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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Chearta na mBan agus um 
Chomhionannas Inscne, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. ag tabhairt dá haire, as beagnach 18 milliún eolaí agus innealtóir san Aontas, gur fir iad 
59% díobh agus gur mná iad 41% díobh;

2. ag cur i bhfáth go bhfuil éagsúlacht mhór idir dearcthaí na mac léinn baineann i leith 
ghairmeacha ETIM san Aontas, nuair a fheictear mar shampla san Fhionlainn nach 
bhfuil sé de chuspóir ach ag ceathrar mac léinn baineann as gach céad gairm in earnáil 
ETIM a bhaint amach, ach sa Laitvia tá an figiúr sin ceithre huaire níos airde agus, dá 
bhrí sin, ag moladh go bhfiosrófaí na héagsúlachtaí sin tuilleadh;

3. ag cur i bhfáth, mar shampla, gur bhain 41% de stiúrthóirí feidhmiúcháin i gcuideachtaí 
DAX céim san eolaíocht amach agus go bhfuil mná fós faoi ghannionadaíocht i bpoist 
bhainistíochta dá réir sin;

4. ag meabhrú go gcaillfear go leor post amach anseo mar thoradh ar an intleacht shaorga, 
a dhéanfaidh difear do mhná agus d’fhir araon agus gur cheart go gcuirfí é sin san 
áireamh cheana féin, mar ábhar práinne, sna beartais oideachais atá ann faoi láthair;

5. á chreidiúint go diongbháilte, ós rud é gur tearc iad na hoibrithe oilte, gur cheart mná a 
spreagadh chun poist i réimsí ETIM a bhaint amach toisc go bhfuil an acmhainneacht 
neamhshaothraithe san earnáil sin ard;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áitiú ar dhaoine óga a bhfuil oiliúint i 
réimse ETIM faighte acu, gnólachtaí nuathionscanta a bhunú – go háirithe sa réimse 
digiteach –  agus tacaíocht a thabhairt do na daoine óga sin, agus é á chur san áireamh 
go bhfuil bunaitheoirí mná chomh rathúil céanna le bunaitheoirí fir cheana féin;

7. ag moladh do na Ballstáit tacú le tionscnaimh lena ndéantar mná a bhfuil poist in earnáil 
ETIM acu a nascadh le chéile agus comhar níos dlúithe idir an tionscal agus an t-ard-
oideachas a chur chun cinn.


