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13.1.2021 A9-0229/1

Predlog spremembe 1
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker podatki o uradni umrljivosti 
kažejo, da je stopnja umrljivosti zaradi 
virusa pri moških večja kot pri ženskah, a 
so ženske bolj izpostavljene tveganju, da se 
okužijo z virusom, zaradi njihove 
nesorazmerno visoke zastopanosti v 
ključnih sektorjih na terenu v času krize;

C. ker začetni podatki o uradni 
umrljivosti kažejo, da je stopnja umrljivosti 
zaradi virusa pri starejših moških večja kot 
pri ženskah, a so ženske bolj izpostavljene 
tveganju, da se okužijo z virusom, zaradi 
njihove nesorazmerno visoke zastopanosti 
v ključnih sektorjih na terenu v času krize;
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13.1.2021 A9-0229/2

Predlog spremembe 2
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker raziskava Eurofounda kaže na 
veliko nevarnost, da bi kriza zaradi 
pandemije covida-19 utegnila povzročiti 
izgubo desetletij napredka na področju 
enakosti spolov na trgu dela, zlasti če bodo 
dejavnosti v sektorjih, kjer je zaposlenih 
zelo veliko žensk, še bolj omejene30; ker 
raziskava kaže, da je zmanjševanje razlik v 
zaposlenosti med spoloma v zadnjih nekaj 
letih stagniralo in da trdovratne razlike v 
zaposlovanju Evropo stanejo več kot 
335 milijard EUR letno, kar je v letu 2019 
znašalo 2,41 % BDP EU31;

_________________
30 Eurofound, raziskava o pandemiji 
covida-19, 2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(Zmanjševanje razlik med spoloma pri 
zaposlovanju: zaščita napredka in odziv na 
izzive pandemije covida-19), (2020).

J. ker raziskava Eurofounda kaže na 
veliko nevarnost, da bi kriza zaradi 
pandemije COVID-19 utegnila povzročiti 
izgubo desetletij napredka na področju 
enakosti spolov na trgu dela, zlasti če bodo 
dejavnosti v sektorjih, kjer je zaposlenih 
zelo veliko žensk, še bolj omejene30; ker 
raziskava kaže, da je zmanjševanje razlik v 
zaposlenosti med spoloma stagniralo med 
letoma 2015 in 2018 in da trdovratne 
razlike v zaposlovanju Evropo stanejo več 
kot 335 milijard EUR letno, kar je v letu 
2019 znašalo 2,41 % BDP EU31;

_________________
30 Eurofound, raziskava o pandemiji 
COVID-19, 2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(Zmanjševanje razlik med spoloma pri 
zaposlovanju: zaščita napredka in odziv na 
izzive pandemije COVID-19), (2020).

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

13.1.2021 A9-0229/3

Predlog spremembe 3
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je vpliv krize očiten tudi na 
področju enakosti spolov, kar je dobro 
razvidno iz dela, ki ga med drugim 
opravljata Evropski inštitut za enakost 
spolov in Agencija OZN za ženske; ker pa 
je zaradi pomanjkanja primerljivih 
podatkov v državah članicah, razčlenjenih 
po spolu, težko izmeriti celotni učinek 
krize; ker je imela pandemija covida-19 na 
evropski trg vpliv brez primere; ker je treba 
stanje natančno preučiti po sektorjih s 
podatki, razčlenjenimi po spolu in starosti, 
tako v času krize kot v obdobju okrevanja 
po njej; ker so vse gospodarske, 
zaposlitvene in družbene posledice 
pandemije še vedno neznane, vendar 
predhodne študije kažejo na veliko izgubo 
delovnih mest v storitvenem in 
industrijskem sektorju; ker so na drugi 
strani nekateri sektorji kljub krizi ohranili 
varnost zaposlitve, tudi javni in zdravstveni 
sektor ter sektor infomacijske in 
komunikacijske tehnologije;

K. ker je vpliv krize očiten tudi na 
področju enakosti spolov, kar je dobro 
razvidno iz dela, ki ga med drugim 
opravljata Evropski inštitut za enakost 
spolov in Agencija OZN za ženske; ker pa 
je zaradi pomanjkanja primerljivih 
podatkov v državah članicah, razčlenjenih 
po spolu, težko izmeriti celotni učinek 
krize; ker je imela pandemija COVID-19 
na evropski trg vpliv brez primere; ker je 
treba stanje natančno preučiti po sektorjih s 
podatki, razčlenjenimi po spolu in starosti, 
tako v času krize kot v obdobju okrevanja 
po njej; ker so vse gospodarske, 
zaposlitvene in družbene posledice 
pandemije še vedno neznane, vendar 
predhodne študije, tudi Eurofounda, 
kažejo na veliko izgubo delovnih mest v 
storitvenem in industrijskem sektorju, pa 
tudi v sektorjih z osebnim stikom, kot so 
maloprodaja, prostočasne in osebne 
storitve, v katerih so zaposlene predvsem 
ženske; ker so na drugi strani nekateri 
sektorji kljub krizi ohranili varnost 
zaposlitve, tudi javni in zdravstveni sektor 
ter sektor informacijske in komunikacijske 
tehnologije;
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Predlog spremembe 4
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pozorno spremljajo dezinformacije, 
negativne javne razprave, nezadostno 
prednostno razvrščanje, omejen ali 
zavrnjen dostop do ustreznih storitev in 
nazadujoče pobude, povezane s pravicami 
žensk in oseb LGBTQI+ in enakostjo 
spolov, ter se nanje odločno odzovejo; 
poziva Komisijo, naj spremlja krčenje 
prostora za delovanje organizacij civilne 
družbe in demonstracije, povezane z 
omenjenimi temami, zaradi ukrepov 
omejitve gibanja, saj gre za vprašanja 
demokracije in temeljnih pravic v času 
pandemije covida-19 in po njej; meni, da 
bi lahko v primeru suma kršitev prava EU 
začeli postopke za ugotavljanje kršitev in 
da bi lahko bil pri tem bistvenega pomena 
mehanizem pogojevanja za izplačilo 
sredstev EU, ki bi temeljil na letnem 
poročilu Komisije o spremljanju vrednot 
EU; poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bodo omejevalni izredni ukrepi 
namenjeni zgolj boju proti pandemiji, 
časovno omejeni in skladni s temeljnimi 
pravicami;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pozorno spremljajo dezinformacije, 
negativne javne razprave, nezadostno 
prednostno razvrščanje, omejen ali 
zavrnjen dostop do ustreznih storitev in 
nazadujoče pobude, povezane s pravicami 
žensk in oseb LGBTQI+ in enakostjo 
spolov, ter se nanje odločno odzovejo; 
poziva Komisijo, naj spremlja krčenje 
prostora za delovanje organizacij civilne 
družbe in demonstracije, povezane z 
omenjenimi temami, zaradi ukrepov 
omejitve gibanja, saj gre za vprašanja 
demokracije in temeljnih pravic v času 
pandemije COVID-19 in po njej; je 
seznanjen, da sprejmejo ustrezni ukrepi, 
se kadar se ugotovi, da kršitve načel 
pravne države v državi članici dovolj 
neposredno vplivajo ali pomenijo dovolj 
neposredno resno tveganje za vpliv na 
dobro finančno poslovodenje proračuna 
EU ali zaščito finančnih interesov Unije; 
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo omejevalni izredni ukrepi namenjeni 
zgolj boju proti pandemiji, časovno 
omejeni in skladni s temeljnimi pravicami;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je zaskrbljen, ker je med moškimi 
visoka stopnje umrljivosti zaradi covida-
19; je seznanjen z višjo stopnjo umrljivosti 
moških ter poziva Svetovno zdravstveno 
organizacijo in ustrezne agencije EU, naj 
preučijo različne zdravstvene posledice za 
moške in ženske; poziva Komisijo, naj še 
naprej spremlja razmere, da bi razumeli 
dolgoročne učinke virusa na zdravje žensk 
in moških; poudarja, da morajo klinične 
raziskave virusa vključevati uravnoteženo 
zastopanost spolov, da se oceni, kako lahko 
virus in morebitno cepivo ali zdravljenje 
različno vplivajo na ženske in moške;

8. je zaskrbljen, ker je med moškimi 
visoka stopnje umrljivosti zaradi COVID-
19; je seznanjen z začetno višjo stopnjo 
umrljivosti moških ter poziva Svetovno 
zdravstveno organizacijo in ustrezne 
agencije EU, naj preučijo različne 
zdravstvene posledice za moške in ženske; 
poziva Komisijo, naj še naprej spremlja 
razmere, da bi razumeli dolgoročne učinke 
virusa na zdravje žensk in moških; 
poudarja, da morajo klinične raziskave 
virusa vključevati uravnoteženo 
zastopanost spolov, da se oceni, kako lahko 
virus in morebitno cepivo ali zdravljenje 
različno vplivajo na ženske in moške;
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Predlog spremembe 6
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj v svojih 
političnih ukrepih na področju zdravja, kot 
so program EU za zdravje, načrt EU za boj 
proti raku in zdravstvena strategija EU, 
upošteva izredne razmere, kot je pandemija 
covida-19, vključno z njihovim vplivom na 
zdravstvena vprašanja, ki so vezana na 
spol, kot je spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice; poziva Komisijo in Svet, naj v 
programu EU za zdravje obravnavata 
zdravstvene vidike strategije za enakost 
spolov za obdobje 2020–2025, kot je 
spolno in reproduktivno zdravje in pravice, 
saj so sestavni del zdravja ter bistveni vidik 
dobrobiti in spodbujanja enakosti spolov; 
poziva, naj se povečajo naložbe v storitve, 
ki so bistvene za enakost spolov, ter naj se 
v program EU za zdravje vključijo 
zdravstveni strokovnjaki za enakost spolov 
in se upošteva uravnotežena zastopanost 
spolov;

12. poziva Komisijo, naj v svojih 
političnih ukrepih na področju zdravja, kot 
so program EU za zdravje, načrt EU za boj 
proti raku in zdravstvena strategija EU, 
upošteva izredne razmere, kot je pandemija 
COVID-19, vključno z njihovim vplivom 
na zdravstvena vprašanja, ki so vezana na 
spol, kot je spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice; poziva Komisijo in države 
članice, naj pri izvajanju programa EU za 
zdravje obravnavajo zdravstvene vidike 
strategije za enakost spolov za obdobje 
2020–2025, kot je spolno in reproduktivno 
zdravje in pravice, saj so sestavni del 
zdravja ter bistveni vidik dobrobiti in 
spodbujanja enakosti spolov; poziva, naj se 
povečajo naložbe v storitve, ki so bistvene 
za enakost spolov, ter naj se v izvajanje 
programa EU za zdravje vključijo 
zdravstveni strokovnjaki za enakost spolov 
in se upošteva uravnotežena zastopanost 
spolov;
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Predlog spremembe 7
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. obžaluje precejšnje zmanjšanje 
sredstev, tj. za približno 20 %, za sklad za 
pravosodje, pravice in vrednote ter 
posledično za program za državljane, 
enakost, pravice in vrednote, ki ga je 
Komisija predlagala v predlogu o 
revidiranem večletnem finančnem okviru, 
čeprav je bil že prvotni proračun, 
predlagan za leto 2018, nizek; meni, da je 
ta odločitev v nasprotju z njegovim 
stališčem iz leta 2019 in pozivi civilne 
družbe k povečanju proračuna; ponavlja, 
da je njegovo stališče upravičeno zaradi 
vključitve sklopa za vrednote Unije, za 
katerega potrebujemo dodatna sredstva, in 
ker pandemija covida-19 nesorazmerno 
bolj vpliva na ženske in je v času krize več 
nasilja na podlagi spola, ta program pa 
edini podporni mehanizem za organizacije 
civilne družbe, ki se v EU zavzemajo za 
enakost spolov in se borijo proti nasilju na 
podlagi spola; poziva Svet, naj poveča 
sredstva za uresničitev posebnega cilja 
programa Daphne in ciljev drugih s tem 
povezanih programov ter zagotovi, da bo 
teh sredstev dovolj, pri čemer naj v skladu 
s stališčem Evropskega parlamenta iz leta 
2019 upošteva trenutne potrebe, za leto 
2021 pa naj zagotovi dovolj sredstev za boj 
proti učinkom pandemije covida-19 na 
nasilje na podlagi spola; poziva, naj se 
čim prej sprejmejo jasni ukrepi glede na 
spol in se v skladu z dvojnim pristopom 

20. ponovno izraža močno podporo 
programu za pravosodje in programu za 
državljane, enakost, pravice in vrednote; 
pozdravlja oblikovanje novega sklopa 
vrednot Unije v okviru programa za 
državljane, enakost, pravice in vrednote in 
poudarja, da bi se moral osredotočiti na 
zaščito, spodbujanje in ozaveščanje o 
pravicah z zagotavljanjem finančne 
podpore organizacijam civilne družbe, ki 
so dejavne na lokalni, regionalni in 
nadnacionalni ravni; opozarja na stališče 
Parlamenta o zagotavljanju ustreznega 
financiranja teh programov; pozdravlja 
dodatna sredstva za vodilne programe, kot 
so bila dogovorjena v končnih pogajanjih 
o večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027 med Parlamentom in Svetom, 
od katerih bo imel koristi program za 
državljane, enakost, pravice in vrednote; 
pozdravlja začasni dogovor o proračunu 
EU za leto 2021, v katerem je za program 
za državljane, enakost, pravice in vrednote 
dodeljenih dodatnih 6,6 milijona EUR; 
poudarja potrebo po ustreznem 
financiranju iz teh dodelitev za ukrepe, 
namenjene preprečevanju nasilja na 
podlagi spola in boju proti njemu v okviru 
posebnega cilja DAPHNE, in pozdravlja 
dogovorjeno namembnost sredstev za ta 
namen; poudarja, da mora biti EU bolj 
ambiciozna pri zagovarjanju naših 
vrednot in zagotoviti ustrezna finančna 
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strategije za enakost spolov bodisi v 
instrumentu EU za okrevanje bodisi v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021-2027 namenijo sredstva za 
obravnavanje posebnih potreb žensk po 
krizi, zlasti na področju zaposlovanja, 
nasilja na podlagi spola in spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic; poziva 
države članice in Komisijo, naj to 
upoštevajo pri predložitvi nacionalnih 
načrtov za odziv na covid-19, pri čemer naj 
ustrezno upoštevajo obstoječe ukrepe in 
financiranje in naj ne pozabijo, da mora 
biti enakost spolov v središču 
gospodarskega okrevanja; poziva Svet in 
Komisijo, naj pri ukrepih za okrevanje in 
proračunu zanje upoštevata vidik spola;

sredstva za te dejavnosti; poleg tega 
poziva, naj se čim prej začnejo izvajati 
jasni ukrepi glede na spol in se v skladu z 
dvojnim pristopom strategije za enakost 
spolov tudi v drugih programih in 
instrumentih v okviru Next Generation 
EU in večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 namenijo sredstva za 
obravnavanje posebnih potreb žensk po 
krizi, zlasti na področjih zaposlovanja, 
nasilja na podlagi spola ter spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic; poziva 
države članice in Komisijo, naj to 
upoštevajo pri predložitvi nacionalnih 
načrtov za odziv na COVID-19, pri čemer 
naj ustrezno upoštevajo obstoječe ukrepe in 
financiranje in naj ne pozabijo, da mora 
biti enakost spolov v središču 
gospodarskega okrevanja; poziva države 
članice in Komisijo, naj pri ukrepih za 
okrevanje in proračunu zanje upoštevajo 
vidik spola;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Predlog spremembe 8
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da mora biti enako plačilo 
za enako delo ali delo enake vrednosti za 
moške in ženske glavno vodilo Komisije, 
Parlamenta in vseh držav članic pri 
pripravi ukrepov za odzivanje na 
koronavirusno krizo; pozdravlja, da se je 
Komisija zavezala, da bo do konca leta 
2020 predstavila zavezujoče ukrepe za 
preglednost plač, da bomo lahko 
učinkovito reševali problem razlik v plačah 
in pokojninah moških in žensk, saj naj bi se 
glede na gospodarske kazalnike zaradi 
pandemije te razlike še povečale; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj preuči zglede 
dobre prakse v državah članicah, pri čemer 
naj ustrezno upošteva edinstvene razmere 
za mala in srednja podjetja ter različne 
modele trga dela v EU; poziva jo tudi, naj 
revidira Direktivo 2006/54/ES;

31. poudarja, da mora biti enako plačilo 
za enako delo ali delo enake vrednosti za 
moške in ženske glavno vodilo Komisije, 
Parlamenta in vseh držav članic pri 
pripravi ukrepov za odzivanje na krizo 
zaradi COVID-19; poziva Komisijo, naj 
čim prej izpolni svojo zavezo, da bo 
predstavila zavezujoče ukrepe za 
preglednost plač, da bomo lahko 
učinkovito reševali problem razlik v plačah 
in pokojninah moških in žensk, saj naj bi se 
glede na gospodarske kazalnike zaradi 
pandemije te razlike še povečale; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj preuči zglede 
dobre prakse v državah članicah, pri čemer 
naj ustrezno upošteva edinstvene razmere 
za mala in srednja podjetja ter različne 
modele trga dela v EU; poziva jo tudi, naj 
revidira Direktivo 2006/54/ES;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Predlog spremembe 9
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. opozarja na izzive za kmetijski 
sektor in preskrbo s hrano v EU ter na 
poseben položaj žensk na podeželju; 
poudarja, da je treba ohraniti obstoječi 
tematski podprogram za ženske na 
podeželju s strateškimi načrti skupne 
kmetijske politike, ki se financirajo iz 
Evropskega kmetijskega jamstvenega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja; poudarja, da so ti 
podprogrami namenjeni spodbujanju 
zaposlovanja žensk in ženskega 
podjetništva; v zvezi s tem poziva, naj se 
sredstva EU namenijo za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer na 
podeželju; poleg tega poziva k razmisleku 
o vlogi žensk na podeželju pri varovanju 
okolja in biotske raznovrstnosti v skladu z 
evropskim zelenim dogovorom; poziva 
države članice, naj si izmenjujejo zglede 
dobre prakse o poklicnem statusu 
zakoncev, ki svojemu partnerju pomagajo 
pri izvajanju dejavnosti v kmetijskem 
sektorju, in poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice v zvezi s tem;

37. opozarja na izzive za kmetijski 
sektor in preskrbo s hrano v EU ter na 
poseben položaj žensk na podeželju; 
poudarja, da je treba ohraniti obstoječi 
tematski podprogram za ženske na 
podeželju s strateškimi načrti skupne 
kmetijske politike, ki se financirajo iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja; poudarja, da so ti podprogrami 
namenjeni spodbujanju zaposlovanja žensk 
in ženskega podjetništva; v zvezi s tem 
poziva, naj se sredstva EU namenijo za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
na podeželju; poleg tega poziva k 
razmisleku o vlogi žensk na podeželju pri 
varovanju okolja in biotske raznovrstnosti 
v skladu z evropskim zelenim dogovorom; 
poziva države članice, naj si izmenjujejo 
zglede dobre prakse o poklicnem statusu 
zakoncev, ki svojemu partnerju pomagajo 
pri izvajanju dejavnosti v kmetijskem 
sektorju, in poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice v zvezi s tem;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

13.1.2021 A9-0229/10

Predlog spremembe 10
Frances Fitzgerald, poročevalka

Poročilo A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poudarja, da so se brezdomke in 
ženske, ki se ukvarjajo s prostitucijo, 
zaradi pandemije covida-19 in izrednih 
ukrepov znašle v edinstvenem položaju in 
so še bolj izpostavljene nasilju na podlagi 
spola, poleg tega nimajo dostopa do 
sanitarnih prostorov in zdravstvenih 
ustanov; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bo osebam v prekarnem 
položaju, vključno z ženskami, ki jim grozi 
revščina ali ki živijo v revščini, 
brezdomkami ali ženskami, izpostavljenimi 
socialni izključenosti, ponudila ustrezna 
socialna in finančna podpora; pozdravlja 
Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim, ki zagotavlja dodatna sredstva 
za reševanje problema materialne 
prikrajšanosti in socialno pomoč; poudarja, 
da morajo imeti brezdomke in ženske brez 
dokumentov dostop do zdravstvenega 
varstva; poziva Komisijo, naj njihov 
položaj obravnava v naslednjem 
akcijskem načrtu za integracijo in 
vključevanje; poziva države članice, naj v 
svojih načrtih za odziv na pandemijo 
ustrezno upoštevajo brezdomke;

43. poudarja, da so se brezdomke in 
ženske, ki se ukvarjajo s prostitucijo, 
zaradi pandemije COVID-19 in izrednih 
ukrepov znašle v edinstvenem položaju in 
so še bolj izpostavljene nasilju na podlagi 
spola, poleg tega nimajo dostopa do 
sanitarnih prostorov in zdravstvenih 
ustanov; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bo osebam v prekarnem 
položaju, vključno z ženskami, ki jim grozi 
revščina ali ki živijo v revščini, 
brezdomkami ali ženskami, izpostavljenimi 
socialni izključenosti, ponudila ustrezna 
socialna in finančna podpora; pozdravlja 
Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim, ki zagotavlja dodatna sredstva 
za reševanje problema materialne 
prikrajšanosti in socialno pomoč; poudarja, 
da morajo imeti brezdomke in ženske brez 
dokumentov dostop do zdravstvenega 
varstva; je seznanjen, da so bile okoliščine 
teh družbenih skupin upoštevane v 
akcijskem načrtu Komisije za integracijo in 
vključevanje; poziva države članice, naj v 
svojih načrtih za odziv na pandemijo 
ustrezno upoštevajo brezdomke;
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