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13.1.2021 A9-0229/1

Ändringsförslag 1
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Officiella dödssiffror visar att fler 
män än kvinnor dör av viruset, men att fler 
kvinnor riskerar att smittas av viruset på 
grund av att andelen kvinnor är 
oproportionerligt hög bland arbetstagarna i 
främsta ledet inom samhällsviktiga 
sektorer under de rådande kriserna.

C. Officiella inledningsvisa 
dödssiffror visar att fler äldre män än 
kvinnor dör av viruset, men att fler kvinnor 
riskerar att smittas av viruset på grund av 
att andelen kvinnor är oproportionerligt 
hög bland arbetstagarna i främsta ledet 
inom samhällsviktiga sektorer under de 
rådande kriserna.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Ändringsförslag 2
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Undersökningar som gjorts av 
Eurofound visar att covid-19-krisen 
innebär en allvarlig risk för att flera 
årtiondens jämställdhetsframsteg i fråga 
om arbetsmarknadsdeltagande kan förbytas 
i en tillbakagång, särskilt om aktiviteten 
hämmas ytterligare i sektorer där kvinnor 
är överrepresenterade30. Forskning visar att 
skillnaderna i sysselsättning mellan könen 
inte alls har minskat lika mycket de senaste 
åren, och de kvarstående skillnaderna i 
arbetsmarknadsdeltagande kostar Europa 
mer än 335 miljarder euro om året, vilket 
motsvarar 2,41 % av EU:s BNP 201931.

_________________
30 Eurofounds undersökning om covid-19 
2020.
31 Eurofound: Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges, 2020.

J. Undersökningar som gjorts av 
Eurofound visar att covid-19-krisen 
innebär en allvarlig risk för att flera 
årtiondens jämställdhetsframsteg i fråga 
om arbetsmarknadsdeltagande kan förbytas 
i en tillbakagång, särskilt om aktiviteten 
hämmas ytterligare i sektorer där kvinnor 
är överrepresenterade30. Forskning visar att 
skillnaderna i sysselsättning mellan könen 
inte alls har minskat lika mycket mellan 
2015 och 2018, och de kvarstående 
skillnaderna i arbetsmarknadsdeltagande 
kostar Europa mer än 335 miljarder euro 
om året, vilket motsvarar 2,41 % av EU:s 
BNP 2019.

_________________
30 Eurofounds undersökning om covid-19 
2020.
31 Eurofound: Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges, 2020.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/3

Ändringsförslag 3
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Att krisen har könsbetingade 
effekter framgår tydligt av studier från bl.a. 
EIGE och UN Women. Krisens fulla 
inverkan är emellertid svår att mäta, med 
tanke på bristen på jämförbara 
könsuppdelade uppgifter från alla 
medlemsstater. Covid-19-pandemin har 
haft en tidigare aldrig skådad inverkan på 
EU:s arbetsmarknad. Situationen måste 
undersökas noga för varje sektor med 
uppgifter uppdelade efter kön och ålder, 
under både kris- och 
återhämtningsperioderna. Pandemins 
fullständiga konsekvenser för ekonomi, 
sysselsättning och sociala förhållanden är 
fortfarande okända, men preliminära 
studier visar på betydande förluster av 
arbetstillfällen inom servicebranschen och 
industrin. Andra sektorer har däremot 
bevarat sin anställningstrygghet trots 
krisen, däribland den offentliga sektorn, 
hälso- och sjukvårdssektorn och IKT-
sektorn.

K. Att krisen har könsbetingade 
effekter framgår tydligt av studier från bl.a. 
EIGE och UN Women. Krisens fulla 
inverkan är emellertid svår att mäta, med 
tanke på bristen på jämförbara 
könsuppdelade uppgifter från alla 
medlemsstater. Covid-19-pandemin har 
haft en tidigare aldrig skådad inverkan på 
EU:s arbetsmarknad. Situationen måste 
undersökas noga för varje sektor med 
uppgifter uppdelade efter kön och ålder, 
under både kris- och 
återhämtningsperioderna. Pandemins 
fullständiga konsekvenser för ekonomi, 
sysselsättning och sociala förhållanden är 
fortfarande okända, men preliminära 
studier, bland annat från Eurofound, visar 
på betydande förluster av arbetstillfällen 
inom servicebranschen och industrin, 
liksom inom sektorer som involverar 
närkontakt med människor, såsom 
detaljhandel, fritidsverksamhet och 
persontjänster, och är kvinnodominerade. 
Andra sektorer har däremot bevarat sin 
anställningstrygghet trots krisen, däribland 
den offentliga sektorn, hälso- och 
sjukvårdssektorn och IKT-sektorn.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/4

Ändringsförslag 4
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
noga övervaka och med kraft reagera på 
desinformation, negativ offentlig debatt, 
otillräckliga prioriteringar, begränsad eller 
nekad tillgång till relevanta tjänster och 
bakåtsträvande initiativ när det gäller 
kvinnors rättigheter, hbtqi+-personers 
rättigheter och jämställdhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ge akt på att 
utrymmet för civilsamhällesorganisationer 
och demonstrationer med anledning av de 
nyssnämnda frågorna blivit snävare till 
följd av isoleringsåtgärderna, eftersom det 
handlar om demokrati och grundläggande 
rättigheter under och efter covid-19-krisen. 
Parlamentet anser att 
överträdelseförfaranden skulle kunna 
inledas vid misstankar om överträdelser av 
unionsrätten och att en på kommissionens 
årliga övervakningsrapport om EU:s 
värden baserad villkorlighetsordning för 
utbetalningen av EU-medel skulle kunna 
bli väsentlig i detta hänseende. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa att restriktiva nödåtgärder riktar 
sig endast mot pandemin, är tidsbegränsade 
och förenliga med grundläggande 
rättigheter.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
noga övervaka och med kraft reagera på 
desinformation, negativ offentlig debatt, 
otillräckliga prioriteringar, begränsad eller 
nekad tillgång till relevanta tjänster och 
bakåtsträvande initiativ när det gäller 
kvinnors rättigheter, hbtqi+-personers 
rättigheter och jämställdhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ge akt på att 
utrymmet för civilsamhällesorganisationer 
och demonstrationer med anledning av de 
nyssnämnda frågorna blivit snävare till 
följd av isoleringsåtgärderna, eftersom det 
handlar om demokrati och grundläggande 
rättigheter under och efter covid-19-krisen. 
Parlamentet anser att lämpliga åtgärder 
ska vidtas om det fastställts att 
överträdelser av rättsstatens principer i en 
medlemsstat påverkar eller allvarligt 
riskerar att påverka den sunda 
ekonomiska förvaltningen av EU:s budget 
eller skyddet av unionens ekonomiska 
intressen på ett tillräckligt direkt sätt. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa att restriktiva nödåtgärder riktar 
sig endast mot pandemin, är tidsbegränsade 
och förenliga med grundläggande 
rättigheter.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/5

Ändringsförslag 5
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att så många dör i covid-19. 
Parlamentet noterar den högre 
dödlighetssiffran bland män och uppmanar 
med kraft Världshälsoorganisationen 
(WHO) och berörda EU-organ att 
undersöka de olika hälsoeffekterna på män 
och kvinnor. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta övervaka 
situationen i syfte att förstå virusets 
långsiktiga hälsoeffekter på kvinnor och 
män. Parlamentet betonar att det i klinisk 
forskning om viruset måste finnas en jämn 
könsfördelning så att man kan bedöma hur 
viruset och eventuella vacciner eller 
behandlingar skulle kunna påverka kvinnor 
och män på olika sätt.

8. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att så många dör i covid-19. 
Parlamentet noterar att dödlighetssiffran 
inledningsvis varit högre bland män och 
uppmanar med kraft 
Världshälsoorganisationen (WHO) och 
berörda EU-organ att undersöka de olika 
hälsoeffekterna på män och kvinnor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsätta övervaka situationen i syfte att 
förstå virusets långsiktiga hälsoeffekter på 
kvinnor och män. Parlamentet betonar att 
det i klinisk forskning om viruset måste 
finnas en jämn könsfördelning så att man 
kan bedöma hur viruset och eventuella 
vacciner eller behandlingar skulle kunna 
påverka kvinnor och män på olika sätt.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Ändringsförslag 6
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Paragraph 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att ta hänsyn till 
nödsituationer som covid-19 i sina 
hälsorelaterade politiska åtgärder, bland 
annat programmet EU för hälsa och 
Europas plan mot cancern, och EU:s 
hälsostrategi, varvid hänsyn också bör tas 
till vilka könsspecifika konsekvenser dessa 
situationer får ur hälso- och 
sjukvårdssynvinkel, till exempel för 
SRHR. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att ta upp 
hälsorelaterade prioriteringar så som de 
definieras i jämställdhetsstrategin för 
2020–2025 i programmet EU för hälsa, 
såsom SRHR som en integrerad del av 
hälsoområdet och en nödvändig aspekt av 
människors välmående och 
jämställdhetsfrämjandet. Parlamentet yrkar 
på ökade investeringar i tjänster som är 
nödvändiga ur jämställdhetssynvinkel och 
på att experter på genushälsa, tillsammans 
med en jämn könsfördelning, tas med i 
programmet EU för hälsa.

12. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att ta hänsyn till 
nödsituationer som covid-19 i sina 
hälsorelaterade politiska åtgärder, bland 
annat programmet EU för hälsa och 
Europas plan mot cancern, och EU:s 
hälsostrategi, varvid hänsyn också bör tas 
till vilka könsspecifika konsekvenser dessa 
situationer får ur hälso- och 
sjukvårdssynvinkel, till exempel för 
SRHR. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att ta 
upp hälsorelaterade prioriteringar så som 
de definieras i jämställdhetsstrategin för 
2020–2025 vid genomförandet av 
programmet EU för hälsa, såsom SRHR 
som en integrerad del av hälsoområdet och 
en nödvändig aspekt av människors 
välmående och jämställdhetsfrämjandet. 
Parlamentet yrkar på ökade investeringar i 
tjänster som är nödvändiga ur 
jämställdhetssynvinkel och på att experter 
på genushälsa, tillsammans med en jämn 
könsfördelning, tas med vid 
genomförandet av programmet EU för 
hälsa.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Ändringsförslag 7
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet fördömer den 
markanta nedskärning på omkring 20 % i 
fonden för rättsliga frågor, rättigheter och 
värden och därefter i programmet för 
medborgare, jämlikhet, rättigheter och 
värden som kommissionen föreslagit i det 
reviderade förslaget till flerårig 
budgetram, trots att den ursprungliga 
budget som föreslogs 2018 redan var 
knapphändigt tillmätt. Parlamentet 
beklagar att detta beslut går emot såväl 
Europaparlamentets ståndpunkt från 
2019 som uppmaningar från 
civilsamhället att höja budgeten.  
Parlamentet påminner om att dess 
ståndpunkt har fog för sig, eftersom 
programmet utökats med ett segment som 
handlar om unionens värden och kräver 
ytterligare budgetmedel, och att detta 
program, med tanke på att covid-19 har 
påverkat kvinnor i oproportionerlig 
utsträckning och att det könsrelaterade 
våldet ökat under krisen, är den enda 
stödmekanismen för 
civilsamhällesorganisationer som främjar 
jämställdhet och bekämpar könsrelaterat 
våld i EU. Parlamentet uppmanar rådet att 
öka anslagen för uppnåendet av 
Daphneinitiativets särskilda mål och målen 
i andra därmed sammanhängande 
program, och se till att anslagen är 
tillräckliga, med beaktande av aktuella 
behov, såsom det förutsätts i 

20. Europaparlamentet upprepar sitt 
starka stöd till både programmet Rättsliga 
frågor och programmet för medborgare, 
jämlikhet, rättigheter och värden. 
Parlamentet välkomnar att det inrättats ett 
segment som handlar om unionens värden 
inom programmet för medborgare, 
jämlikhet, rättigheter och värden, och 
betonar att detta segment bör fokusera på 
att skydda rättigheterna och främja dem 
och öka medvetenheten om dem, med 
hjälp av ekonomiskt stöd till 
civilsamhällesorganisationer som är aktiva 
på det lokala, regionala och 
gränsöverskridande planet. Parlamentet 
erinrar om sin ståndpunkt om att dessa 
program måste tillförsäkras adekvat 
finansiering. Parlamentet välkomnar 
tilläggsanslagen till 
flaggskeppsprogrammen, i den form man 
kommit överens om dem under 
slutförhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen för 2021-2027 mellan 
parlamentet och rådet, något som kommer 
att bli till nytta för programmet för 
medborgare, jämlikhet, rättigheter och 
värden. Parlamentet välkomnar det 
provisoriska arrangemanget för EU:s 
budget för 2021 där det anslås ytterligare 
6,6 miljoner euro till det sistnämnda 
programmet. Parlamentet betonar att det 
behövs tillräckliga medel ur dessa anslag 
till åtgärder inriktade på att, med stöd av 
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Europaparlamentets ståndpunkt från 
2019, varvid det bör avsättas tillräckliga 
medel för 2021 för att man ska kunna 
bekämpa effekterna av covid-19 på 
könsrelaterat våld. Parlamentet yrkar på 
ett skyndsamt antagande av tydliga 
könsinriktade åtgärder genom 
öronmärkning, för att man ska kunna 
tillgodose kvinnors särskilda behov efter 
krisen, särskilt inom områdena 
sysselsättning, könsrelaterat våld och 
SRHR, antingen i Next Generation EU 
eller i den fleråriga budgetramen för 
perioden 2021-2027, såsom det förutsätts i 
den dubbelmetod som ingår i 
jämställdhetsstrategin. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att överväga detta vid 
inlämnandet av nationella åtgärdsplaner för 
covid-19, med vederbörlig hänsyn tagen 
till vilka åtgärder och vilken finansiering 
som redan finns och med jämställdheten 
som det centrala inom den ekonomiska 
återhämtningen. Parlamentet uppmanar 
rådet och kommissionen att tillämpa 
jämställdhetsintegrering och 
jämställdhetsbudgetering i 
återhämtningsåtgärderna.

Daphneinitiativets särskilda mål, 
förebygga och bekämpa könsrelaterat 
våld, och välkomnar den öronmärkning 
för detta ändamål som man kommit 
överens om. Parlamentet betonar att EU 
måste visa större ambition vid försvaret av 
våra värden och avsätta tillräckliga medel 
för sådan verksamhet. Parlamentet yrkar 
dessutom på ett skyndsamt genomförande 
av tydliga könsinriktade åtgärder genom 
öronmärkning, för att man ska kunna 
tillgodose kvinnors särskilda behov efter 
krisen, särskilt inom områdena 
sysselsättning, könsrelaterat våld och 
SRHR, bland annat i andra program och 
instrument inom Next Generation EU och 
i den fleråriga budgetramen för perioden 
2021-2027, såsom det förutsätts i den 
dubbelmetod som ingår i 
jämställdhetsstrategin. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att överväga detta vid 
inlämnandet av nationella åtgärdsplaner för 
covid-19, med vederbörlig hänsyn tagen 
till vilka åtgärder och vilken finansiering 
som redan finns och med jämställdheten 
som det centrala inom den ekonomiska 
återhämtningen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
tillämpa jämställdhetsintegrering och 
jämställdhetsbudgetering i 
återhämtningsåtgärderna.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Ändringsförslag 8
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet betonar att lika 
lön för lika arbete eller likvärdigt arbete 
mellan kvinnor och män måste vara en 
vägledande princip för kommissionen, 
parlamentet och alla medlemsstater vid 
utformningen av svarsåtgärder med 
anledning av covid-19-krisen. Parlamentet 
välkomnar kommissionens åtagande att 
före utgången av 2020 lägga fram 
bindande åtgärder om insyn i 
lönesättningen för att på ett effektivt sätt 
undanröja lönegapet och pensionsklyftan 
mellan könen, emedan ekonomiska 
indikatorer antyder att pandemin ytterligare 
vidgat dem. Parlamentet uppmanar här 
kommissionen att beakta medlemsstaternas 
bästa praxis, och samtidigt ta vederbörlig 
hänsyn till de europeiska små och 
medelstora företagens unika förhållanden 
och de olika arbetsmarknadsmodeller som 
finns i EU. Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att se över direktiv 
2006/54/EG.

31. Europaparlamentet betonar att lika 
lön för lika arbete eller likvärdigt arbete 
mellan kvinnor och män måste vara en 
vägledande princip för kommissionen, 
parlamentet och alla medlemsstater vid 
utformningen av svarsåtgärder med 
anledning av covid-19-krisen. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
genast fullgöra sitt åtagande att lägga fram 
bindande åtgärder om insyn i 
lönesättningen för att på ett effektivt sätt 
undanröja lönegapet och pensionsklyftan 
mellan könen, emedan ekonomiska 
indikatorer antyder att pandemin ytterligare 
vidgat dem. Parlamentet uppmanar här 
kommissionen att beakta medlemsstaternas 
bästa praxis, och samtidigt ta vederbörlig 
hänsyn till de europeiska små och 
medelstora företagens unika förhållanden 
och de olika arbetsmarknadsmodeller som 
finns i EU. Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att se över direktiv 
2006/54/EG.

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Ändringsförslag 9
Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet betonar 
utmaningarna för jordbrukssektorn och 
livsmedelsförsörjningen inom EU samt den 
särskilda situationen för kvinnor i 
landsbygdsområden. Parlamentet betonar 
att man måste ha kvar det nuvarande 
tematiska delprogrammet för kvinnor i 
landsbygdsområden genom de strategiska 
planerna för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, finansierat av 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
och av Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet betonar 
att detta delprogram strävar efter att 
uppmuntra sysselsättning för kvinnor och 
kvinnligt företagande. Parlamentet 
efterlyser här öronmärkning av EU-
finansiering för bättre levnads- och 
arbetsvillkor i landsbygdsområden. 
Parlamentet efterlyser också ett dryftande 
av den roll som kvinnor på landsbygden 
enligt den europeiska gröna given har för 
att skydda miljön och den biologiska 
mångfalden. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utbyta bästa praxis om 
medhjälpande makas yrkesställning inom 
jordbrukssektorn och ber kommissionen ta 
fram vägledning om detta.

37. Europaparlamentet betonar 
utmaningarna för jordbrukssektorn och 
livsmedelsförsörjningen inom EU samt den 
särskilda situationen för kvinnor i 
landsbygdsområden. Parlamentet betonar 
att man måste ha kvar det nuvarande 
tematiska delprogrammet för kvinnor i 
landsbygdsområden genom de strategiska 
planerna för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, finansierat av 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet betonar 
att detta delprogram strävar efter att 
uppmuntra sysselsättning för kvinnor och 
kvinnligt företagande. Parlamentet 
efterlyser här öronmärkning av EU-
finansiering för bättre levnads- och 
arbetsvillkor i landsbygdsområden. 
Parlamentet efterlyser också ett dryftande 
av den roll som kvinnor på landsbygden 
enligt den europeiska gröna given har för 
att skydda miljön och den biologiska 
mångfalden. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utbyta bästa praxis om 
medhjälpande makas yrkesställning inom 
jordbrukssektorn och ber kommissionen ta 
fram vägledning om detta.
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Frances Fitzgerald, föredragare

Betänkande A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
(2020/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet vill framhålla de 
unika omständigheter som hemlösa 
kvinnor och prostituerade kvinnor lever i 
och deras större utsatthet för könsrelaterat 
våld samt deras brist på tillgång till hygien 
och hälso- och sjukvårdsinrättningar till 
följd av covid-19-pandemin och de 
krisåtgärder som införts på grund av den. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa tjänster och tillräckligt stöd till 
dem som befinner sig i otrygga situationer, 
bland andra kvinnor som riskerar bli fattiga 
eller redan är det, är hemlösa eller riskerar 
social utestängning. Parlamentet 
välkomnar fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (Fead) 
som ställer ytterligare medel till förfogande 
för att ta itu med materiell fattigdom och 
socialt stöd. Parlamentet framhåller att 
hemlösa och papperslösa kvinnor måste få 
tillgång till hälso- och sjukvård. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
åtgärda deras situation i den kommande 
handlingsplanen för integration och 
inkludering. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vederbörligen beakta 
hemlösa kvinnor i sina 
pandemiåtgärdsplaner.

43. Europaparlamentet vill framhålla de 
unika omständigheter som hemlösa 
kvinnor och prostituerade kvinnor lever i 
och deras större utsatthet för könsrelaterat 
våld samt deras brist på tillgång till hygien 
och hälso- och sjukvårdsinrättningar till 
följd av covid-19-pandemin och de 
krisåtgärder som införts på grund av den. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa tjänster och tillräckligt stöd till 
dem som befinner sig i otrygga situationer, 
bland andra kvinnor som riskerar bli fattiga 
eller redan är det, är hemlösa eller riskerar 
social utestängning. Parlamentet 
välkomnar fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (Fead) 
som ställer ytterligare medel till förfogande 
för att ta itu med materiell fattigdom och 
socialt stöd. Parlamentet framhåller att 
hemlösa och papperslösa kvinnor måste få 
tillgång till hälso- och sjukvård. 
Parlamentet konstaterar att man i 
kommissionens handlingsplan för 
integration och inkludering beaktat dessa 
socialgruppers omständigheter. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
vederbörligen beakta hemlösa kvinnor i 
sina pandemiåtgärdsplaner.
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