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Leasú 1
Frances Fitzgerald, rapóirtéir

Tuarascáil A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Gné na hinscne i ngéarchéim COVID-19 agus sa tréimhse iar-ghéarchéime
(2020/2121(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris C

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

C. de bhrí go léiríonn figiúirí 
básmhaireachta oifigiúla go bhfuil ráta báis 
níos airde ag fir ón víreas ná atá ag mná, cé 
go bhfuil mná i mbaol níos mó an víreas a 
tholgadh mar gheall ar a n-ionadaíocht 
díréireach ard i measc oibrithe túslíne in 
earnálacha riachtanacha le linn na 
ngéarchéimeanna reatha;

C. de bhrí go léiríonn figiúirí 
básmhaireachta oifigiúla tosaigh go bhfuil 
ráta báis níos airde ag fir scothaosta ón 
víreas ná atá ag mná, cé go bhfuil mná i 
mbaol níos mó an víreas a tholgadh mar 
gheall ar a n-ionadaíocht díréireach ard i 
measc oibrithe túslíne in earnálacha 
riachtanacha le linn na ngéarchéimeanna 
reatha;
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Leasú 2
Frances Fitzgerald, rapóirtéir

Tuarascáil A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Gné na hinscne i ngéarchéim COVID-19 agus sa tréimhse iar-ghéarchéime
(2020/2121(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris J

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

J. de bhrí go léirítear i dtaighde ó 
Eurofound go bhfuil baol tromchúiseach ag 
baint le géarchéim COVID-19 go gcuirfí ar 
gcúl na blianta fada de dhul chun cinn a 
baineadh amach maidir le comhionannas 
inscne i rannpháirtíocht i margadh an 
tsaothair, go háirithe má chuirtear bac 
breise ar ghníomhaíocht in earnálacha ina 
bhfuil barraíocht ionadaíochta ag mná30; de 
bhrí go léiríonn taighde gur beag an dul 
chun cinn atá déanta le blianta beaga 
anuas maidir leis an mbearna fostaíochta 
idir na hinscní a laghdú, agus go 
gcosnaíonn na héagothromaíochtaí 
leanúnacha i rannpháirtíocht san 
fhostaíocht breis agus EUR 335 bhilliún in 
aghaidh na bliana ar an Eoraip, costas arb 
ionann é sin agus 2.41 % d’OTI an Aontais 
in 201931;

_________________
30 Eurofound, Suirbhé COVID-19, 2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
[Bearnaí inscne i bhfostaíocht a líonadh: 
dul chun cinn a chosaint agus dúshláin 
COVID-19 a fhreagairt] (2020).

J. de bhrí go léirítear i dtaighde ó 
Eurofound go bhfuil baol tromchúiseach ag 
baint le géarchéim COVID-19 go gcuirfí ar 
gcúl na blianta fada de dhul chun cinn a 
baineadh amach maidir le comhionannas 
inscne i rannpháirtíocht i margadh an 
tsaothair, go háirithe má chuirtear bac 
breise ar ghníomhaíocht in earnálacha ina 
bhfuil barraíocht ionadaíochta ag mná30; de 
bhrí go léiríonn taighde gur beag an dul 
chun cinn atá déanta idir 2015 agus 2018 
maidir leis an mbearna fostaíochta idir na 
hinscní a laghdú, agus go gcosnaíonn na 
héagothromaíochtaí leanúnacha i 
rannpháirtíocht san fhostaíocht breis agus 
EUR 335 bhilliún in aghaidh na bliana ar 
an Eoraip, costas arb ionann é sin agus 
2.41 % d’OTI an Aontais in 201931;

_________________
30 Eurofound, Suirbhé COVID-19, 2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
[Bearnaí inscne i bhfostaíocht a líonadh: 
dul chun cinn a chosaint agus dúshláin 
COVID-19 a fhreagairt] (2020).
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Leasú 3
Frances Fitzgerald, rapóirtéir

Tuarascáil A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Gné na hinscne i ngéarchéim COVID-19 agus sa tréimhse iar-ghéarchéime
(2020/2121(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris K

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

K. de bhrí go bhfuil tionchar inscne-
shonrach na géarchéime léirithe go maith 
le hobair IECI agus Mná NA, i measc 
eagraíochtaí eile; de bhrí go bhfuil sé 
deacair tionchar iomlán na géarchéime a 
thomhas os rud é go bhfuil easpa sonraí 
inchomparáide atá imdhealaithe ó thaobh 
inscne de ann ar fud na mBallstát; de bhrí 
go raibh tionchar nach bhfacthas riamh ag 
paindéim COVID-19 ar mhargadh saothair 
na hEorpa; de bhrí gur gá an staid a scrúdú 
go cúramach de réir earnála le sonraí atá 
imdhealaithe ó thaobh inscne agus aoise 
de, le linn na tréimhsí géarchéime agus 
téarnaimh araon; de bhrí nach eol fós 
iarmhairtí iomlána eacnamaíocha, 
fostaíochta ná sóisialta na paindéime, ach 
go dtugann réamhstaidéir le tuiscint go 
gcaillfear líon suntasach post in earnálacha 
na seirbhíse agus na tionsclaíochta; de bhrí 
go bhfuil slándáil fostaíochta caomhnaithe, 
os a choinne sin, ag earnálacha eile, lena n-
áirítear na hearnálacha poiblí, leighis agus 
TFC, in ainneoin na géarchéime;

K. de bhrí go bhfuil tionchar inscne-
shonrach na géarchéime léirithe go maith 
le hobair IECI agus Mná NA, i measc 
eagraíochtaí eile; de bhrí go bhfuil sé 
deacair tionchar iomlán na géarchéime a 
thomhas ós rud é go bhfuil easpa sonraí 
inchomparáide atá imdhealaithe ó thaobh 
inscne de ann ar fud na mBallstát; de bhrí 
go raibh tionchar nach bhfacthas riamh ag 
paindéim COVID-19 ar mhargadh saothair 
na hEorpa; de bhrí gur gá an staid a scrúdú 
go cúramach de réir earnála le sonraí atá 
imdhealaithe ó thaobh inscne agus aoise 
de, le linn na tréimhsí géarchéime agus 
téarnaimh araon; de bhrí nach eol fós 
iarmhairtí iomlána eacnamaíocha, 
fostaíochta ná sóisialta na paindéime, ach 
go dtugann réamhstaidéir, lena n-áirítear ó 
Eurofound, le tuiscint go gcaillfear líon 
suntasach post in earnálacha na seirbhíse 
agus na tionsclaíochta, chomh maith le 
hearnálacha teagmhála lena n-áirítear 
seirbhísí miondíola, fóillíochta agus 
pearsanta, ar mná iad formhór mór na 
ndaoine a oibríonn iontu; de bhrí go 
bhfuil slándáil fostaíochta caomhnaithe, os 
a choinne sin, ag earnálacha eile, lena n-
áirítear na hearnálacha poiblí, leighis agus 
TFC, in ainneoin na géarchéime;
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Leasú 4
Frances Fitzgerald, rapóirtéir

Tuarascáil A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Gné na hinscne i ngéarchéim COVID-19 agus sa tréimhse iar-ghéarchéime
(2020/2121(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 7

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

7. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit dlúthfhaireachán a dhéanamh 
agus freagairt láidir a thabhairt ar 
bhréagaisnéis, dioscúrsaí poiblí diúltacha, 
beartú tosaíochta neamhleor, rochtain ar 
sheirbhísí ábhartha a shrianadh nó a dhiúltú 
agus tionscnaimh chúlchéimnitheacha a 
bhaineann le cearta na mban, cearta 
LADTIA+ agus comhionannas inscne; á 
iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a 
dhéanamh ar an spás atá á laghdú 
d’eagraíochtaí na sochaí sóisialta agus do 
thaispeántais a bhaineann leis na topaicí 
thuasluaite mar gheall ar bhearta 
gaibhniúcháin le linn ghéarchéim COVID-
19 agus na tréimhse iar-ghéarchéime mar 
ábhair daonlathais agus ceart bunúsach; á 
chreidiúint go bhféadfaí nósanna 
imeachta um shárú a sheoladh dá 
mbeadh amhras ann go ndearnadh sárú ar 
dhlí an Aontais agus go bhféadfadh sásra 
coinníollachta chun cistí AE a eisíoc 
bunaithe ar thuarascáil bhliantúil 
faireacháin an Choimisiúin maidir le 
luachanna AE a bheith bunriachtanach i 
ndáil leis sin; á iarraidh ar na Ballstáit a 
áirithiú gur chun críche na paindéime 
amháin a bheidh na bearta sriantacha 
éigeandála, go mbeidh siad teoranta ó 
thaobh ama de agus go mbeidh siad ag 
teacht leis na cearta bunúsacha;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit dlúthfhaireachán a dhéanamh 
agus freagairt láidir a thabhairt ar 
bhréagaisnéis, dioscúrsaí poiblí diúltacha, 
beartú tosaíochta neamhleor, rochtain ar 
sheirbhísí ábhartha a shrianadh nó a dhiúltú 
agus tionscnaimh chúlchéimnitheacha a 
bhaineann le cearta na mban, cearta 
LADTIA+ agus comhionannas inscne; á 
iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a 
dhéanamh ar an spás atá á laghdú 
d’eagraíochtaí na sochaí sóisialta agus do 
thaispeántais a bhaineann leis na topaicí 
thuasluaite mar gheall ar bhearta 
gaibhniúcháin le linn ghéarchéim COVID-
19 agus na tréimhse iar-ghéarchéime mar 
ábhair daonlathais agus ceart bunúsach; ag 
tabhairt dá haire go ndéanfar bearta 
iomchuí nuair a shuifear go ndéanann 
sáruithe ar phrionsabail an smachta 
reachta i mBallstát difear ar bhealach atá 
sách díreach do bhainistíocht fhónta 
airgeadais bhuiséad an Aontais Eorpaigh, 
nó go bhfuil baol mór ann go ndéanfadh 
siad amhlaidh; á iarraidh ar na Ballstáit a 
áirithiú gur chun críche na paindéime 
amháin a bheidh na bearta sriantacha 
éigeandála, go mbeidh siad teoranta ó 
thaobh ama de agus go mbeidh siad ag 
teacht leis na cearta bunúsacha;
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Leasú 5
Frances Fitzgerald, rapóirtéir

Tuarascáil A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Gné na hinscne i ngéarchéim COVID-19 agus sa tréimhse iar-ghéarchéime
(2020/2121(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 8

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

8. á chur in iúl gur díol imní di ráta 
ard básmhaireachta COVID-19; ag tabhairt 
dá haire an ráta básmhaireachta níos airde i 
measc na bhfear agus ag tathant ar an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) agus 
ar ghníomhaireachtaí ábhartha an Aontais 
scrúdú a dhéanamh ar na tionchair éagsúla 
ar an tsláinte a bhíonn ar fhir agus ar mhná; 
á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint 
d’fhaireachán a dhéanamh ar an staid 
d’fhonn tuiscint a fháil ar thionchair 
fhadtéarmacha shláinte an víris ar mhná 
agus ar fhir; ag cur béim ar an bhfíoras gur 
gá ionadaíocht chothromaithe inscne a 
bheith i gceist le taighde cliniciúil ar an 
víreas chun measúnú a dhéanamh ar an 
gcaoi a bhféadfadh an víreas agus aon 
vacsaín nó cóireáil fhéideartha dul i 
bhfeidhm ar mhná agus ar fhir ar bhealach 
difriúil;

8. á chur in iúl gur díol imní di ráta 
ard básmhaireachta COVID-19; ag tabhairt 
dá haire an ráta básmhaireachta tosaigh 
níos airde i measc na bhfear agus ag tathant 
ar an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 
(EDS) agus ar ghníomhaireachtaí ábhartha 
an Aontais scrúdú a dhéanamh ar na 
tionchair éagsúla ar an tsláinte a bhíonn ar 
fhir agus ar mhná; á iarraidh ar an 
gCoimisiún leanúint d’fhaireachán a 
dhéanamh ar an staid d’fhonn tuiscint a 
fháil ar thionchair fhadtéarmacha shláinte 
an víris ar mhná agus ar fhir; ag cur béim 
ar an bhfíoras gur gá ionadaíocht 
chothromaithe inscne a bheith i gceist le 
taighde cliniciúil ar an víreas chun 
measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhféadfadh an víreas agus aon vacsaín nó 
cóireáil fhéideartha dul i bhfeidhm ar mhná 
agus ar fhir ar bhealach difriúil;
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Leasú 6
Frances Fitzgerald, rapóirtéir

Tuarascáil A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Gné na hinscne le linn na géarchéime Covid-19 agus ina diaidh
(2020/2121(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 12

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

12. ag tathant ar an gCoimisiún 
imthosca éigeandála amhail COVID-19 a 
chur san áireamh, lena n-áirítear a 
dtionchar ar cheisteanna cúraim sláinte 
inscne-shonracha amhail SRHR, ina 
fhreagairtí beartais sláinte, mar shampla 
Clár EU4Health, Plean Sáraithe Ailse AE 
agus Straitéis Sláinte AE; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar an gComhairle 
aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sláinte 
den Straitéis um Chomhionannas Inscne 
2020-2025 i gClár EU4Health, amhail 
SRHR mar chuid lárnach den tsláinte agus 
mar ghné riachtanach den fholláine agus 
chun comhionannas inscne a chur chun 
cinn; á iarraidh go gcuirfí dlús le 
hinfheistíochtaí i seirbhísí atá riachtanach 
do chomhionannas inscne agus go ndéanfaí 
saineolaithe sláinte inscne agus 
cothromaíocht inscne a ionchorprú i gClár 
EU4Health;

12. ag tathant ar an gCoimisiún 
imthosca éigeandála amhail COVID-19 a 
chur san áireamh, lena n-áirítear a 
dtionchar ar cheisteanna cúraim sláinte 
inscne-shonracha amhail SRHR, ina 
fhreagairtí beartais sláinte, mar shampla 
Clár EU4Health, Plean Sáraithe Ailse AE 
agus Straitéis Sláinte AE; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit aghaidh a 
thabhairt ar na gnéithe sláinte den Straitéis 
um Chomhionannas Inscne 2020-2025, 
agus Clár EU4Health á chur chun 
feidhme acu, amhail SRHR mar chuid 
lárnach den tsláinte agus mar ghné 
riachtanach den fholláine agus chun 
comhionannas inscne a chur chun cinn; á 
iarraidh go gcuirfí dlús le hinfheistíochtaí i 
seirbhísí atá riachtanach do chomhionannas 
inscne agus go ndéanfaí saineolaithe sláinte 
inscne agus cothromaíocht inscne a 
ionchorprú i gcur chun feidhme Chlár 
EU4Health;

Or. en
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Leasú 7
Frances Fitzgerald, rapóirtéir

Tuarascáil A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Gné na hinscne le linn na géarchéime Covid-19 agus ina diaidh
(2020/2121(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 20

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

20. á chur in iúl gur oth léi an ciorrú 
suntasach de thuairim is 20% ar gCiste 
um Cheartas, Cearta agus Luachanna 
agus, ina dhiaidh sin, ar an gClár um 
Shaoránaigh, Comhionannas, Cearta agus 
Luachanna a mhol an Coimisiún sa togra 
athbhreithnithe maidir leis an gcreat 
airgeadais ilbhliantúil (CAI), d’ainneoin 
go raibh an buiséad tosaigh a moladh in 
2018 íseal cheana féin; á chur in iúl gur 
oth léi go dtéann an cinneadh sin i 
gcoinne a seasamh ó 2019 agus i gcoinne 
iarrataí ón tsochaí shibhialta an buiséad a 
mhéadú; á mheabhrú go bhfuil údar cuí 
lena seasamh ós rud é gur cuireadh Sraith 
Luachanna an Aontais leis, rud a éilíonn 
maoiniú breise, agus i bhfianaise an 
tionchair dhíréirigh a bhí ag géarchéim 
COVID-19 ar mhná agus an mhéadaithe 
ar fhoréigean inscnebhunaithe le linn na 
géarchéime, ós rud é gurb é an clár sin an 
t-aon sásra tacaíochta amháin do 
ESSanna lena ndéantar comhionannas 
inscne a chur chun cinn agus lena 
ndéantar foréigean inscnebhunaithe in 
AE a chomhrac; á iarraidh ar an 
gComhairle cistí a mhéadú chun 
sainchuspóir DAPHNE agus cuspóirí clár 
gaolmhar eile a chomhlíonadh agus a 
áirithiú gur leor na cistí sin, agus 
riachtanais reatha i gcomhréir le seasamh 
Pharlaimint na hEorpa 2019 á gcur san 
áireamh, agus go mbeidh cistiú 

20. á athdhearbhú go dtacaíonn sí leis 
an gclár um Cheartas agus leis an gclár um 
Shaoránaigh, Comhionannas, Cearta agus 
Luachanna (CERV) araon; á chur in iúl 
gur geall léi cruthú shraith nua Luachanna 
an Aontais laistigh de CERV agus á chur i 
bhfáth gur cheart díriú léi ar chearta a 
chosaint agus a chur chun cinn, agus ar 
fheasacht a ardú ina leith, trí thacaíocht 
airgeadais a chur ar fáil d’eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta atá gníomhach ar an 
leibhéal áitiúil, réigiúnach agus 
trasnáisiúnta; ag meabhrú sheasamh na 
Parlaiminte maidir le maoiniú 
leordhóthanach a áirithiú do na cláir sin; 
á chur in iúl gur geal léi an 
leithdháileadh breise do na cláir 
shuaitheanta mar a comhaontaíodh sa 
chaibidlíocht deiridh maidir leis an CAI 
do 2021-2027 idir an Pharlaimint agus an 
Chomhairle, rud a mbainfidh clár CERV 
tairbhe as; á chur in iúl gur geal léi an 
comhaontú sealadach do bhuiséad an 
Aontais do 2021, lena leithdháiltear EUR 
6.6 milliún breise ar chlár CERV; á chur i 
bhfáth go bhfuil gá le cistiú 
leordhóthanach ó na leithdháiltí sin do 
ghníomhaíochtaí lena ndírítear ar an 
bhforéigean inscne-bhunaithe a chosc 
agus a chomhrac faoi chuspóir sonrach 
DAPHNE agus á chur in iúl gur geal léi 
an cur i leataobh a comhaontaíodh chun 
na críche sin; á chur i bhfáth go bhfuil gá 
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leordhóthanach do 2021 ag gabháil leo 
chun éifeachtaí COVID-19 ar fhoréigean 
inscnebhunaithe a chomhrac; á iarraidh 
go nglacfar bearta go práinneach lena 
ndíreofar ar inscne go soiléir, trí chistí a 
chur ar leataobh, chun aghaidh a thabhairt 
ar riachtanais shonracha na mban tar éis na 
géarchéime, go háirithe i réimsí na 
fostaíochta, an fhoréigin inscnebhunaithe 
agus SRHR, bíodh siad i Next Generation 
EU nó i CAI don tréimhse 2021-2027, i 
gcomhréir le cur chuige déach na Straitéise 
maidir le Comhionannas Inscne; á iarraidh 
ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún 
breithniú a dhéanamh air sin agus 
pleananna freagartha maidir le COVID-19 
á gcur isteach acu, agus aird chuí a 
thabhairt ar na bearta agus an cistiú atá 
cheana ann, agus le comhionannas inscne i 
gcroílar an téarnaimh eacnamaíoch; á 
iarraidh ar an gComhairle agus ar an 
gCoimisiún príomhshruthú inscne agus an 
buiséadú inscne a chur i bhfeidhm sna 
bearta téarnaimh;

le AE a bheith níos uaillmhianaí maidir 
lenár luachanna a chosaint agus go 
bhfuil gá le cistiú leordhóthanach a bheith 
á chur ar fáil aige do na gníomhaíochtaí 
sin; á iarraidh, ina theannta sin, go 
ndéanfar bearta a chur chun feidhme go 
práinneach lena ndíreofar ar inscne go 
soiléir, trí chistí a chur ar leataobh, chun 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
shonracha na mban tar éis na géarchéime, 
go háirithe i réimsí na fostaíochta, an 
fhoréigin inscnebhunaithe agus SRHR, 
lena n-áirítear i gcláir agus in ionstraimí 
eile laistigh de Next Generation EU agus 
sa CAI do thréimhse 2021-2027, i 
gcomhréir le cur chuige déach na Straitéise 
maidir le Comhionannas Inscne; á iarraidh 
ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún 
breithniú a dhéanamh air sin agus 
pleananna freagartha maidir le COVID-19 
á gcur isteach acu, agus aird chuí a 
thabhairt ar na bearta agus an cistiú atá 
cheana ann, agus le comhionannas inscne i 
gcroílar an téarnaimh eacnamaíoch; á 
iarraidh ar na Ballstáit agus ar an 
gCoimisiún príomhshruthú inscne agus an 
buiséadú inscne a chur i bhfeidhm sna 
bearta téarnaimh;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 31

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

31. á chur i bhfáth go gcaithfidh pá 
comhionann as obair chomhionann nó 
obair ar comhionann a luach idir fir agus 
mná a bheith mar threoirphrionsabal don 
Choimisiún, don Pharlaimint agus do na 
Ballstáit go léir, agus bearta freagartha ar 
ghéarchéim COVID-19 á ndearadh acu; á 
chur in iúl gur geal léi gealltanas an 
Choimisiúin i dtaobh bearta ceangailteacha 
maidir le trédhearcacht pá a thíolacadh faoi 
dheireadh 2020 chun aghaidh a thabhairt 
go héifeachtach ar bhearnaí pá agus pinsin 
idir na hinscní, toisc go dtugtar le fios leis 
na tascairí eacnamaíocha go bhfuil na 
bearnaí sin ag leathnú tuilleadh mar 
thoradh ar an bpaindéim; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, i ndáil leis sin, breithniú a 
dhéanamh ar dhea-chleachtais na 
mBallstát, agus aird chuí á tabhairt ar 
choinníollacha uathúla fiontar beag agus 
meánmhéide (FBManna) agus ar 
shamhlacha éagsúla i margadh an tsaothair 
in AE; á iarraidh, thairis sin, ar an 
gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar 
Threoir 2006/54/CE;

31. á chur i bhfáth go gcaithfidh pá 
comhionann as obair chomhionann nó 
obair ar comhionann a luach idir fir agus 
mná a bheith mar threoirphrionsabal don 
Choimisiún, don Pharlaimint agus do na 
Ballstáit go léir, agus bearta freagartha ar 
ghéarchéim COVID-19 á ndearadh acu; ag 
tathant ar an gCoimisiúin a ghealltanas a 
chomhlíonadh i dtaobh bearta 
ceangailteacha maidir le trédhearcacht pá a 
thíolacadh go pras chun aghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar bhearnaí pá 
agus pinsin idir na hinscní, toisc go dtugtar 
le fios leis na tascairí eacnamaíocha go 
bhfuil na bearnaí sin ag leathnú tuilleadh 
mar thoradh ar an bpaindéim; á iarraidh ar 
an gCoimisiún, i ndáil leis sin, breithniú a 
dhéanamh ar dhea-chleachtais na 
mBallstát, agus aird chuí á tabhairt ar 
choinníollacha uathúla fiontar beag agus 
meánmhéide (FBManna) agus ar 
shamhlacha éagsúla i margadh an tsaothair 
in AE; á iarraidh, thairis sin, ar an 
gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar 
Threoir 2006/54/CE;
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Mír 37
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37. ag cur béim ar na dúshláin don 
earnáil talmhaíochta agus don soláthar bia 
in AE, chomh maith le staid shonrach na 
mban i gceantair thuaithe; ag cur béim ar 
an bhfíoras gur gá an fochlár téamach do 
mhná i gceantair thuaithe atá ann cheana a 
choinneáil trí phleananna straitéiseacha an 
chomhbheartais talmhaíochta arna maoiniú 
ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht 
Talmhaíochta agus ag an gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe; á chur 
i bhfáth go bhfuil sé mar aidhm leis an 
bhfochlár sin fostaíocht na mban agus 
fiontraíocht na mban a spreagadh; á 
iarraidh, i ndáil leis sin, go ndéanfaí cistí 
AE a chur i leataobh chun feabhas a chur ar 
dhálaí maireachtála agus oibre i gceantair 
thuaithe; á iarraidh, thairis sin, go ndéanfar 
machnamh ar ról na mban tuaithe maidir le 
coimirciú a dhéanamh ar an gcomhshaol 
agus ar an mbithéagsúlacht faoin 
gComhaontú Glas don Eoraip; á iarraidh ar 
na Ballstáit dea-chleachtais a mhalartú 
maidir le stádas gairmiúil céilí cuidithe san 
earnáil talmhaíochta agus á iarraidh go 
ndéanfaidh an Coimisiún treoir a ullmhú i 
ndáil leis sin;

37. ag cur béim ar na dúshláin don 
earnáil talmhaíochta agus don soláthar bia 
in AE, chomh maith le staid shonrach na 
mban i gceantair thuaithe; ag cur béim ar 
an bhfíoras gur gá an fochlár téamach do 
mhná i gceantair thuaithe atá ann cheana a 
choinneáil trí phleananna straitéiseacha an 
chomhbheartais talmhaíochta arna maoiniú 
ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um 
Fhorbairt Tuaithe; á chur i bhfáth go bhfuil 
sé mar aidhm leis an bhfochlár sin 
fostaíocht na mban agus fiontraíocht na 
mban a spreagadh; á iarraidh, i ndáil leis 
sin, go ndéanfaí cistí AE a chur i leataobh 
chun feabhas a chur ar dhálaí maireachtála 
agus oibre i gceantair thuaithe; á iarraidh, 
thairis sin, go ndéanfar machnamh ar ról na 
mban tuaithe maidir le coimirciú a 
dhéanamh ar an gcomhshaol agus ar an 
mbithéagsúlacht faoin gComhaontú Glas 
don Eoraip; á iarraidh ar na Ballstáit dea-
chleachtais a mhalartú maidir le stádas 
gairmiúil céilí cuidithe san earnáil 
talmhaíochta agus á iarraidh go ndéanfaidh 
an Coimisiún treoir a ullmhú i ndáil leis 
sin;
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43. ag tabhairt chun suntais imthosca 
uathúla na mban atá gan dídeán agus na 
mban atá ag gabháil don striapachas agus a 
leochaileacht mhéadaithe i leith foréigean 
inscnebhunaithe, chomh maith le heaspa 
rochtana ar shaoráidí sláinteachais agus 
cúraim sláinte mar thoradh ar phaindéim 
COVID-19 agus ar bhearta éigeandála a 
glacadh ina dhiaidh sin; á iarraidh ar na 
Ballstáit a áirithiú go ndéanfar seirbhísí 
agus tacaíocht leordhóthanach a leathnú 
chuig na daoine sin atá i staideanna 
éiginnte, lena n-áirítear na mná atá i mbaol 
bochtaineachta nó atá faoi bhochtaineacht, 
agus mná atá gan dídean nó atá 
leochaileach i leith eisiamh sóisialta; á chur 
in iúl gur geal léi an Ciste um Chabhair 
Eorpach do na Daoine is Díothaí, lena 
soláthraítear acmhainní breise chun 
aghaidh a thabhairt ar dhíth ábhartha 
chomh maith le cúnamh sóisialach; á 
thabhairt chun suntais gur gá go mbeadh 
rochtain ag daoine gan dídean agus ag mná 
gan doiciméid ar chúram sláinte; á 
iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a 
thabhairt ar a staid sa chéad Phlean 
Gníomhaíochta eile um Lánpháirtiú agus 
um Chuimsiú; á iarraidh ar na Ballstáit 
mná atá gan dídean a chur san áireamh mar 
is iomchuí ina bpleananna freagartha 
paindéime;

43. ag tabhairt chun suntais imthosca 
uathúla na mban atá gan dídeán agus na 
mban atá ag gabháil don striapachas agus a 
leochaileacht mhéadaithe i leith foréigean 
inscnebhunaithe, chomh maith le heaspa 
rochtana ar shaoráidí sláinteachais agus 
cúraim sláinte mar thoradh ar phaindéim 
COVID-19 agus ar bhearta éigeandála a 
glacadh ina dhiaidh sin; á iarraidh ar na 
Ballstáit a áirithiú go ndéanfar seirbhísí 
agus tacaíocht leordhóthanach a leathnú 
chuig na daoine sin atá i staideanna 
éiginnte, lena n-áirítear na mná atá i mbaol 
bochtaineachta nó atá faoi bhochtaineacht, 
agus mná atá gan dídean nó atá 
leochaileach i leith eisiamh sóisialta; á chur 
in iúl gur geal léi an Ciste um Chabhair 
Eorpach do na Daoine is Díothaí, lena 
soláthraítear acmhainní breise chun 
aghaidh a thabhairt ar dhíth ábhartha 
chomh maith le cúnamh sóisialach; á 
thabhairt chun suntais gur gá go mbeadh 
rochtain ag daoine gan dídean agus ag mná 
gan doiciméid ar chúram sláinte; ag 
tabhairt dá haire go bhfuil imthosca na 
ngrúpaí sochaíocha sin curtha san 
áireamh i bPlean Gníomhaíochta an 
Choimisiúin um Lánpháirtiú agus um 
Chuimsiú; á iarraidh ar na Ballstáit mná atá 
gan dídean a chur san áireamh mar is 
iomchuí ina bpleananna freagartha 
paindéime;
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