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Amendamentul 1
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât cifrele oficiale privind 
mortalitatea arată că bărbații au o rată mai 
ridicată a mortalității cauzate de virus decât 
femeile, în timp ce femeile sunt mai expuse 
riscului de a contracta virusul, din cauza 
reprezentării lor disproporționat de mari în 
rândul lucrătorilor din prima linie din 
sectoarele esențiale în crizele actuale;

C. întrucât cifrele oficiale inițiale 
privind mortalitatea arată că bărbații mai în 
vârstă au o rată mai ridicată a mortalității 
cauzate de virus decât femeile, în timp ce 
femeile sunt mai expuse riscului de a 
contracta virusul, din cauza reprezentării 
lor disproporționat de mari în rândul 
lucrătorilor din prima linie din sectoarele 
esențiale în crizele actuale;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Amendamentul 2
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât din cercetarea Eurofound 
reiese că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 prezintă un risc serios de a 
pierde realizările obținute în ultimele 
decenii în materie de egalitate de gen în 
ceea ce privește participarea pe piața forței 
de muncă, în special în cazul în care 
activitatea este îngreunată în continuare în 
sectoarele suprareprezentate de femei30; 
întrucât studiile arată că reducerea 
disparității de gen în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă a stagnat în 
ultimii ani, iar disparitățile persistente în 
ceea ce privește participarea pe piața forței 
de muncă costă Europa peste 335 de 
miliarde EUR pe an, sumă care corespunde 
unui procent de 2,41 % din PIB-ul UE în 
201931;

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

J. întrucât din cercetarea Eurofound 
reiese că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 prezintă un risc serios de a 
pierde realizările obținute în ultimele 
decenii în materie de egalitate de gen în 
ceea ce privește participarea pe piața forței 
de muncă, în special în cazul în care 
activitatea este îngreunată în continuare în 
sectoarele suprareprezentate de femei30; 
întrucât studiile arată că reducerea 
disparității de gen în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă a stagnat în 
perioada 2015-2018, iar disparitățile 
persistente în ceea ce privește participarea 
pe piața forței de muncă costă Europa peste 
335 de miliarde EUR pe an, sumă care 
corespunde unui procent de 2,41 % din 
PIB-ul UE în 201931;

_________________
30 Eurofound, „COVID-19 Survey, 2020”.
31Eurofound, „Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(2020)”.
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13.1.2021 A9-0229/3

Amendamentul 3
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât impactul crizei în funcție 
de gen este bine evidențiat de activitatea 
EIGE și a UN Femei, printre altele; 
întrucât, cu toate acestea, este dificil de 
măsurat întregul impact al crizei, având în 
vedere lipsa de date comparabile defalcate 
în funcție de gen în statele membre; 
întrucât pandemia de COVID-19 are un 
impact fără precedent asupra pieței 
europene a forței de muncă; întrucât 
situația trebuie analizată atent de la sector 
la sector, prin utilizarea de date defalcate 
pe gen și vârstă, atât în perioada de criză, 
cât și în perioada de redresare; întrucât 
consecințele economice, sociale și în 
materie de ocupare a forței de muncă ale 
pandemiei nu sunt încă cunoscute pe 
deplin, dar studiile preliminare sugerează 
pierderi semnificative de locuri de muncă 
în sectorul serviciilor și în cel industrial; 
întrucât, pe de altă parte, în alte sectoare s-
a menținut siguranța locului de muncă în 
pofida crizei, inclusiv în sectorul public, 
medical și al TIC;

K. întrucât impactul crizei în funcție 
de gen este bine evidențiat de activitatea 
EIGE și a UN Femei, printre altele; 
întrucât, cu toate acestea, este dificil de 
măsurat întregul impact al crizei, având în 
vedere lipsa de date comparabile defalcate 
în funcție de gen în statele membre; 
întrucât pandemia de COVID-19 are un 
impact fără precedent asupra pieței 
europene a forței de muncă; întrucât 
situația trebuie analizată atent de la sector 
la sector, prin utilizarea de date defalcate 
pe gen și vârstă, atât în perioada de criză, 
cât și în perioada de redresare; întrucât 
consecințele economice, sociale și în 
materie de ocupare a forței de muncă ale 
pandemiei nu sunt încă cunoscute pe 
deplin, dar studiile preliminare, inclusiv 
ale Eurofound, sugerează pierderi 
semnificative de locuri de muncă în 
sectorul serviciilor și în cel industrial, 
precum și în sectoarele de contact, 
inclusiv comerțul cu amănuntul, serviciile 
de agrement și serviciile personale, în 
care femeile sunt preponderente; întrucât, 
pe de altă parte, în alte sectoare s-a 
menținut siguranța locului de muncă în 
pofida crizei, inclusiv în sectorul public, 
medical și al TIC;

Or. en
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Amendamentul 4
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze îndeaproape și să reacționeze 
cu fermitate în ceea ce privește 
dezinformarea, discursurile publice 
negative, insuficienta prioritizare, 
restricționarea sau refuzarea accesului la 
servicii relevante și inițiativele care duc la 
regresul drepturilor femeilor, al drepturilor 
LGBTQI + și al egalității de gen; invită 
Comisia să monitorizeze reducerea 
spațiului de manevră pentru organizațiile 
societății civile și demonstrațiile legate de 
temele menționate mai sus, din cauza 
măsurilor de izolare, și să le considere 
aspecte legate de democrație și drepturile 
fundamentale în timpul crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și în perioada de 
după criză; consideră că ar putea fi 
inițiate proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care 
se suspectează încălcări ale dreptului UE 
și că un mecanism de condiționalitate 
pentru plata fondurilor UE pe baza 
raportului anual de monitorizare al 
Comisiei privind valorile UE ar putea fi 
esențial în acest sens; solicită statelor 
membre să se asigure că măsurile 
restrictive de urgență sunt menite să 
contribuie doar la combaterea pandemiei, 
sunt limitate în timp și sunt compatibile cu 
drepturile fundamentale;

7. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze îndeaproape și să reacționeze 
cu fermitate în ceea ce privește 
dezinformarea, discursurile publice 
negative, insuficienta prioritizare, 
restricționarea sau refuzarea accesului la 
servicii relevante și inițiativele care duc la 
regresul drepturilor femeilor, al drepturilor 
LGBTQI + și al egalității de gen; invită 
Comisia să monitorizeze reducerea 
spațiului de manevră pentru organizațiile 
societății civile și demonstrațiile legate de 
temele menționate mai sus, din cauza 
măsurilor de izolare, și să le considere 
aspecte legate de democrație și drepturile 
fundamentale în timpul crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și în perioada de 
după criză; ia act de faptul că trebuie luate 
măsuri adecvate în cazul în care se 
constată că încălcările principiilor 
statului de drept într-un stat membru 
afectează sau riscă în mod grav să 
afecteze, într-o manieră îndeajuns de 
directă, buna gestiune financiară a 
bugetului UE sau protecția intereselor 
financiare ale Uniunii; solicită statelor 
membre să se asigure că măsurile 
restrictive de urgență sunt menite să 
contribuie doar la combaterea pandemiei, 
sunt limitate în timp și sunt compatibile cu 
drepturile fundamentale;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/5

Amendamentul 5
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata ridicată a mortalității din cauza 
virusului COVID-19; observă rata mai 
ridicată a mortalității în rândul bărbaților și 
îndeamnă Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) și agențiile UE relevante să 
examineze efectele diferite asupra sănătății 
femeilor și bărbaților; invită Comisia să 
continue să monitorizeze situația pentru a 
înțelege impactul pe termen lung al 
virusului asupra sănătății femeilor și 
bărbaților; subliniază că cercetarea clinică 
cu privire la acest virus trebuie să implice o 
reprezentare echilibrată a sexelor, pentru a 
evalua în ce fel virusul și orice eventual 
vaccin sau tratament ar putea afecta în mod 
diferit femeile și bărbații;

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata ridicată a mortalității din cauza 
virusului COVID-19; observă rata inițial 
mai ridicată a mortalității în rândul 
bărbaților și îndeamnă Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) și agențiile 
UE relevante să examineze efectele diferite 
asupra sănătății femeilor și bărbaților; 
invită Comisia să continue să monitorizeze 
situația pentru a înțelege impactul pe 
termen lung al virusului asupra sănătății 
femeilor și bărbaților; subliniază că 
cercetarea clinică cu privire la acest virus 
trebuie să implice o reprezentare 
echilibrată a sexelor, pentru a evalua în ce 
fel virusul și orice eventual vaccin sau 
tratament ar putea afecta în mod diferit 
femeile și bărbații;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

13.1.2021 A9-0229/6

Amendamentul 6
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare situațiile de urgență, precum 
cea provocată de COVID-19, în politicile 
sale privind sănătatea, inclusiv în 
programul „UE pentru sănătate” și Planul 
UE de combatere a cancerului, precum și 
în Strategia UE în domeniul sănătății; 
solicită Comisiei și Consiliului să abordeze 
aspectele legate de sănătate din Strategia 
privind egalitatea de gen 2020-2025 în 
cadrul programului „UE pentru sănătate”, 
cum ar fi SRHR ca parte integrantă a 
sănătății și aspect esențial pentru 
bunăstarea oamenilor și pentru promovarea 
egalității de gen; solicită ca investițiile în 
servicii esențiale pentru egalitatea de gen 
să fie stimulate și ca în programul „UE 
pentru sănătate” să se includă experți în 
domeniul sănătății și echilibrul de gen;

12. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare situațiile de urgență, precum 
cea provocată de COVID-19, în politicile 
sale privind sănătatea, inclusiv în 
programul „UE pentru sănătate” și Planul 
UE de combatere a cancerului, precum și 
în Strategia UE în domeniul sănătății; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
abordeze aspectele legate de sănătate din 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025 la punerea în aplicare a programului 
„UE pentru sănătate”, cum ar fi SRHR ca 
parte integrantă a sănătății și aspect 
esențial pentru bunăstarea oamenilor și 
pentru promovarea egalității de gen; 
solicită ca investițiile în servicii esențiale 
pentru egalitatea de gen să fie stimulate și 
ca la punerea în aplicare a programului 
„UE pentru sănătate” să se includă experți 
în domeniul sănătății și echilibrul de gen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Amendamentul 7
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. regretă reducerea semnificativă, 
cu aproximativ 20 %, a Fondului pentru 
justiție, drepturi și valori și, ulterior, a 
fondurilor pentru programul „Drepturi și 
valori” propusă de Comisie în propunerea 
revizuită privind cadrul financiar 
multianual (CFM), în ciuda faptului că 
bugetul inițial propus în 2018 era oricum 
scăzut; regretă că această decizie 
contravine poziției sale din 2019 și 
apelului societății civile de a majora 
bugetul; reamintește că poziția sa este 
justificată având în vedere adăugarea unei 
componente la valorile Uniunii care 
necesită fonduri suplimentare și având în 
vedere impactul disproporționat al 
COVID-19 asupra femeilor și creșterea 
violenței pe criterii de gen în timpul crizei, 
acest program fiind singurul mecanism de 
sprijin pentru organizațiile societății civile 
care promovează egalitatea de gen și care 
combat violența pe criterii de gen în UE; 
invită Consiliul să majoreze fondurile 
pentru a îndeplini obiectivul specific al 
DAPHNE și obiectivele altor programe 
conexe și să se asigure că aceste fonduri 
sunt suficiente, luând în considerare 
necesitățile curente în conformitate cu 
poziția Parlamentului European din 2019, 
cu o finanțare adecvată pentru 2021 
pentru a combate efectele COVID-19 
asupra violenței de gen; solicită adoptarea 
urgentă a unor măsuri clare care vizează 

20. își reafirmă sprijinul ferm atât 
pentru programul „Justiție”, cât și pentru 
programul „Drepturi și valori”; salută 
crearea noii componentei „Valorile 
Uniunii” în cadrul programului „Drepturi 
și valori” și subliniază că ea ar trebui să 
se concentreze pe protejarea și 
promovarea drepturilor și sensibilizarea 
cu privire la acestea prin acordarea de 
sprijin financiar organizațiilor societății 
civile care sunt active la nivel local, 
regional și transnațional; reamintește 
poziția Parlamentului privind asigurarea 
unei finanțări adecvate pentru aceste 
programe; salută alocarea suplimentară 
de fonduri pentru programele 
emblematice, astfel cum s-a convenit în 
cadrul negocierilor finale privind CFM 
pentru perioada 2021-2027 dintre 
Parlament și Consiliu, de care va 
beneficia programul „Drepturi și valori”; 
salută acordul provizoriu privind bugetul 
UE pentru 2021, care alocă o sumă 
suplimentară de 6,6 milioane EUR pentru 
programul „Drepturi și valori”; 
subliniază necesitatea unei finanțări 
adecvate din aceste alocări pentru 
acțiunile care vizează prevenirea și 
combaterea violenței de gen în cadrul 
obiectivului specific DAPHNE și salută 
fondurile convenite în acest scop; 
subliniază necesitatea ca UE să fie mai 
ambițioasă în apărarea valorilor noastre 
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aspectele de gen, prin alocarea unor 
fonduri pentru abordarea nevoilor specifice 
ale femeilor în urma crizei, în special în 
domeniile ocupării forței de muncă, 
violenței de gen și drepturilor sexuale și 
reproductive, fie în Next Generation EU, 
fie în CFM pentru perioada 2021-2027, în 
conformitate cu abordarea duală a 
Strategiei privind egalitatea de gen; invită 
statele membre și Comisia să ia în 
considerare acest lucru atunci când prezintă 
planuri naționale de răspuns la COVID-19, 
ținând seama în mod corespunzător de 
măsurile și de fondurile existente și 
plasând egalitatea de gen în centrul 
redresării economice; invită Consiliul și 
Comisia să aplice integrarea perspectivei 
de gen și integrarea dimensiunii de gen în 
buget în cadrul măsurilor de redresare;

și să asigure o finanțare adecvată a 
acestor activități; solicită, în plus, punerea 
urgentă în aplicare a unor măsuri clare 
care vizează aspectele de gen, prin alocarea 
unor fonduri pentru abordarea nevoilor 
specifice ale femeilor în urma crizei, în 
special în domeniile ocupării forței de 
muncă, violenței de gen și drepturilor 
sexuale și reproductive, inclusiv în alte 
programe și instrumente în cadrul Next 
Generation EU și CFM pentru perioada 
2021-2027, în conformitate cu abordarea 
duală a Strategiei privind egalitatea de gen; 
invită statele membre și Comisia să ia în 
considerare acest lucru atunci când prezintă 
planuri naționale de răspuns la COVID-19, 
ținând seama în mod corespunzător de 
măsurile și de fondurile existente și 
plasând egalitatea de gen în centrul 
redresării economice; invită statele 
membre și Comisia să aplice integrarea 
perspectivei de gen și integrarea 
dimensiunii de gen în buget în cadrul 
măsurilor de redresare;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Amendamentul 8
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că remunerarea egală a 
femeilor și a bărbaților pentru o muncă 
egală sau pentru o muncă având aceeași 
valoare trebuie să fie un principiu director 
pentru Comisie, Parlament și toate statele 
membre atunci când elaborează măsuri de 
răspuns la criza COVID-19; salută 
angajamentul Comisiei de a prezenta, până 
la sfârșitul anului 2020, măsuri obligatorii 
privind transparența remunerării, pentru a 
aborda în mod eficace diferențele de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, întrucât indicatorii economici 
sugerează că aceste diferențe se 
accentuează și mai mult ca o consecință a 
pandemiei; invită, în acest sens, Comisia să 
ia în considerare cele mai bune practici ale 
statelor membre, ținând seama în mod 
corespunzător de condițiile unice ale 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
și de diferitele modele ale pieței muncii din 
UE; invită, de asemenea, Comisia să 
revizuiască Directiva 2006/54/CE;

31. subliniază că remunerarea egală a 
femeilor și a bărbaților pentru o muncă 
egală sau pentru o muncă având aceeași 
valoare trebuie să fie un principiu director 
pentru Comisie, Parlament și toate statele 
membre atunci când elaborează măsuri de 
răspuns la criza COVID-19; îndeamnă 
Comisia să își îndeplinească angajamentul 
de a prezenta rapid măsuri obligatorii 
privind transparența remunerării, pentru a 
aborda în mod eficace diferențele de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, întrucât indicatorii economici 
sugerează că aceste diferențe se 
accentuează și mai mult ca o consecință a 
pandemiei; invită, în acest sens, Comisia să 
ia în considerare cele mai bune practici ale 
statelor membre, ținând seama în mod 
corespunzător de condițiile unice ale 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
și de diferitele modele ale pieței muncii din 
UE; invită, de asemenea, Comisia să 
revizuiască Directiva 2006/54/CE;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Amendamentul 9
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază provocările cu care se 
confruntă sectorul agricol și al 
aprovizionării cu alimente în UE, precum 
și situația specifică a femeilor din zonele 
rurale; subliniază că este necesar să se 
mențină subprogramul tematic existent 
pentru femeile din zonele rurale, prin 
intermediul planurilor strategice ale 
politicii agricole comune, finanțat prin 
Fondul european de garantare agricolă și 
prin Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală; subliniază că acest 
subprogram urmărește să încurajeze 
ocuparea forței de muncă în rândul 
femeilor și antreprenoriatul femeilor; 
solicită, în acest sens, alocarea de fonduri 
UE pentru a îmbunătăți condițiile de viață 
și de muncă în zonele rurale; solicită, în 
plus, o reflecție asupra rolului femeilor din 
mediul rural în protejarea mediului și a 
biodiversității în cadrul Pactului verde 
european; solicită statelor membre să facă 
schimb de bune practici cu privire la 
statutul profesional al soților/soțiilor 
colaboratori/colaboratoare în sectorul 
agricol și solicită Comisiei să pregătească 
orientări în acest sens;

37. subliniază provocările cu care se 
confruntă sectorul agricol și al 
aprovizionării cu alimente în UE, precum 
și situația specifică a femeilor din zonele 
rurale; subliniază că este necesar să se 
mențină subprogramul tematic existent 
pentru femeile din zonele rurale, prin 
intermediul planurilor strategice ale 
politicii agricole comune, finanțat prin 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală; subliniază că acest subprogram 
urmărește să încurajeze ocuparea forței de 
muncă în rândul femeilor și 
antreprenoriatul femeilor; solicită, în acest 
sens, alocarea de fonduri UE pentru a 
îmbunătăți condițiile de viață și de muncă 
în zonele rurale; solicită, în plus, o reflecție 
asupra rolului femeilor din mediul rural în 
protejarea mediului și a biodiversității în 
cadrul Pactului verde european; solicită 
statelor membre să facă schimb de bune 
practici cu privire la statutul profesional al 
soților/soțiilor colaboratori/colaboratoare 
în sectorul agricol și solicită Comisiei să 
pregătească orientări în acest sens;
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Amendamentul 10
Frances Fitzgerald, raportor

Raport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. subliniază circumstanțele unice ale 
femeilor fără adăpost și a femeilor care 
practică prostituția și vulnerabilitatea lor 
tot mai mare la violența bazată pe gen, 
precum și lipsa accesului la servicii de 
igienă și asistență medicală ca urmare a 
pandemiei de COVID-19 și a măsurilor de 
urgență ulterioare; invită statele membre să 
garanteze că se oferă servicii și sprijin 
adecvat pentru persoanele aflate în situații 
precare, inclusiv pentru femeile expuse 
riscului de sărăcie sau pentru cele care 
trăiesc în sărăcie, precum și pentru cele 
care nu au adăpost sau sunt vulnerabile la 
excluziunea socială; salută înființarea 
Fondului de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane care furnizează 
resurse suplimentare pentru combaterea 
deprivării materiale și pentru asistența 
socială; subliniază necesitatea ca femeile 
fără adăpost și fără acte de identitate să 
aibă acces la asistență medicală; invită 
Comisia să abordeze situația acestora în 
următorul Plan de acțiune privind 
integrarea și incluziunea; invită statele 
membre să ia în considerare în mod 
corespunzător femeile fără adăpost în 
planurile de răspuns în caz de pandemie;

43. subliniază circumstanțele unice ale 
femeilor fără adăpost și a femeilor care 
practică prostituția și vulnerabilitatea lor 
tot mai mare la violența bazată pe gen, 
precum și lipsa accesului la servicii de 
igienă și asistență medicală ca urmare a 
pandemiei de COVID-19 și a măsurilor de 
urgență ulterioare; invită statele membre să 
garanteze că se oferă servicii și sprijin 
adecvat pentru persoanele aflate în situații 
precare, inclusiv pentru femeile expuse 
riscului de sărăcie sau pentru cele care 
trăiesc în sărăcie, precum și pentru cele 
care nu au adăpost sau sunt vulnerabile la 
excluziunea socială; salută înființarea 
Fondului de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane care furnizează 
resurse suplimentare pentru combaterea 
deprivării materiale și pentru asistența 
socială; subliniază necesitatea ca femeile 
fără adăpost și fără acte de identitate să 
aibă acces la asistență medicală; constată 
că situația acestor grupuri sociale a fost 
luată în considerare în Planul de acțiune 
al Comisiei privind integrarea și 
incluziunea; invită statele membre să ia în 
considerare în mod corespunzător femeile 
fără adăpost în planurile de răspuns în caz 
de pandemie;
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