 
wsparcia dla osób w niepewnej sytuacji, w 
tym kobiet zagrożonych lub dotkniętych 
ubóstwem, a także kobiet bezdomnych lub 
narażonych na wykluczenie społeczne; 
przyjmuje z zadowoleniem Europejski 
Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, który zapewnia dodatkowe 
zasoby w celu przeciwdziałania deprywacji 
materialnej i świadczenia pomocy 
społecznej; podkreśla, że kobiety 
bezdomne i nieposiadające dokumentów 
muszą mieć dostęp do opieki zdrowotnej; 
wzywa Komisję, by zajęła się ich sytuacją 
w kolejnym planie działania na rzecz 
integracji i włączenia społecznego; apeluje 
do państw członkowskich, aby w swoich 
planach reagowania na pandemię 
poświęciły należytą uwagę kobietom 
doświadczającym bezdomności;

43. zwraca uwagę na specyficzną 
sytuację, w jakiej znajdują się kobiety 
doświadczające bezdomności i zajmujące 
się prostytucją, oraz na ich zwiększone 
narażenie na przemoc ze względu na płeć, 
a także brak dostępu do infrastruktury 
niezbędnej do zachowania higieny i do 
placówek opieki zdrowotnej w wyniku 
pandemii COVID-19 i wprowadzonych w 
związku z nią środków nadzwyczajnych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia usług i odpowiedniego 
wsparcia dla osób w niepewnej sytuacji, w 
tym kobiet zagrożonych lub dotkniętych 
ubóstwem, a także kobiet bezdomnych lub 
narażonych na wykluczenie społeczne; 
przyjmuje z zadowoleniem Europejski 
Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, który zapewnia dodatkowe 
zasoby w celu przeciwdziałania deprywacji 
materialnej i świadczenia pomocy 
społecznej; podkreśla, że kobiety 
bezdomne i nieposiadające dokumentów 
muszą mieć dostęp do opieki zdrowotnej; 
zwraca uwagę, że sytuacja tych grup 
społecznych została uwzględniona w 
planie działania Komisji na rzecz integracji 
i włączenia społecznego; apeluje do państw 
członkowskich, aby w swoich planach 
reagowania na pandemię poświęciły 
należytą uwagę kobietom 
doświadczającym bezdomności;
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