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13.1.2021 A9-0229/1

Pozmeňujúci návrh 1
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže z oficiálnych údajov 
o úmrtnosti vyplýva, že muži majú vyššiu 
mieru úmrtnosti spôsobenej vírusom než 
ženy, zatiaľ čo ženy sú vystavené väčšiemu 
riziku, že sa nakazia vírusom, pretože 
počas súčasných kríz sú neúmerne vysoko 
zastúpené medzi pracovníkmi v prvej línii 
v základných odvetviach;

C. keďže z počiatočných oficiálnych 
údajov o úmrtnosti vyplýva, že starší muži 
majú vyššiu mieru úmrtnosti spôsobenej 
vírusom než ženy, zatiaľ čo ženy sú 
vystavené väčšiemu riziku, že sa nakazia 
vírusom, pretože počas súčasných kríz sú 
neúmerne vysoko zastúpené medzi 
pracovníkmi v prvej línii v základných 
odvetviach;
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13.1.2021 A9-0229/2

Pozmeňujúci návrh 2
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže výskum nadácie Eurofound 
ukazuje, že kríza spôsobená pandémiou 
ochorenia COVID-19 predstavuje vážne 
riziko, že prídeme o desaťročia pokroku 
dosiahnutého v oblasti rodovej rovnosti v 
účasti na trhu práce, najmä ak bude naďalej 
dochádzať k obmedzovaniu činnosti v 
odvetviach, v ktorých sú nadmerne 
zastúpené ženy30; keďže z výskumu 
vyplýva, že znižovanie rozdielov 
v zamestnanosti žien a mužov 
v posledných rokoch stagnovalo 
a pretrvávajúce rozdiely v zamestnanosti 
stoja Európu viac ako 335 miliárd EUR 
ročne, čo zodpovedá 2,41 % HDP EÚ 
v roku 201931;

_________________
30 Eurofound, prieskum o pandémii 
ochorenia COVID-19, 2020.
31 Eurofound, Odstránenie rodových 
rozdielov v oblasti zamestnanosti: ochrana 
pokroku a reakcia na výzvy súvisiace s 
ochorením COVID-19 (2020).

J. keďže výskum nadácie Eurofound 
ukazuje, že kríza spôsobená pandémiou 
ochorenia COVID-19 predstavuje vážne 
riziko, že prídeme o desaťročia pokroku 
dosiahnutého v oblasti rodovej rovnosti v 
účasti na trhu práce, najmä ak bude naďalej 
dochádzať k obmedzovaniu činnosti v 
odvetviach, v ktorých sú nadmerne 
zastúpené ženy30; keďže z výskumu 
vyplýva, že znižovanie rozdielov 
v zamestnanosti žien a mužov v rokoch 
2015 až 2018 stagnovalo a pretrvávajúce 
rozdiely v zamestnanosti stoja Európu viac 
ako 335 miliárd EUR ročne, čo zodpovedá 
2,41 % HDP EÚ v roku 201931;

_________________
30 Eurofound, prieskum o pandémii 
ochorenia COVID-19, 2020.
31 Eurofound, Odstránenie rodových 
rozdielov v oblasti zamestnanosti: ochrana 
pokroku a reakcia na výzvy súvisiace s 
ochorením COVID-19 (2020).
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13.1.2021 A9-0229/3

Pozmeňujúci návrh 3
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže rodový vplyv krízy je okrem 
iného doložený aj prácou EIGE a orgánu 
OSN Ženy; keďže je však ťažké zmerať 
celkový vplyv krízy, a to vzhľadom na 
nedostatok porovnateľných údajov 
rozčlenených podľa pohlavia v členských 
štátoch; keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 mala nevídaný vplyv na 
európsky trh práce; keďže túto situáciu 
treba dôsledne preskúmať podľa odvetví, 
pričom údaje sa musia rozčleniť podľa 
pohlavia a veku, a to počas obdobia krízy 
a obdobia obnovy; keďže úplné 
hospodárske, zamestnanecké a sociálne 
dôsledky pandémie ešte stále nie sú známe, 
predbežné štúdie však naznačujú výrazné 
straty pracovných miest v odvetví služieb a 
v priemysle; keďže naopak ostatné 
odvetvia si napriek kríze zachovali istotu 
zamestnania vrátane verejného sektora 
a zdravotníctva a odvetvia IKT;

K. keďže rodový vplyv krízy je okrem 
iného doložený aj prácou EIGE a orgánu 
OSN Ženy; keďže je však ťažké zmerať 
celkový vplyv krízy, a to vzhľadom na 
nedostatok porovnateľných údajov 
rozčlenených podľa pohlavia v členských 
štátoch; keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 mala nevídaný vplyv na 
európsky trh práce; keďže túto situáciu 
treba dôsledne preskúmať podľa odvetví, 
pričom údaje sa musia rozčleniť podľa 
pohlavia a veku, a to počas obdobia krízy 
a obdobia obnovy; keďže úplné 
hospodárske, zamestnanecké a sociálne 
dôsledky pandémie ešte stále nie sú známe, 
predbežné štúdie vrátane štúdií 
Eurofoundu však naznačujú výrazné straty 
pracovných miest v odvetví služieb a v 
priemysle, ako aj v kontaktných 
odvetviach vrátane maloobchodných, 
rekreačných a osobných služieb, v ktorých 
prevládajú ženy; keďže naopak ostatné 
odvetvia si napriek kríze zachovali istotu 
zamestnania vrátane verejného sektora 
a zdravotníctva a odvetvia IKT;
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13.1.2021 A9-0229/4

Pozmeňujúci návrh 4
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pozorne monitorovali dezinformácie, 
negatívne verejné diskusie, nedostatočné 
stanovenie priorít, obmedzený alebo 
zamietnutý prístup k príslušným službám a 
regresívne iniciatívy týkajúce sa práv žien, 
práv LGBTQI+ osôb a rodovej rovnosti a 
dôrazne na ne reagovali; vyzýva Komisiu, 
aby monitorovala priestor pre organizácie 
občianskej spoločnosti a demonštrácie 
súvisiace s uvedenými témami, ktorý sa 
zmenšuje v dôsledku opatrení na 
obmedzenie pohybu, ako otázky 
demokracie a základných práv počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a po 
skončení krízy; domnieva sa, že by sa 
potenciálne mohli začať postupy v 
prípade nesplnenia povinnosti, ak existuje 
podozrenie z porušenia práva Únie, a že v 
tejto súvislosti by mohol mať zásadný 
význam mechanizmus podmienenosti, 
pokiaľ ide o vyplácanie finančných 
prostriedkov EÚ, založený na výročnej 
monitorovacej správe Komisie o 
hodnotách Únie; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že reštriktívne núdzové 
opatrenia budú slúžiť len na účely boja 
proti pandémii, budú časovo obmedzené 
a v súlade so základnými právami;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pozorne monitorovali dezinformácie, 
negatívne verejné diskusie, nedostatočné 
stanovenie priorít, obmedzený alebo 
zamietnutý prístup k príslušným službám a 
regresívne iniciatívy týkajúce sa práv žien, 
práv LGBTQI+ osôb a rodovej rovnosti a 
dôrazne na ne reagovali; vyzýva Komisiu, 
aby monitorovala priestor pre organizácie 
občianskej spoločnosti a demonštrácie 
súvisiace s uvedenými témami, ktorý sa 
zmenšuje v dôsledku opatrení na 
obmedzenie pohybu, ako otázky 
demokracie a základných práv počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a po 
skončení krízy; konštatuje, že vhodné 
opatrenia sa prijmú vtedy, ak sa preukáže, 
že porušenia zásad právneho štátu 
v členskom štáte dostatočne priamym 
spôsobom ovplyvňujú správne finančné 
riadenie rozpočtu Únie alebo ochranu 
finančných záujmov Únie, alebo že 
existuje závažné riziko takého 
ovplyvňovania. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že reštriktívne núdzové 
opatrenia budú slúžiť len na účely boja 
proti pandémii, budú časovo obmedzené 
a v súlade so základnými právami;
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13.1.2021 A9-0229/5

Pozmeňujúci návrh 5
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou úmrtnosti na ochorenie 
COVID-19; berie na vedomie vyššiu mieru 
úmrtnosti mužov a naliehavo vyzýva 
Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) 
a príslušné agentúry EÚ, aby preskúmali 
rôzne vplyvy na zdravie mužov a žien; 
vyzýva Komisiu, aby naďalej monitorovala 
situáciu s cieľom pochopiť dlhodobé 
vplyvy vírusu na zdravie žien a mužov; 
zdôrazňuje, že klinický výskum vírusu 
musí zahŕňať rodovo vyvážené zastúpenie 
s cieľom posúdiť, ako môže vírus a 
akákoľvek potenciálna vakcína či liečba 
rozdielne ovplyvniť ženy a mužov;

8. vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou úmrtnosti na ochorenie 
COVID-19; berie na vedomie počiatočnú 
vyššiu mieru úmrtnosti mužov a naliehavo 
vyzýva Svetovú zdravotnícku organizáciu 
(WHO) a príslušné agentúry EÚ, aby 
preskúmali rôzne vplyvy na zdravie mužov 
a žien; vyzýva Komisiu, aby naďalej 
monitorovala situáciu s cieľom pochopiť 
dlhodobé vplyvy vírusu na zdravie žien a 
mužov; zdôrazňuje, že klinický výskum 
vírusu musí zahŕňať rodovo vyvážené 
zastúpenie s cieľom posúdiť, ako môže 
vírus a akákoľvek potenciálna vakcína či 
liečba rozdielne ovplyvniť ženy a mužov;
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13.1.2021 A9-0229/6

Pozmeňujúci návrh 6
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
núdzové situácie, ako je pandémia 
ochorenia COVID-19 vrátane ich vplyvu 
na rodové otázky týkajúce sa zdravotnej 
starostlivosti, napr. SRZP, zohľadnila vo 
svojich politických reakciách súvisiacich 
so zdravím, ako je program EU4Health, 
plán EÚ na boj proti rakovine a stratégie 
EÚ v oblasti zdravia; vyzýva Komisiu 
a Radu, aby sa zaoberali zdravotnými 
aspektami stratégie pre rodovú rovnosť na 
roky 2020 – 2025 v programe EU4Health, 
najmä SRZP, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou zdravia a základným aspektom 
dobrých životných podmienok ľudí 
a presadzovania rodovej rovnosti; žiada, 
aby sa posilnili investície do služieb 
nevyhnutných pre rodovú rovnosť a aby sa 
do programu EU4Health začlenili 
odborníci v oblasti rodovej rovnosti a 
rodová rovnováha;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
núdzové situácie, ako je pandémia 
ochorenia COVID-19 vrátane ich vplyvu 
na rodové otázky týkajúce sa zdravotnej 
starostlivosti, napr. SRZP, zohľadnila vo 
svojich politických reakciách súvisiacich 
so zdravím, ako je program EU4Health, 
plán EÚ na boj proti rakovine a stratégie 
EÚ v oblasti zdravia; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby sa zaoberali 
zdravotnými aspektami stratégie pre 
rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 pri 
vykonávaní programu EU4Health, najmä 
SRZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
zdravia a základným aspektom dobrých 
životných podmienok ľudí a presadzovania 
rodovej rovnosti; žiada, aby sa posilnili 
investície do služieb nevyhnutných pre 
rodovú rovnosť a aby sa do vykonávania 
programu EU4Health začlenili odborníci v 
oblasti rodovej rovnosti a rodová 
rovnováha;

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

13.1.2021 A9-0229/7

Pozmeňujúci návrh 7
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyjadruje poľutovanie nad 
výrazným znížením Fondu pre 
spravodlivosť, práva a hodnoty o približne 
20 % a následne programu Občania, 
rovnosť, práva a hodnoty, ktorý navrhla 
Komisia v revidovanom návrhu 
viacročného finančného rámca (VFR), a 
to napriek tomu, že počiatočný rozpočet 
navrhnutý v roku 2018 už bol nízky; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto 
rozhodnutie je v rozpore s jeho pozíciou z 
roku 2019 a s výzvami občianskej 
spoločnosti na zvýšenie rozpočtu; 
pripomína, že jeho pozícia je odôvodnená 
vzhľadom na pridanie zložky týkajúcej sa 
hodnôt Únie, ktorá si vyžaduje dodatočné 
financovanie, a vzhľadom na 
neprimeraný vplyv pandémie ochorenia 
COVID-19 na ženy a zvýšenie rodovo 
motivovaného násilia počas krízy, pričom 
tento program je jediným programom 
zameraným na podporu organizácií 
občianskej spoločnosti presadzujúcich 
rodovú rovnosť a bojujúcich proti rodovo 
motivovanému násiliu v EÚ; vyzýva Radu, 
aby zvýšila finančné prostriedky na 
splnenie osobitného cieľa programu 
DAPHNE a cieľov iných súvisiacich 
programov a zabezpečila, že tieto finančné 
prostriedky budú dostatočné, a to pri 
zohľadnení súčasných potrieb v súlade s 
pozíciou Európskeho parlamentu z roku 

20. znova potvrdzuje svoju rozhodnú 
podporu programu Spravodlivosť aj 
programu Občania, rovnosť, práva a 
hodnoty (ORPH); víta vytvorenie novej 
zložky zameranej na hodnoty Únie 
v rámci ORPH a zdôrazňuje, že by sa 
mala zameriavať na ochranu práv, ich 
podporu a zvyšovanie povedomia o nich 
prostredníctvom poskytnutia finančnej 
podpory organizáciám občianskej 
spoločnosti, ktoré pôsobia na miestnej, 
regionálnej a nadnárodnej úrovni; 
pripomína pozíciu Parlamentu k 
zabezpečeniu primeraného financovania 
týchto programov; víta pridelenie 
dodatočných prostriedkov na hlavné 
programy, ako sa dohodlo v záverečných 
rokovaniach o VFR na roky 2021 – 2027 
medzi Parlamentom a Radou, z ktorých 
bude mať program ORPH prospech; víta 
predbežnú dohodu o rozpočte EÚ na rok 
2021, v ktorej sa na program ORPH 
vyčlenilo ďalších 6,6 milióna EUR; 
zdôrazňuje, že z týchto rozpočtových 
prostriedkov treba primerane financovať 
opatrenia zamerané na predchádzanie 
rodovo motivovanému násiliu a boj proti 
nemu v rámci osobitného cieľa DAPHNE 
a víta vyčlenenie prostriedkov dohodnuté 
na tento účel; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby EÚ bola ambicióznejšia pri 
obhajovaní našich hodnôt a aby na tieto 
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2019, s primeranými finančnými 
prostriedkami na rok 2021 na boj proti 
účinkom ochorenia COVID-19 na rodovo 
motivované násilie; požaduje bezodkladné 
prijatie jasných opatrení zameraných na 
rodovú rovnosť, a to vyčlenením 
rozpočtových prostriedkov, s cieľom riešiť 
osobitné potreby žien v dôsledku krízy, 
najmä v oblasti zamestnania, rodovo 
motivovaného násilia a SRZP, a to buď 
v novom nástroji obnovy Next Generation 
EU alebo vo VFR na roky 2021 – 2027 v 
súlade s dvojitým prístupom stratégie pre 
rodovú rovnosť; vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby to zohľadnili pri predkladaní 
národných plánov reakcie na COVID-19 s 
náležitým ohľadom na existujúce opatrenia 
a financovanie, pričom rodová rovnosť by 
mala byť ústredným prvkom oživenia 
hospodárstva; vyzýva Radu a Komisiu, 
aby pri opatreniach na obnovu uplatňovali 
hľadisko rodovej rovnosti a rodové 
rozpočtovanie;

činnosti poskytla primerané finančné 
prostriedky; požaduje navyše bezodkladné 
vykonávanie jasných opatrení zameraných 
na rodovú rovnosť, a to vyčlenením 
rozpočtových prostriedkov, s cieľom riešiť 
osobitné potreby žien v dôsledku krízy, 
najmä v oblasti zamestnania, rodovo 
motivovaného násilia a SRZP, a to aj 
v ďalších programoch a nástrojoch 
v rámci nového nástroja obnovy Next 
Generation EU a vo VFR na roky 2021 –
 2027 v súlade s dvojitým prístupom 
stratégie pre rodovú rovnosť; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby to zohľadnili 
pri predkladaní národných plánov reakcie 
na COVID-19 s náležitým ohľadom na 
existujúce opatrenia a financovanie, pričom 
rodová rovnosť by mala byť ústredným 
prvkom oživenia hospodárstva; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby pri 
opatreniach na obnovu uplatňovali 
hľadisko rodovej rovnosti a rodové 
rozpočtovanie;

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

13.1.2021 A9-0229/8

Pozmeňujúci návrh 8
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. zdôrazňuje, že rovnaká odmena 
žien a mužov za rovnakú prácu a prácu 
rovnakej hodnoty musí byť hlavnou 
zásadou Komisie, Parlamentu a všetkých 
členských štátov pri navrhovaní opatrení 
reakcie na krízu spôsobenú pandémiou 
ochorenia COVID-19; víta záväzok 
Komisie predložiť do konca roka 2020 
záväzné opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti odmeňovania s cieľom 
účinne riešiť rozdiely v odmeňovaní 
a dôchodkoch žien a mužov, keďže 
ekonomické ukazovatele naznačujú, že 
tieto rozdiely sa v dôsledku pandémie 
naďalej prehlbujú; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby zvážila najlepšie postupy 
členských štátov a zároveň náležite 
zohľadňovala jedinečné podmienky 
malých a stredných podnikov (MSP) a 
rôzne modely trhu práce v EÚ; ďalej 
vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu 
2006/54/ES;

31. zdôrazňuje, že rovnaká odmena 
žien a mužov za rovnakú prácu a prácu 
rovnakej hodnoty musí byť hlavnou 
zásadou Komisie, Parlamentu a všetkých 
členských štátov pri navrhovaní opatrení 
reakcie na krízu spôsobenú pandémiou 
ochorenia COVID-19; naliehavo žiada 
Komisiu, aby si splnila záväzok predložiť 
urýchlene záväzné opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti odmeňovania s cieľom 
účinne riešiť rozdiely v odmeňovaní 
a dôchodkoch žien a mužov, keďže 
ekonomické ukazovatele naznačujú, že 
tieto rozdiely sa v dôsledku pandémie 
naďalej prehlbujú; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby zvážila najlepšie postupy 
členských štátov a zároveň náležite 
zohľadňovala jedinečné podmienky malých 
a stredných podnikov (MSP) a rôzne 
modely trhu práce v EÚ; ďalej vyzýva 
Komisiu, aby zrevidovala smernicu 
2006/54/ES;
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13.1.2021 A9-0229/9

Pozmeňujúci návrh 9
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. zdôrazňuje výzvy pre 
poľnohospodárske odvetvie a zásobovanie 
potravinami v EÚ, ako aj osobitnú situáciu 
žien vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje, 
že je nutné zachovať existujúci tematický 
podprogram pre ženy vo vidieckych 
oblastiach prostredníctvom strategických 
plánov spoločnej poľnohospodárskej 
politiky financovaných z Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu 
a z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka; zdôrazňuje, že 
cieľom tohto podprogramu je podporovať 
zamestnanosť a podnikanie žien; v tejto 
súvislosti požaduje vyčlenenie finančných 
prostriedkov EÚ s cieľom zlepšiť životné 
a pracovné podmienky vo vidieckych 
oblastiach; okrem toho vyzýva na úvahy o 
úlohách žien na vidieku pri ochrane 
životného prostredia a biodiverzity v rámci 
Európskej zelenej dohody; vyzýva členské 
štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy 
týkajúce sa profesijného postavenia 
vypomáhajúcich manželov alebo 
manželiek v odvetví poľnohospodárstva, a 
žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti 
vypracovala usmernenia;

37. zdôrazňuje výzvy pre 
poľnohospodárske odvetvie a zásobovanie 
potravinami v EÚ, ako aj osobitnú situáciu 
žien vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje, 
že je nutné zachovať existujúci tematický 
podprogram pre ženy vo vidieckych 
oblastiach prostredníctvom strategických 
plánov spoločnej poľnohospodárskej 
politiky financovaných z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka; zdôrazňuje, že cieľom tohto 
podprogramu je podporovať zamestnanosť 
a podnikanie žien; v tejto súvislosti 
požaduje vyčlenenie finančných 
prostriedkov EÚ s cieľom zlepšiť životné 
a pracovné podmienky vo vidieckych 
oblastiach; okrem toho vyzýva na úvahy o 
úlohách žien na vidieku pri ochrane 
životného prostredia a biodiverzity v rámci 
Európskej zelenej dohody; vyzýva členské 
štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy 
týkajúce sa profesijného postavenia 
vypomáhajúcich manželov alebo 
manželiek v odvetví poľnohospodárstva, a 
žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti 
vypracovala usmernenia;
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13.1.2021 A9-0229/10

Pozmeňujúci návrh 10
Frances Fitzgerald, spravodajca

Správa A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a v období po 
kríze
(2020/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. poukazuje na jedinečné okolnosti 
žien zažívajúcich bezdomovectvo a žien, 
ktoré sa živia prostitúciou, ich zvýšenú 
zraniteľnosť voči rodovo motivovanému 
násiliu, ako aj nedostatočný prístup k 
hygienickým zariadeniam a zariadeniam 
zdravotnej starostlivosti v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19 a 
následných núdzových opatrení; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili, aby sa 
služby a primeraná podpora rozšírili na 
osoby v neistých situáciách vrátane žien 
ohrozených chudobou alebo žien žijúcich v 
chudobe, bezdomovkýň alebo žien 
zraniteľných voči sociálnemu vylúčeniu; 
víta Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby, ktorý poskytuje 
dodatočné zdroje na riešenie materiálnej 
deprivácie a sociálnej pomoci; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby bezdomovkyne a ženy 
bez dokladov mali prístup k zdravotnej 
starostlivosti; vyzýva Komisiu, aby sa 
zaoberala ich situáciou v ďalšom akčnom 
pláne pre integráciu a začlenenie; vyzýva 
členské štáty, aby vo svojich plánoch 
reakcie na pandémiu primerane 
zohľadňovali ženy zažívajúce 
bezdomovectvo;

43. poukazuje na jedinečné okolnosti 
žien zažívajúcich bezdomovectvo a žien, 
ktoré sa živia prostitúciou, ich zvýšenú 
zraniteľnosť voči rodovo motivovanému 
násiliu, ako aj nedostatočný prístup k 
hygienickým zariadeniam a zariadeniam 
zdravotnej starostlivosti v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19 a 
následných núdzových opatrení; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili, aby sa 
služby a primeraná podpora rozšírili na 
osoby v neistých situáciách vrátane žien 
ohrozených chudobou alebo žien žijúcich v 
chudobe, bezdomovkýň alebo žien 
zraniteľných voči sociálnemu vylúčeniu; 
víta Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby, ktorý poskytuje 
dodatočné zdroje na riešenie materiálnej 
deprivácie a sociálnej pomoci; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby bezdomovkyne a ženy 
bez dokladov mali prístup k zdravotnej 
starostlivosti; konštatuje, že okolnosti 
týchto spoločenských skupín boli 
zohľadnené v akčnom pláne Komisie pre 
integráciu a začlenenie; vyzýva členské 
štáty, aby vo svojich plánoch reakcie na 
pandémiu primerane zohľadňovali ženy 
zažívajúce bezdomovectvo;
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