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MOLTAÍ

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

A. de bhrí gur eisíodh an teachtaireacht ón gCoimisiún ‘Eoraip shóisialta láidir le haghaidh 
aistrithe córa’ (COM(2020)0014) sular bhris paindéim COVID-19 amach;

B. de bhrí go mbíonn tionchar díréireach ag paindéim COVID-19 ar mhná, go háirithe mná 
atá ag obair i bhfostaíocht fhorbhásach agus in earnálacha baineannaithe amhail earnáil 
an tsláinte, earnáil an mhiondíola nó earnáil na seirbhísí cúraim; de bhrí go bhfuil cur 
chun feidhme beartas leormhaith maidir le cothromaíocht oibre is saoil agus 
leithdháileadh cothrom freagrachtaí cúraim fíor-riachtanach chun an saoil oibre, an saol 
príobháideach agus saol teaghlaigh a thabhairt le chéile, agus chun rannpháirtíocht 
chothrom na mban sa mhargadh saothair a éascú, ós rud é go bhfuil mná fós ina 
bpríomhchúramóirí;

C. de bhrí gur minice mná a bheith faoi réir cineálacha iomadúla agus trasnacha 
idirdhealaithe, lena n-áirítear mná faoi mhíchumas, mná le fadhbanna sláinte, mná 
imirceacha agus mná de bhunadh mionlaigh eitnigh, mná scothaosta, mná le níos lú 
cáilíochtaí acadúla foirmiúla, tuismitheoirí aonair, mná a bhfuil cónaí orthu i gceantair 
tuaithe, mar aon le daoine LADTIA+;

D. de bhrí go bhfuil mná faoi ghannionadaíocht i bpoist cheannaireachta eacnamaíche agus 
polaitiúla a chineann freagairtí beartais maidir le COVID-19; de bhrí gur cheart mná a 
áireamh i gcinnteoireacht chun níos mó dearcthaí, eolais agus taithí a thabhairt isteach, 
rud a leanfadh aschuir bheartais níos fearr;

E. de bhrí, mar thoradh ar COVID-19 agus na bearta chun dul i ngleic leis, eadhon 
gaibhniúchán agus teilea-obair, go bhfuil mná atá i gcaidrimh mí-úsáide neamhchosanta 
go buan ar fhoréigean, rud a mhéadaigh líon na gcásanna foréigin i gcoinne na mban; de 
bhrí gur iarmhairt amháin den tréimhse ghaibhniúcháin ná gur tháinig méadú mór, thart 
ar 30 %, ar fhoréigean inscnebhunaithe agus foréigean laistigh de theaghlach i roinnt 
tíortha Eorpacha; de bhrí gur fhulaing, ar an iomlán, níos mó ná 243 mhilliún mná idir 
15 agus 49 mbliana d’aois foréigean gnéasach agus/nó fisiciúil ar fud an domhain le 12 
mhí anuas;

F. de bhrí, in ainneoin go bhfuil comhionannas inscne ar cheann de phrionsabail 
bhunúsacha an Aontais Eorpaigh, a chumhdaítear in Airteagail 2 agus 3(3) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), in Airteagal 8 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais (CFAE) agus in Airteagail 21 agus 23 den Chairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh, gurb ionann an bhearna fostaíochta idir na hinscní agus 11.7%, gurb 
ionann an bhearna phá agus 15.7% agus gurb ionann an bhearna phinsin agus 30.1%;

G. de bhrí gur léiríodh le COVID-19 fadhb sheanbhunaithe maidir le soláthar cúraim in 
AE, go háirithe maidir le cothromaíocht oibre is saoil; de bhrí gur gá féachaint ar 
riachtanais chúraim ar bhealach iomlánaíoch feadh contanaim, ó chúram leanaí go 
cúram tar éis na scoile agus cúram do dhaoine faoi mhíchumas go cúram do dhaoine 
scothaosta; de bhrí go bhfuil níos mó ná 50% de chúramóirí atá faoi bhun 65 bliana 
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d’aois i mbun cúraim agus i mbun fostaíochta, agus ar an gcaoi sin i mbun gníomh 
cothromaíochta atá deacair; de bhrí go bhféadfadh sé gurbh fhearr le cúramóirí poist ar 
bheagán oiliúna agus ar phá íseal, ar poist iad ar féidir iad a oiriúnú dá sceideal cúraim, 
mar aon le dualgas a bheith orthu a n-uaireanta oibre a laghdú nó obair ar íocaíocht a 
fhágáil ar an iomlán; de bhrí go laghdaíonn 7 % agus 21 % de chúramóirí 
neamhfhoirmiúla a n-uaireanta oibre, agus go dtarraingíonn idir 3 % agus 18 % díobh 
siar ón margadh saothair;

H. de bhrí gur féidir le leithdháileadh neamhchothrom acmhainní a bheith mar thoradh ar 
idirdhealú inscne sa bhaile agus ar an margadh saothair, rud a fhágann mná níos 
leochailí do bhochtaineacht agus d’eisiamh sóisialta ná fir; de bhrí, má thiteann siad i 
mbochtaineacht, tá níos lú seans ann go dtiocfaidh mná as;

I. de bhrí gurb ionann 15 % de theaghlaigh le leanaí ar leibhéal AE agus teaghlaigh 
aontuismitheora; de bhrí, ar an meán, gurb iad máithreacha singile a ritheann 85 % de 
na teaghlaigh sin, agus go raibh 47 % de theaghlaigh aontuismitheora i mbaol 
bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta in 2017; de bhrí go raibh tionchar díréireach ag 
paindéim COVID-19 ar theaghlaigh aontuismitheora;

J. de bhrí go bhfuil easpa dídine i measc na mban ina fadhb atá ag méadú; de bhrí go 
bhfuil dúshláin shonracha fós os comhair mná gan dídean i gcomhthéacs ghéarchéim 
COVID-19, agus lóistín sealadach agus éigeandála go háirithe leochaileach do thraschur 
galar, d’fhoréigean inscne agus d’easpa rochtana ar shaoráidí sláinteachais agus cúraim 
sláinte;

K. de bhrí go bhfuil deighilt chothrománach agus ingearach sa mhargadh saothair in AE 
fós suntasach, agus mná faoi ró-ionadaíocht in earnálacha ina bhfuil níos lú brabúis i 
gceist; de bhrí go raibh tionchar ag paindéim COVID-19 go háirithe ar mhná le 
conarthaí neamhchinnte, ós rud é gur chaill siad a bpoist ar dtús, agus as ar lean 
iarmhairtí airgeadais dá dteaghlaigh agus dá neamhspleáchas eacnamaíoch, mar aon le 
cosaint slándála sóisialta neamhleor a fháil in aimsir na géarchéime;

L. de bhrí go raibh tionchar suntasach ag géarchéim COVID-19 ar fhiontraithe gnólachtaí 
nuathionscanta, ar fir iad 70 % acu agus ar mná iad 30 % acu, agus ar dhaoine 
féinfhostaithe, ar mná iad 34.4 % acu; de bhrí go mbeadh staidéar nuashonraithe lena 
léirítear impleachtaí gearrthéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha COVID-19 ar 
fhiontraíocht na mban in AE-27 ina fhoinse luachmhar faisnéise do chinnteoirí na 
hEorpa;

M. de bhrí go bhfuil oideachas agus scileanna digiteacha ríthábhachtach chun oiriúnú 
d’aistriú digiteach gheilleagar agus shochaí na hEorpa; de bhrí go bhfuil mná faoi 
ghannionadaíocht sna hearnálacha TCF, eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta 
agus matamaitice (ETIM), agus in earnáil na hintleachta saorga (IS); de bhrí nach 
ionann mná ach 17 % de speisialtóirí TCF agus 34 % de chéimnithe STEM; de bhrí, ag 
an am céanna, go dtuilleann mná san earnáil TCF 19 % níos lú ná fir; de bhrí go bhfuil 
bearna inscne de 11 % maidir le scileanna digiteacha, agus de bhrí go bhfuil an bhearna 
sin níos mó maidir le scileanna atá níos airde ná scileanna bunúsacha agus go háirithe i 
measc daoine atá os cionn 55 bliana d’aois; de bhrí, le fiontraíocht na mban, go ndéantar 
cumhachtú na mban agus cuimsiú sóisialta a fheabhsú, borradh a chur faoi fhostaíocht, 
éagsúlú gnólachtaí a thacú agus an nuálaíocht agus fás a spreagadh; de bhrí go 
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mbraitheann acmhainneacht le haghaidh aistriú cóir freisin ar phoist ghlasa nua in 
earnálacha ina bhfuil gá go minic le scileanna digiteacha arda agus TCF;

N. de bhrí gur méadaíodh tuilleadh an brú atá ar mhná; de bhrí gur eascair méadú mór ar 
chineálacha nua de chiapadh síceolaíoch agus ciapadh gnéasach, ar líne agus as líne 
araon, le linn na tréimhse gaibhniúcháin as na cineálacha nua oibre a forchuireadh, ar 
cineálacha oibre iad ar féidir síneadh a chur leo agus atá chun dochair don deighilt idir 
an saol oibre is an saol príobháideach,  de bhrí nach bhfuil aon bhearta curtha i 
bhfeidhm ag formhór na gcuideachtaí agus na rialtas chun dul i ngleic leis na feiniméin 
sin;

O. de bhrí go bhfuil tionchar díréireach ag an mbochtaineacht fuinnimh ar mhná agus go 
bhfuil siad ag streachailt chun íoc as a dtomhaltas fuinnimh; de bhrí go bhfuil lucht 
saothar na hearnála fuinnimh comhdhéanta d’fhir (77.9 %) den chuid is mó, agus nach 
ionann mná ach 22.1 % de; de bhrí go bhfuil cosúlacht ann go bhfuil an treocht chéanna 
i bhfeidhm in earnáil na bhfuinneamh inathnuaite, ar mná iad níos lú 30 % den lucht 
saothair;

P. de bhrí, leis an dara prionsabal de cholún Eorpach na gceart sóisialta (CECS), go 
gcumhdaítear cóir chomhionann agus deiseanna comhionanna idir mná agus fir maidir 
le rannpháirtíocht sa mhargadh saothair, téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus dul 
chun cinn gairme;

Q. de bhrí go raibh ar mhná leanúint ar aghaidh le formhór den obair tí a dhéanamh agus 
oideachas a chur ar leanaí le linn na tréimhse sin; de bhrí, mar sin féin, gur méadaíodh 
ualach meabhrach na mban ó dhá oiread go trí oiread níos mó maidir lena n-obair lae; 
de bhrí go moillíonn nó go gcuireann freagrachtaí cúraim gan íocaíocht cosc ar dhul 
chun cinn gairme na mban agus go mbíonn beagán tionchair, nó nach mbíonn aon 
tionchar, acu ar shaolta gairme na bhfear, rud a chruthaíonn an bhearna phá ina dhiaidh 
sin agus as a leanann gannionadaíocht na mban in earnálacha áirithe;

R. de bhrí go léirítear dúshláin agus deiseanna araon leis na haistrithe digiteacha agus 
glasa, agus le hathruithe déimeagrafacha sa tsochaí, agus nach mór dár straitéis chun 
déileáil leo a bheith cóir agus cothrom ó thaobh na sochaí de; de bhrí nach mór don 
straitéis sin gníomhaíochtaí comhionannais na mBallstát a thacú, a chomhordú agus a 
chomhlánú;

S. de bhrí go raibh mná ar na chéad íospartaigh de bhochtaineacht san Eoraip cheana féin; 
de bhrí go bhfuil teaghlaigh aontuismitheora san áireamh sna híospartaigh sin, ina bhfuil 
níos mó ná 80 % díobh comhdhéanta de mháithreacha singile, atá i mbaol maireachtáil 
gan chinnteacht agus titim níos doimhne sa bhochtaineacht; de bhrí go measann an 
eagraíocht neamhrialtasach OXFAM go bhféadfadh 500 milliún duine titim i 
mbochtaineacht, rud arbh ionann agus 10 % de dhaonra an domhain, agus gur mná den 
chuid is mó a ndéanfadh sé difear dóibh;

T. de bhrí gur léiríodh freisin leis an ngéarchéim sin easpa ollmhór de dhlúthpháirtíocht ar 
an leibhéal Eorpach; de bhrí go bhfuil roinnt rialtas ag baint úsáid as an bpaindéim ní 
hamháin chun gealltanais chomhshaoil a fhreaschur ach cearta bunúsacha oibrithe agus 
ban freisin;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún obair a dhéanamh leis na Ballstáit chun CECS a chur i 
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gcroílár na gclár téarnaimh eacnamaíoch; á áitiú go ndeánfaidh an Coimisiún agus an 
Chomhairle príomhshruthú inscne agus buiséadú inscne a chomhtháthú i ngach gné de 
CECS chun comhionannas inscne, comhionannas deiseanna agus rannpháirtíocht na 
mban sa mhargadh saothair a chur chun cinn, lena dtabharfar aghaidh ar an mbearna 
fostaíochta idir na hinscní, chomh maith chun dálaí oibre cothroma, cosaint shóisialta 
inbhuanaithe agus inacmhainne, agus rannpháirteachas na mban i ngach leibhéal de na 
próisis chinnteoireachta a chur chun cinn; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le 
príomhshruthú inscne a bheith mar chuid lárnach den phlean sin; á iarraidh ar an 
gCoimisiún prionsabal na coimhdeachta, mar a chumhdaítear sna Conarthaí, a urramú 
agus an plean sin á chur ar aghaidh;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit beartais agus creataí maidir le hidirphlé 
sóisialta a chur chun feidhme, ar beartais agus creataí iad atá riachtanach chun dul chun 
cinn a dhéanamh san aistriú éiceolaíoch chuig neodracht aeráide gan aon duine a fhágáil 
ar lár, rud a chiallaíonn go bhfeabhsóidh agus go gcuirfidh an próiseas sin athléimneacht 
na nEorpach is leochailí agus is imeallaithe chun cinn, go háirithe mná, trí rathúnas a 
ghiniúint don tsochaí iomlán, cur chuige cuimsitheach a glacadh, cosaint iomchuí a 
thabhairt d’oibrithe agus post ardcháilíochta a chruthú;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar Eurostat, ar na Ballstáit agus ar an Institiúid Eorpach um 
Chomhionannas Inscne (EIGE) sonraí atá imdhealaithe ó thaobh inscne agus aoise de 
maidir le COVID-19 agus an tionchar socheacnamaíoch atá ag an víreas a bhailiú go 
rialta; á chur i bhfáth nach mór do bhearta téarnaimh a thacú le sonraí atá imdhealaithe ó 
thaobh inscne de, agus aird ar leith a thabhairt ar réimsí ina bhfuil sonraí ganna agus 
nach féidir comparáid a dhéanamh leo, chun lamháil do chinnteoireacht ar leibhéal AE, 
ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach;

4. ag tabhairt dá haire go mbaineann gannionadaíocht na mban raon buanna éagsúla 
d’aistrithe fuinnimh, agus, dá bhrí sin, go gcuirtear bac ar an athrú ó bhonn atá ag 
teastáil chun spriocanna Chomhaontú Pháras (spriocanna aeráide domhanda) agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach; á iarraidh ar 
rannpháirtíocht chomhionann na mban sa lucht saothair, rud atá tábhachtach do 
ghnólachtaí, don gheilleagar, d’fhorbairt shóisialta agus don chomhshaol; ag tabhairt 
chun suntais go mbaineann torthaí níos fearr le lucht saothair éagsúlaithe, ní hamháin ó 
thaobh cruthaitheacht mhéadaithe agus acmhainneacht nuálaíochta, ach freisin ó thaobh 
cinnteoireacht níos fearr agus brabúis níos mó;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún monatóireacht a dhéanamh ar an straitéis Eorpach le 
haghaidh comhionannas inscne (2020-2025) agus á iarraidh ar na Ballstáit straitéisí 
náisiúnta le haghaidh comhionannas inscne a ghlacadh atá bunaithe ar an straitéis 
Eorpach, mar chomhpháirt thábhachtach de bhearta socheacnamaíocha arna nglacadh i 
ndiaidh ghéarchéim COVID-19;

6. ag cur béim ar an bhfíoras nach cuspóir forbartha lárnach amháin í an chomhionannas 
inscne ina ceart féin, ach go gcuireann sí le táirgiúlacht an gheilleagair agus go 
feabhsaíonn sí ionchais na nglúnta amach anseo; ag tabhairt chun suntais a thábhachtaí 
atá céatadán níos airde de mhná i bpoist chinnteoireachta ar an leibhéal áitiúil, lena 
bpléitear leis an aistriú fuinnimh agus an geilleagar ciorclach neamhthocsaineach, rud 
inar féidir nuálaíocht agus brabúsacht a mhéadú, riosca a laghdú, agus cleachtais 
inbhuanaitheachta a fheabhsú;
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7. á chur i bhfios go láidir an gá atá ann le níos mó ban agus daoine óga a rannpháirtiú i 
rialtais, san earnáil baincéireachta, i gcuideachtaí, in ollscoileanna agus in ENRanna 
chun raon leathan straitéisí a chur chun feidhme chun an t-aistriú glas a dhéanamh níos 
éagsúla agus níos cuimsithí;

8. ag tabhairt dá haire go bhfuil mná ríthábhachtach don earnáil fuinnimh inbhuanaithe 
agus do rath aistrithe fuinnimh níos gasta; á chur i bhfios go bhfuil gá le níos mó ban a 
mhealladh, a choinneáil agus ardú céime a thabhairt dóibh, agus raon níos mó de 
scileanna éagsúla a thabhairt isteach i réimse an fhuinnimh inbhuanaithe;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle scrúdú géar a dhéanamh ar 
riachtanais na mban chun comhionannas inscne a spreagadh agus rannpháirtíocht na 
mban sa mhargadh saothair a éascú le linn agus i ndiadh ghéarchéim COVID-19; á 
iarraidh go mbeadh straitéis cúraim shóisialta uaillmhianach agus plean déimeagrafach 
ann chun bonneagair cúraim leanaí, cúram iarscoile agus cúraim fhadtéarmaigh atá ar 
ardchaighdeán, ar fáil agus inacmhainne a fheabhsú; ag tathant ar na Ballstáit an Treoir 
maidir le Cothromaíocht Oibre is Saoil a thrasuí agus a chur chun feidhme go hiomlán; 
á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún sineirgí iomlána sna hionstraimí 
airgeadais ábhartha AE a shaothrú d’fhorbairt an bhonneagair agus na seirbhísí cúraim 
riachtanacha; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit gach iarracht a dhéanamh, 
lena n-áirítear trí bhíthin forálacha Choinbhinsiún Iostanbúl a ghlacadh, chun dul i 
ngleic le cineálacha uile d’fhoréigean i gcoinne na mban, i gcoinne leanaí agus i 
gcoinne daoine scothaosta, rud a bhfuil méadú suntasach tagtha air de bharr na srianta a 
cuireadh i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim;

10. á iarraidh ar na Ballstáit saoire speisialta atá neamh-inaistrithe agus lena ngabhann luach 
saothair iomlán a bhunú do chúramóirí agus do thuismitheoirí a bhíonn ag obair, agus 
bearta chun dul i ngleic le COVID-19 fós i bhfeidhm;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún sonraí maidir le soláthar na gcineálacha éagsúla cúraim a 
bhailiú chun iad a chur le staidéar ina bhfuil scrúdú á dhéanamh ar an mbearna cúraim, 
d’fhonn Margadh Cúraim don Eoraip, arb é is aidhm dó tacú le haistriú chuig geilleagar 
cúraim, a mholadh; ag tabhairt dá haire nach mór don Mhargadh Cúraim sineirgí a 
thógáil le hinniúlachtaí na mBallstát agus na réigiún, agus gur cheart é a bheith d’aidhm 
comhar agus comhordú a fheabhsú, agus infheistíocht agus reachtaíocht ábhartha atá 
tairbheach ag leibhéal AE a áirithiú;

12. ag tathant ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún chun a áirithiú go bhfuil 
príomhshruthú inscne agus buiséadú inscne i gcroílár na mbeart go léir nasctha leis an 
téarnamh, lena n-ionchorpraítear na ceachtanna arna bhfoghlaim ó ghéarchéim COVID-
19;

13. á chur i bhfios go láidir nach mór go mbeadh sé mar phrionsabal treorach ag an 
gCoimisiún agus ag an gComhairle go bhfaigheadh mná agus fir pá comhionann as 
obair chomhionann, chomh maith agus bearta freagartha á gceapadh acu le haghaidh 
ghéarchéim COVID-19, ar gá iad a phríomhshruthú de réir inscne; á chur in iúl gur geal 
léi an gealltanas ón gCoimisiún i dtaobh bearta ceangailteacha a thíolacadh maidir le 
trédhearcacht pá faoi dheireadh 2020 chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar 
bhearnaí pá agus pinsin idir na hinscní; agus bac curtha ag an ngéarchéim ar 
neamhspleáchas eacnamaíoch na mban mar a thugtar le fios sna tuarascálacha tosaigh; á 
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chur i bhfáth, ina leith sin, an gá leis an gCoimisiún agus na Ballstáit bearta a thabhairt 
isteach chun leithscaradh inscne sna hearnálacha gairme baineannaithe a chomhrac agus 
chun dul i ngleic leis na bearnaí pinsin agus pá idir na hinscní;

14. á iarraidh ar na mBallstáit chun an Treoir um Chothromaíocht Oibre agus Saoil a thrasuí 
agus a chur chun feidhme ar bhealach tráthúil agus éifeachtach, agus á iarraidh freisin ar 
an gCoimisiún faireachán a dhéanamh go héifeachtach ar a cur chun feidhme; á iarraidh 
ar na Ballstáit scrúdú a dhéanamh ar cad a bheadh ag teastáil ó thaobh bearta 
comhlántacha chun cothromaíocht oibre is saoil níos fearr do thuismitheoirí a áirithiú, le 
haird chuí á tabhairt ar theaghlaigh aontuismitheora;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún sonraí a bhailiú maidir le soláthar na gcineálacha éagsúla 
cúraim (cúram leanaí, cúram do dhaoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas nó 
daoine a bhfuil cúram fadtéarmach ag teastáil uatha), chun iad a chur le staidéar ina 
bhfuil scrúdú á dhéanamh ar an mbearna cúraim i ndáil le tionscnamh do Straitéis 
Eorpach Cúraim; ag tabhairt dá haire go mbeadh ar straitéis den sórt sin inniúlachtaí na 
mBallstát, mar a leagtar síos sna Conarthaí, a urramú, ach go mbeadh sé d’aidhm aici 
comhar agus comhordú na mbeart go léir a fheabhsú, rud a d’fhéadfadh a bheith 
tairbheach do chúramóirí neamhfhoirmiúla in AE agus do na daoine a bhfuil siad ag 
tabhairt aire dóibh araon; á chur i bhfáth gur féidir le comhar ar leibhéal na hEorpa, mar 
aon le húsáid éifeachtach chistí AE, cur le forbairt seirbhísí cúraim atá inrochtana, 
inacmhainne agus ar ardcháilíocht;

16. ag cáineadh úsáid na paindéime mar chúinse ag roinnt rialtas chun titim siar ar chuid de 
chearta bunúsacha na n-oibrithe agus na mban; á mheabhrú gur ceart doshannta é 
rochtain a bheith ar chúram sláinte, mar aon leis an gceart féinchinntiúchán a bheith ag 
duine faoina chorp féin; ag tabhairt chun suntais, dá bhrí sin, nach mór cearta i ndáil le 
cúram sláinte atáirgthe, frithghiniúint agus ginmhilleadh a ráthú, lena n-áirítear trí 
shíneadh a chur leis an achar ama dlíthiúil le haghaidh ginmhillte; 

17. á chur i bhfáth go bhfuil riachtanais nua do sheirbhísí cúraim leanaí tagtha chun cinn 
mar gheall ar mhéadú ar líon na dteaghlaigh dhá ioncaim agus na dteaghlaigh 
aontuismitheora; á chur i bhfios go bhfuil seirbhísí cúraim leanaí atá inacmhainne, 
inrochtana, ar ardcháilíocht agus ar fáil ríthábhachtach chun lamháil do thuismitheoirí 
fanacht nó dul isteach sa mhargadh saothair agus chun an bhearna inscne san 
fhostaíocht a laghdú; á chur i bhfáth, mar sin féin, gur cheart na seirbhísí cúraim leanaí 
sin a bheith ar fáil freisin do leanaí tuismitheoirí a bhfuil post á lorg acu agus do leanaí 
atá i staideanna teaghlaigh leochaileacha;

18. á thabhairt chun suntais, i bhfianaise na dtreochtaí déimeagrafacha atá ag teacht chun 
cinn, amhail sochaithe atá ag dul in aois, rátaí breithe ísle agus, dá thoradh sin, laghdú ar 
an daonra atá in aois oibre, go bhfuil an gá le seirbhísí cúraim fhadtéarmaigh foirmiúla 
agus neamhfhoirmiúla níos tábhachtaí ná riamh; á chur i bhfios go bhfuil soláthar 
seirbhísí agus bonneagair cúraim ábhartha go háirithe do mhná, a bhíonn ról níos mó 
acu ná fir go minic i gcúram foirmiúil agus neamhfhoirmiúil daoine scothaosta agus/nó 
daoine faoi mhíchumas, ar mná iad formhór díobh chomh maith; á chur i bhfáth, maidir 
le cúramóirí neamhfhoirmiúla, a thábhachtaí atá scéimeanna saoire a thacaíonn le 
teaghlaigh agus teidlíochtaí slándála sóisialta a áirithiú;

19. á thabhairt chun suntais forbairt áirithe i réimse an tsoláthair cúraim le linn bhearta 
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COVID-19; sa chomhthéacs sin; á iarraidh ar an gCoimisiún fónamh mar ardán chun 
malartú dea-chleachtas a éascú maidir le cáilíocht, inrochtaineacht agus 
inacmhainneacht seirbhísí cúraim, chomh maith maidir leis na samhlacha éagsúla 
seirbhísí cúraim; ag tathant ar an gCoimisiún staid na gcúramóirí neamhfhoirmiúla a 
scrúdú agus dea-chleachtais a chomhroinnt maidir leis an mbealach a dhéanann na 
Ballstáit a gcuid oibre a thabhairt chun rialtachta;

20. á iarraidh ar an gCoimisiún mná a chumhachtú sna hearnálacha IS, TCF agus ETIM trí 
oideachas digiteach inrochtana, ardcháilíochta agus saincheaptha agus trí oiliúint 
indibhidiúlaithe agus forbairt scileanna, agus digiteáil an gheilleagair agus an 
mhargaidh saothair á cur san áireamh chun cothromaíocht inscne a bhaint amach; á chur 
i bhfáth, ina leith sin, an gá atá le ní hamháin oiliúint agus forbairt scileanna ar líne, ach 
le hoiliúint shonrach sa réimse chomh maith; á iarraidh ar an gCoimisiún bearta nithiúla 
maidir le príomhshruthú inscne a ghlacadh i gcur chun feidhme straitéis an mhargaidh 
aonair agus an chláir oibre dhigitigh;

21. ag tabhairt dá haire, agus é ina chúis buartha di, go bhfuil teilea-obair, ar ceann de na 
bearta a cuireadh chun cinn chun leathadh COVID-19 a theorannú, ag éirí níos buaine 
sa mhargadh saothair de réir na gcomharthaí uile agus go bhféadfadh tionchar 
tromchúiseach a bheith aici ar dhálaí oibre, go háirithe do mhná, mar gheall ar uaireanta 
oibre ar féidir síneadh a chur leo, agus ag an am céanna cúram agus cúraimí baile á 
nglacadh acu; ag tathant go nglacfaí céimeanna chun an dlí a chomhlíonadh trí na 
rialuithe maidir le hurraim d’uaireanta oibre agus maidir le cur chun cinn dálaí oibre 
sláintiúla agus sábháilte, chomh maith le tréimhsí scíthe, a neartú i gcomhréir le dlí an 
tsaothair;

22. ag tabhairt dá haire go gcuireann an t-aistriú fuinnimh ghlais deiseanna ar fáil chun dul i 
ngleic le hidirdhealú córasach inscne agus sochaithe a chur ar a gcumas chun tairbhe a 
bhaint as lucht saothair níos éagsúla; á iarraidh go ndéanfaí raon scileanna éagsúla a 
chur ar áireamh, lena n-áirítear innealtóireacht shibhialta, eolaíocht an chomhshaoil, 
margaíocht, múinteoireacht agus gníomhaíocht pobail;

23. ag cur béim ar an bhfíoras go gcruthófaí deiseanna agus conairí gairme reatha agus 
amach anseo i gcomhpháirtíocht le hinstitiúidí oideachais, agus cláir agus beartais 
chuimsitheacha agus dreasaithe do mhná agus do chailíní i bpoist ETIM agus neamh-
ETIM;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit rochtain chomhionann ar 
theicneolaíocht, oideachas, oiliúint, fostaíocht, córais cosanta sóisialta agus ar chúram 
sláinte a chur ar fáil do chách, trí aird chuí a thabhairt ar riachtanais na mban atá thíos le 
hilchineálacha idirdhealaithe, lena n-áirítear mná faoi mhíchumas agus a bhfuil 
fadhbanna sláinte orthu, mná a bhaineann le mionlaigh chine agus eitneacha, mná 
scothaosta, mná nach bhfuil ardoideachas orthu, tuismitheoirí aonair, mná a bhfuil cónaí 
orthu i gceantair tuaithe agus imeallacha, dídeanaithe, mar aon le daoine LADTIA+, 
chun a n-acmhainneacht sa mhargadh saothair agus a rannpháirtíocht sa saol sóisialta 
agus sibhialta a mhéadú chun comhionannas deiseanna a áirithiú agus chun an bhearna 
pá idir na hinscní a dhúnadh;

25. ag tathant go n-ionchorprófaí gné na hinscne sa straitéis chomhionannais maidir le 
daoine faoi mhíchumas 2021 atá ar na bacáin, agus aird chuí a thabhairt ar rochtain 
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feabhsaithe ar an margadh saothair trí bhearta agus gníomhaíochtaí spriocdhírithe;

26. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá príomhshruthú inscne a chomhtháthú i mbeartais 
agus cláir oiliúna, toisc nach mór todhchaí níos fearr a bheith ag na réigiún is mó atá 
buailte ag an ngéarchéim, atá bunaithe ar inbhuanaitheacht, cothromas agus ceartas 
sóisialta;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit rannpháirtíocht na mban sa phróiseas 
cinnteoireachta maidir le freagairtí beartais ar COVID-19 a áirithiú;

28. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle bearta beartais ceangailteacha maidir 
le trédhearcacht pá agus an pá íosta a ghlacadh;

29. á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige sonrach a ghlacadh maidir le máithreacha aonair, 
toisc go bhfuil siad go háirithe leochaileach ó thaobh an gheilleagair de, ós rud é go 
dtuilleann siad níos lú ná fir go minic agus gur mó seans go bhfágfaidh siad an margadh 
saothair nuair a bheidh siad ina dtuismitheoirí; á iarraidh ar an gCoimisiún, sa 
chomhthéacs sin, feabhas a chur ar fhorfheidhmiú na n-ionstraimí dlíthiúla atá ann 
cheana maidir le hailiúnas trasteorann a bhailiú, agus feasacht an phobail maidir lena n-
infhaighteacht a mhúscailt ag an am céanna; ag tathant ar an gCoimisiún oibriú go dlúth 
leis na Ballstáit chun fadhbanna praiticiúla atá nasctha le bailiú ailiúnais i gcásanna 
trasteorann a shainaithint agus uirlisí a fhorbairt chun oibleagáidí íocaíochta a 
fhorfheidhmiú go héifeachtach;

30. á iarraidh ar na Ballstáit céim ábhartha chun tosaigh a ghlacadh chun dul i ngleic leis an 
mbearna phá idir na hinscní trí infheistiú in earnálacha leochaileacha ina n-oibríonn mná 
den chuid is mó, eadhon na hearnálacha cúraim agus glantacháin, trí dhálaí oibre a 
fheabhsú agus ag éileamh go tabharfaí níos mó aitheantais don obair sin ó thaobh an 
gheilleagair agus na sochaí de;

31. ag tathant ar na Ballstáit an chaibidlíocht i ndáil leis an Treoir maidir le Mná ar Bhoird 
agus an Treoir maidir leis an bhFrith-Idirdhealú a dhíbhlocáil;

32. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin bearta ceangailteacha a chur síos 
maidir le trédhearcacht pá faoi dheireadh 2020; á chur i bhfáth, ina leith sin, a 
thábhachtaí atá comhar agus rannpháirtíocht iomlán na gcomhpháirtithe sóisialta agus 
na ngeallsealbhóirí uile;

33. á iarraidh ar na Ballstáit a bpleananna le haghaidh leithdháileadh comhroinnte agus cóir 
freagrachtaí cúraim gan íocaíocht a fheabhsú, eadhon cúram leanaí agus cúram do 
dhaoine scothaosta, trí dhea-chleachtas agus samplaí éifeachtúla a leanúint;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit aitheantas a thabhairt do luach suntasach 
don tsochaí a bhaineann le hoibrithe cúraim a bhí ag an túslíne le linn phaindéim 
COVID-19 chun a gcuid dálaí oibre a fheabhsú agus athmheasúnú a dhéanamh ar na 
gairmeacha sin le rannpháirtíocht ó na comhpháirtithe sóisialta agus trí chómhargáil;

35. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go gcruthóidh fostóirí agus riaracháin phoiblí 
struchtúr éifeachtúil chun dul i ngleic le foréigean i gcoinne na mban agus iad ag teile-
obair, arna ndéanamh ag a bhfostaithe nó i gcoinne a bhfostaithe, agus an foréigean sin 
a chosc;
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36. ag tabhairt chun suntais go bhfuil teaghlaigh aontuismitheora, ar fud na hEorpa, níos 
leochailí maidir leis an mbochtaineacht agus an éiginnteacht ná teaghlaigh eile; á 
iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí a gcosaint shóisialta a mhéadú, na liúntais teaghlaigh a 
mhéadú agus rochtain ar na seirbhísí poiblí, lena n-áirítear tithíocht, a ráthú; á iarraidh 
go ndéanfaí bearta éigeandála chun na mná is boichte agus is leochailí a chosaint, lena 
n-áirítear teaghlaigh aontuismitheora, chun an tslándáil ina gcuid saolta a fheabhsú níos 
mó;

37. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go gcuirfí ar fáil tacaíocht shóisialta agus airgeadais 
leormhaith dóibh siúd atá i staideanna neamhchinnte, lena n-áirítear mná atá i mbaol 
bochtaineachta nó atá ag maireachtáil i mbochtaineacht, gan dídean nó leochaileach i 
leith eisiamh sóisialta;

38. ag tathant go ndéanfaí beartais uaillmhianacha a shaothrú do na grúpaí is leochailí 
amhail dídeanaithe, imircigh, Romaigh, etc.; 

39. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le litearthacht dhigiteach a thacú tríd an 
oideachas agus le hacmhainní a sholáthar chun go ndúnfar an deighilt dhigiteach a 
tugadh chun suntais mar thoradh ar obair agus ar scolaíocht, mar aon le roinnt seirbhísí 
agus saoráidí, a bhog ar líne go tobann;

40. ag spreagadh na Ballstáit chun Treoirlínte le haghaidh Beartais Fostaíochta in AE ón 
gCoimisiún a leanúint, lena n-áirítear comhrac i gcoinne obair fhorbhásach a bhaineann 
go minic le níos mó ban ná fear, le haird chuí á tabhairt ar a samhlacha margaidh 
saothair náisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún scrúdú a dhéanamh ar dhálaí oibre na n-
oibrithe ardáin d’fhonn feabhsuithe a mholadh i dtaca lena staid áirithe, ós rud é nach 
bhféadfadh paindéim COVID-19 ach treochtaí diúltacha maidir lena bhfostaíocht a 
threisiú;

41. á chur i bhfáth na hathruithe a thugann an t-aistriú cóir chuig an margadh saothair agus 
leithdháileadh na bpost glas nua; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
straitéisí a fhorbairt chun rochtain na mban ar phoist ghlasa nua a áirithiú agus chun an 
bhearna inscne i bhfostaíocht san earnáil fuinnimh inathnuaite a laghdú.
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