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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an mbearna inscne san earnáil dhigiteach a dhúnadh: rannpháirtíocht na mban sa 
gheilleagar digiteach

(2019/2168(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagail 2 agus 3(3), an dara fomhír, den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach (CAE), agus d’Airteagal 8 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(CFAE),

– ag féachaint d’Airteagal 23 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Dhearbhú Bhéising agus don Ardán Gníomhaíochta, a glacadh ag an 
gCeathrú Comhdháil Dhomhanda ar Mhná in 1995, agus, go háirithe, don réimse i 
dtrácht ‘Mná agus na Meáin’,

– ag féachaint do Choinbhinsiún na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le 
Foréigean agus Ciapadh (Uimh. 190) agus don Moladh ón Eagraíocht Idirnáisiúnta 
Saothair maidir le Foréigean agus Ciapadh (Uimh. 206), iad araon ó 2019, 

– ag féachaint do dhoiciméad toraidh an 16 Nollaig 2015 ó chruinniú ardleibhéil 
Chomhthionól na Náisiún Aontaithe ar an athbhreithniú foriomlán ar chur chun feidhme 
thorthaí an Chruinnithe Mullaigh Dhomhanda faoin tSochaí Faisnéise,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2015 dar teideal ‘Straitéis 
maidir le Margadh Aonair Digiteach don Eoraip’ (COM(2015)0192) agus 
d’athbhreithniú mheántéarma an 10 Bealtaine 2017 maidir le cur chun feidhme na 
straitéise sin dar teideal ‘Margadh Aonair Digiteach Nasctha do Chách’ 
(COM(2017)0228),

– ag féachaint do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus, go háirithe, prionsabail 1, 2, 3 
agus 20 de, 

– ag féachaint do Cholún II (‘Na dálaí cearta a chruthú chun go mbeadh líonraí agus 
seirbhísí digiteacha faoi bhláth’) agus Colún III (‘Cumas fáis ár ngeilleagar Eorpach a 
uasmhéadú’) den straitéis maidir le margadh aonair digiteach ón gCoimisiún,

– ag féachaint don chreat straitéiseach le haghaidh comhar Eorpach san oideachas agus 
san oiliúint (ET 2020),

– ag féachaint do na staidéir ón gCoimisiún dar teideal ‘TFC don obair: Scileanna 
digiteacha san áit oibre’ agus ‘Mná sa Ré Dhigiteach’, 

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Márta 2020 dar teideal ‘Aontas an 
Chomhionannais: Straitéis Comhionannais Inscne 2020-2025’ (COM(2020)0152),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 1 Iúil 2020 dar teideal ‘Clár Oibre 
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Scileanna don Eoraip don iomaíochas inbhuanaithe, don chothroime shóisialta agus don 
athléimneacht’ (COM(2020)0274),

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2013 dar teideal 
‘Mná atá gníomhach san earnáil TFC’,

– ag féachaint don staidéar ón Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) an 
26 Eanáir 2017 dar teideal ‘Inscne agus an clár oibre digiteach’, 

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 30 Bealtaine 2016 maidir le ‘Litearthacht 
sna meáin agus smaointeoireacht chriticiúil a fhorbairt tríd an oideachas agus an 
oiliúint’,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 6 Nollaig 2018 maidir le ‘Comhionannas 
Inscne, Óige agus Digitiú’,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 10 Nollaig 2019 ar ‘Gender-Equal 
Economies in the EU: The Way Forward’ [Comhionannas Inscne i nGeilleagair an 
Aontais: An Bealach chun Tosaigh’,

– ag féachaint do thuairim ón gCoiste Comhairleach um Dheiseanna Comhionanna do 
Mhná agus d’Fhir an 19 Nollaig 2018 dar teideal ‘Todhchaí na straitéise maidir le 
comhionannas inscne i ndiaidh 2019: ní bua go brách gach cath a mbeirtear bua ann’, 

– ag féachaint don Dearbhú Gealltanais maidir le Mná sa Ré Dhigiteach (MRD), a 
ndearna 27 n-aire AE agus ionadaithe na mBallstát móide an Iorua é a shíniú in 2019,

– ag féachaint dá rún an 24 Bealtaine 2012 ina bhfuil moltaí don Choimisiún maidir le cur 
i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn d’oibrithe fireanna agus baineanna as 
obair chomhionann nó as obair den luach céanna1,

– ag féachaint dá rún an 12 Márta 2013 maidir le steiréitíopaí inscne a dhíothú in AE2,

– ag féachaint dá rún an 12 Meán Fómhair 2013 maidir leis an gClár Oibre Digiteach don 
Fhás, don tSoghluaiseacht agus don Fhostaíocht: am giar a ardú3, agus, go háirithe, don 
Mór-Chomhghuaillíocht le haghaidh Post Digiteach,

– ag féachaint dá rún an 8 Deireadh Fómhair 2015 maidir le cur i bhfeidhm Threoir 
2006/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 maidir le cur 
chun feidhme phrionsabal an chomhionannais deiseanna agus na córa comhionainne idir 
fir agus mná i gcúrsaí fostaíochta agus slí beatha4,

– ag féachaint dá rún an 28 Aibreán 2016 maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú 
na mban sa ré dhigiteach5,

1 IO C 264 E, 13.9.2013, lch. 75.
2 IO C 36, 29.1.2016, lch. 18.
3 IO C 93, 9.3.2016, lch. 120.
4 IO C 349, 17.10.2017, lch. 56.
5 IO C 66, 21.2.2018, lch. 44.
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– ag féachaint d’Fhóram 2019 a bhí ag an gCruinniú Mullaigh Domhanda faoin tSochaí 
Faisnéise (WSIS) maidir le ‘Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide chun na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach’, 

– ag féachaint d’Fhóram 2020 a bhí ag WSIS maidir le ‘Aistriú digiteach agus 
comhpháirtíochtaí domhanda a chothú: Gníomhlínte WSIS chun na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) a bhaint amach’, 

– ag féachaint don cheist ar an gCoimisiún maidir le mná agus cailíní a chumhachtú tríd 
an earnáil dhigiteach (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

– ag féachaint dá rún an 17 Aibreán 2018 maidir le mná agus cailíní a chumhachtú tríd an 
earnáil dhigiteach6, 

– ag féachaint don chruinniú a bhí ag a coiste idirpharlaiminteach ar Lá Idirnáisiúnta na 
mBan 2018 maidir le mná agus cailíní a chumhachtú sna meáin agus in TFC,

– ag féachaint don ghrinnanailís dar teideal ‘Mná a chumhachtú ar an Idirlíon’, a 
d’fhoilsigh an Ard-Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha an Aontais sa Pharlaimint 
an 30 Deireadh Fómhair 20157,

– ag féachaint don staidéar dar teideal ‘Bunchúiseanna na bearna inscne san earnáil 
dhigiteach agus réitigh fhéideartha do chuimsiú digiteach feabhsaithe na mban agus na 
gcailíní’, arna fhoilsiú ag an Ard-Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha sa 
Pharlaimint an 15 Feabhra 20188, 

–  ag féachaint don staidéar dar teideal “Cibearfhoréigean agus fuathchaint ar líne in 
aghaidh na mban” a d’fhoilsigh a hArd-Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha an 16 
Lúnasa 20189,

– ag féachaint don staideár dar teideal ‘Oideachas agus fostaíocht na mban san eolaíocht, 
sa teicneolaíocht agus sa gheilleagar digiteach, lena n-áirítear an Intleacht Shaorga agus 
an tionchar atá aici ar an gcomhionannas inscne’, arna fhoilsiú ag an Ard-
Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha sa Pharlaimint an 15 Aibreán 202010,

– ag féachaint don suirbhé ó Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta 
Bunúsacha (FRA) dear teideal ‘Foréigean in aghaidh na mban: suirbhé uile-Aontais’, a 

6 IO C 390, 18.11.2019, lch. 28.
7 Grinnanailís – ‘Empowering women on the Internet’, Parlaimint na hEorpa, An Ard-Stiúrthóireacht um 
Beartais Inmheánacha, Roinn Beartais C – Cearta na Saoránach agus Gnóthaí Bunreachtúla, an 30 Deireadh 
Fómhair 2015.
8 Staidéar – ‘The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital 
inclusion of women and girls’, Parlaimint na hEorpa, An Ard-Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha, Roinn 
Beartais C – Cearta na Saoránach agus Gnóthaí Bunreachtúla, an 15 Feabhra 2018.
9 Staidéar – ‘Cibearfhoréigean agus fuathchaint ar líne in aghaidh na mban’, Parlaimint na hEorpa, Ard-
Stiúrthóireacht na mBeartas Inmheánach, Roinn Beartais C – Cearta na Saoránach agus Gnóthaí Bunreachtúla, 
an 16 Lúnasa 2018.
10 Staidéar – ‘Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including 
AI and its influence on gender equality’, Parlaimint na hEorpa, An Ard-Stiúrthóireacht um Beartais 
Inmheánacha, Roinn Beartais C – Cearta na Saoránach agus Gnóthaí Bunreachtúla, an 15 Aibreán 2020.
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foilsíodh in 2014,

– ag féachaint do Threoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 
Aibreán 2011 maidir le gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac agus na 
híospartaigh atá thíos léi a chosaint, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 
2002/629/CGB ón gComhairle11,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Meitheamh 2012 dar teideal 
‘Straitéis AE chun Gáinneáil ar Dhaoine a Dhíothú 2012-2016’ (COM(2012)0286) agus 
do thuarascáil mheántéarma an 17 Deireadh Fómhair 2014 maidir lena chur chun 
feidhme (SWD(2014)0318),

– ag féachaint don scórchlár ar Mhná san Earnáil Dhigiteach12,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas 
Inscne (A9-0232/2020),

A. de bhrí, de réir Airteagal 8 CFAE, ina chuid gníomhaíochtaí uile, nach mór don Aontas 
díriú ar neamhionannais idir fir agus mná a dhíothú agus comhionannas eatarthu a chur 
chun cinn; de bhrí, chun comhionannas inscne a bhaint amach, go bhfuil gá ag cailíní 
agus mná óga le rochtain chothrom ar theicneolaíocht agus ar oiliúint dhigiteach, agus 
le bheith sábháilte ar líne; de bhrí go dtagraíonn Sprioc Forbartha Inbhuanaithe (SDG) 5 
don chomhionannas inscne agus do chumhachtú na mban, agus go bhfuil úsáid na 
teicneolaíochta agus an idirlín i gceist leis sin;

B. de bhrí go bhfuil an digiteáil tar éis athrú ó bhonn a dhéanamh ar fhormhór ghnéithe ár 
saoil ar bhealaí a chruthaíonn deiseanna gan áireamh, ach freisin go gcruthaíonn an 
digiteáil dúshláin nua; de bhrí gur dócha go dtarlóidh athruithe buana ar an saol san 
Eoraip mar gheall ar ghéarchéim COVID-19 agus a hiarmhairtí, agus go mbeidh ról mór 
ag an digiteáil ansin; de bhrí nach mór taighde agus meastóireacht a dhéanamh ar 
thionchar na digiteála ar ionchais fostaíochta na mban agus ar iarmhairtí na teilea-oibre; 
de bhrí go gcuirtear brú breise leis an gcothromaíocht idir an teilea-obair, an saol 
príobháideach agus freagrachtaí cúraim, agus dá bhrí sin go bhfuil ar mhná aghaidh a 
thabhairt ar ualach méadaithe mothúchánach, meabhrach agus sóisialta; de bhrí, mar 
gheall ar an bpaindéim, go bhfuil aghaidh á tabhairt ag margadh an tsaothair ar an 
dúshlán a bhaineann le mórathrú digiteach;

C. de bhrí gur constaic thromchúiseach iad steiréitíopaí inscne i mbealach an 
chomhionannais idir mná agus fir, ag rannchuidiú le leithscaradh inscne san oideachas 
agus san fhostaíocht, ag leathnú na bearna inscne tuilleadh san earnáil dhigiteach agus 
ag cur cosc ar rannpháirtíocht iomlán na mban mar úsáideoirí, nuálaithe agus 
cruthaitheoirí; de bhrí go mbaineann steiréitíopaí coiteanna ó thaobh cumas intleachtúil 
ardleibhéil níos mó le fir ná le mná, agus go bhfuil na steiréitíopaí sin formhuinithe ag 
leanaí atá chomh hóg le sé bliana d’aois, go háirithe ag cailíní, agus go bhfuil tionchar 

11 IO L 101, 15.4.2011, lch. 1.
12 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
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acu ar leasanna na leanaí sin;

D. de bhrí go léirítear san Innéacs Comhionannais Inscne le haghaidh 2019 go bhfuil 
neamh-chomhionannas leanúnach inscne san earnáil dhigiteach;

E. de bhrí gur léirigh sonraí Eurostat ó 2018 go raibh isteach agus amach le 1.3 milliún 
duine ag déanamh staidéar ar Theicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide (TFCanna) 
san Aontas Eorpach agus go raibh cailíní agus mná go mór sa mhionlach, agus nach 
raibh an leibhéal sin ach ag 17 % de na mic léinn TFC ar fad in AE; 

F. de bhrí go mothaíonn 73 % de bhuachaillí idir 15 agus 16 bliana d’aois go bhfuil siad 
compordach ag úsáid gléasanna digiteacha nach bhfuil cur amach acu orthu, i 
gcomparáid le 63 % de chailíní san aoisghrúpa céanna13  nach bhfuil chomh muiníneach 
céanna, in ainneoin go bhfuil na scileanna acu feidhmiú níos fearr ná buachaillí sa 
litearthacht dhigiteach;

G. de bhrí go mbíonn tionchar mór ag steiréitíopaí inscne ar na hábhair a roghnaítear; de 
bhrí gur fíorbheag cailíní sna déaga i mBallstáit AE (níos lú ná 3 %) a deir go bhfuil 
spéis acu a bheith ag obair mar ghairmí TCF faoin am a mbeidh siad 30 bliana d’aois14; 
de bhrí gur féidir le múinteoirí agus tuismitheoirí steiréitíopaí inscne a dhoimhniú trí 
chailíní a dhíspreagadh ó ghairmréim a bheith acu in TFC; de bhrí gur féidir cailíní a 
spreagadh chun staidéar a dhéanamh ar TFC ach deireadh a chur le hionchais inscne-
shonracha maidir le gairmeacha agus eiseamláirí baineanna san eolaíocht, sa 
teicneolaíocht, san innealtóireacht agus sa mhatamaitic (STEM) agus TFC a chothú;

H. de bhrí go saothraíonn mná san earnáil faisnéise agus cumarsáide 19 % níos lú ná mar a 
shaothraíonn fir; de bhrí go bhfuil an bhearna phá idir na hinscní ag rannchuidiú go 
díreach leis an mbearna phinsin idir na hinscní15; de bhrí nach mór leibhéil tuarastail na 
bhfear agus na mban a bheith i gcomhréir le prionsabal na cothroime agus an 
chomhionannais;

I. de bhrí, ar fud an domhain, nach n-úsáideann mná – mar ghrúpa déimeagrafach – an t-
idirlíon chomh minic le fir, bíodh sin chun bogearraí a shuiteáil nó chun úsáid a bhaint 
as raidió agus teilifís ar líne, as baincéireacht ar líne nó as seirbhísí ríomhthráchtála; 

J. de bhrí, le cúpla bliain anuas, go bhfuil méadú tagtha ar an líon ban atá ag obair sa 
chibearshlándáil, ach mar sin féin go bhfuil na figiúirí sin íseal go suntasach agus gur lú 
ná 20% de ghairmithe cibearshlándála san Eoraip ar mná iad;

K. de bhrí go meastar go mbeidh méid áirithe r-scileanna agus litearthachta digití ag 
teastáil i gcomhair 90 % de na poist amach anseo;

L. de bhrí go bhfuil níos mó seans ann nach mbeidh mná in ann teacht ar a n-áit in earnáil 
fostaíochta TFC mar thoradh ar bhacainní éagsúla, amhail steiréitíopaí inscne agus 
áiteanna oibre a bhfuil forlámhas ag fir orthu agus a bhfuil easpa éagsúlachta iontu; de 

13 EIGE – Táscaire 6. Foinse: Bileog eolais EIGE dar teideal ‘Gender equality and digitalisation in the European 
Union’, a foilsíodh an 11 Deireadh Fómhair 2018.
14 Bileog eolais EIGE dar teideal ‘Gender equality and digitalisation in the European Union’, a foilsíodh an 11 
Deireadh Fómhair 2018.
15 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
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bhrí go bhfuil leithscaradh ingearach agus cothrománach as cuimse san earnáil TFC 
agus gur minic mná rócháilithe do na poist atá acu; de bhrí nach bhfuil ach mionlach 
beag de mhná ann a bhfuil post sinsearach acu in innealtóireacht bogearraí; 

M. de bhrí gur príomhshócmhainní iad bogearraí a úsáid agus a chruthú le haghaidh an 
chlaochlaithe dhigitigh; de bhrí gur ábhar imní é an bhearna idir na hinscní i measc 
forbróirí agus innealtóirí bogearraí ó thaobh rannpháirtíocht na mban san earnáil, chomh 
maith le laofacht chomhfhiosach neamh-chomhfhiosacha dhéanann idirdhealú inscne i 
bhfeidhmchláir, físchluichí agus bréagáin intleachta saorga agus i bhfeidhmchláir eile; 

N. de bhrí go léiríonn suirbhé FRA ar fhoréigean in aghaidh na mban gur fhulaing 14 % de 
mhná cibearchiapadh ó 15 bliana d’aois16, de bhrí go bhfuil leibhéil arda de theagmhais 
gnéaschiaptha tuairiscithe i láithreáin oideachais STEM, lena n-áirítear i scoileanna, 
ollscoileanna agus ionaid oibre, lena ndéanfar mná a eisiamh tuilleadh ón earnáil; de 
bhrí go raibh go leor ban ina n-íospartaigh de chineálacha nua ciaptha ghnéasaigh agus 
shíceolaíoch ar líne le linn thréimhse COVID-19, lena n-áirítear Zoom-ruathar, 
stalcaireacht nó bagairtí; de bhrí go bhfuil géarghá le bearta chun aghaidh a thabhairt ar 
na cineálacha nua sin de ghnéaschiapadh agus de chiapadh síceolaíoch; de bhrí go 
bhfuil éifeacht uafásach ag dídhaonnú, ag hipirghnéasachas agus ag teacht i dtír na 
mban ar líne, go háirithe trí phornagrafaíocht idirlín, ar thógáil gnéasachta agus ar 
chomhionannas inscne i gcoitinne;

O. de bhrí gur earnáil í an earnáil TFC ina bhfuil cion íseal d’oibrithe baineanna; de; de 
bhrí go gcuireann líon mór ban deireadh lena n-oideachas ardleibhéil, lena ndeiseanna 
acadúla agus lena ngairmeacha san earnáil TFC (an feiniméan ar a dtugtar ‘an phíblíne 
atá ag sceitheadh’), go príomha mar gheall ar dhroch-chothromaíocht oibre is saoil, 
srianta eagrúcháin agus timpeallacht ina bhfuil ceannas ag fir; de bhrí gur fiú EUR 16.1 
billiún an caillteanas bliantúil táirgiúlachta do gheilleagar na hEorpa i ngeall ar mhná a 
bheith ag fágáil a bpost digiteach chun a bheith neamhghníomhach17;

P. de bhrí go bhfuil méadú mór tagtha sa líon ban atá ina gcomhaltaí boird san earnáil TF, 
ach fós gurb í an earnáil sin an ceann ina bhfuil an céatadán is airde de bhoird ar fir ar 
fad atá orthu;

Q. de bhrí go gciallaíonn inniúlacht dhigiteach an cumas chun faisnéis dhigiteach a fháil, a 
phróiseáil agus a chur in iúl, agus go bhfuil tionchar ag an gcúlra soch-chultúrtha agus 
eacnamaíoch uirthi; de bhrí go gcaitheann mná níos mó ama ná fir ar chúram 
neamhíoctha agus ag gabháil don obair tí; de bhrí go gcuireann sé sin srian ar a n-am 
fóillíochta, ar a n-am san obair íoctha nó ar dheiseanna chun inniúlacht dhigiteach agus 
scileanna in úsáid an idirlín a shealbhú; de bhrí, le gníomhaíochtaí atá dírithe ar 
fheasacht a mhúscailt, steiréitíopaí agus noirm inscne a cheistiú, agus chun athdháileadh 
níos fearr a bhaint amach maidir le cúram leanaí agus obair tí gan phá, go bhféadfaí mná 
a bheith rannpháirteach níos mó i margaí saothair (digiteacha) agus in oiliúint 
(dhigiteach), agus go gcuirfí ar a gcumas inniúlacht dhigiteach níos fearr a ghnóthú dá 
mbarr;

16  Suirbhé FRA – 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
17 Staidéar ón gCoimisiún dar teideal ‘Mná san Aois Dhigiteach’ (2018).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
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R. de bhrí nach mná iad ach céatadán beag de chaipitlithe fiontair, d’aingil ghnó agus 
d’infheisteoirí; de bhrí go mbíonn claonadh ag cailíní staidéar a dhéanamh ar níos lú 
ábhar TFC agus STEM ón mbunscoil go dtí an ollscoil, rud a fhágann go mbíonn mná 
ag obair i bhfad níos lú laistigh de na réimsí sin sa mhargadh fostaíochta agus mar 
bhunaitheoirí agus úinéirí cuideachtaí príobháideacha agus gnólachtaí nuathionscanta; 
de bhrí go bhfuil tionchar díreach ag céatadán níos ísle na mban atá rannpháirteach sa 
teicneolaíocht ar na forbairtí sochaíocha go léir agus go gcruthaíonn sé claontacht 
nuálaíochta a dhéanann difear do na cineálacha nuálaíochta agus teicneolaíochtaí nua a 
chuirtear ar fáil do thomhaltóirí;

S. de bhrí go léiríonn treochtaí go bhfuil laghdú tagtha ar líon na mban atá ag dul le 
hardoideachas a bhaineann le TFC i gcomparáid le 2011; de bhrí, as 8 milliún 
speisialtóir TFC in AE, nach ndéanann mná suas ach 17 % díobh;  de bhrí, dá mba rud é 
go rachadh níos mó ban isteach i margadh na bpost digiteach, go mbainfeadh an earnáil 
tairbhe ollmhór as díorma tallainne scileanna nár baineadh leas astu agus as éagsúlacht 
de pheirspictíochtaí, a d’fhéadfadh EUR 16 a chur le OTI do gheilleagar na hEorpa;

T. de bhrí, de réir Thuarascáil 2018 an Fhóraim Dhomhanda Eacnamaíoch maidir le bearna 
inscne, nach ndéanann mná suas ach 22 % de ghairmithe intleachta saorga ar fud an 
domhain, i gcomparáid le 78 % ar fir iad, arb ionann é agus bearna 72 % idir na hinscní 
fós; de bhrí go ndeachaigh USD 92 de gach USD 100 a infheistíodh i gcuideachtaí 
teicneolaíochta Eorpacha chuig foirne bunaitheacha arbh fhir iad go léir sa bhliain 
201918;

U. de bhrí go gciallaíonn cuimsiú digiteach an cumas atá ag gach duine agus ag gach pobal 
rochtain a bheith acu ar TFC agus úsáid a bhaint as; de bhrí, gur fachtóirí iad easpa 
rochtana, inacmhainneachta agus oideachais, chomh maith le hionchais a bhaineann le 
hinscne agus noirm shoch-chultúrtha, rannpháirtíocht oideachais níos ísle in STEM agus 
in TFCanna, úsáid theoranta uirlisí digiteacha agus gníomhaíocht níos ísle ar ardáin 
shóisialta mar thoradh ar an gcibearfhoréigean i leith cailíní agus ban, is cúis le 
heisiamh cailíní agus ban ón gcuimsiú digiteach; de bhrí nach mór go mbeadh an ghné a 
bhaineann le cuimsiú digiteach inscne mar chuid de thionscnaimh agus d’infheistíochtaí 
uile an Aontais a bhaineann le TFC agus leis an digitiú;

V. de bhrí go gciallaíonn cuimsiú digiteach airgeadais rochtain dhigiteach ar sheirbhísí 
airgeadais foirmiúla, agus úsáid na seirbhísí sin, ar seirbhísí iad a oireann do riachtanais 
agus a chuirtear ar fáil go freagrach ar chostas inacmhainne; de bhrí go bhfuil dlíthe 
agus noirm a d’fhéadfadh an bonn a bhaint de cheart na mban a bheith rannpháirteach sa 
lucht saothair, sócmhainní a rialú, maoiniú a bhunú agus a rochtain chun gnólachtaí 
foirmiúla a fhás agus a gcinntí eacnamaíocha féin a dhéanamh ar na príomhchúiseanna 
le heisiamh airgeadais na mban; de bhrí nach bhfuil rochtain ag tuairim is aon bhilliún 
bean ar sheirbhísí airgeadais foirmiúla i ngeall ar an easpa rochtana atá acu ar 
dhoiciméid aitheantais, ar fhóin phóca, ar scileanna digiteacha agus ar easpa eolais 
airgeadais, agus mar gheall ar tháirgí míchuí; de bhrí gur féidir cumhacht eacnamaíoch 
agus neamhspleáchas eacnamaíoch na mban a neartú trí rochtain níos fearr ar sheirbhísí 
airgeadais digiteacha freagracha agus trí úsáid níos fearr na seirbhísí sin;

W. de bhrí go ndéanann go leor tosca difear do chumas na mban rochtain a fháil ar 

18 https://2019.stateofeuropeantech.com/chapter/diversity-inclusion/article/state-di-european-tech/

https://2019.stateofeuropeantech.com/chapter/diversity-inclusion/article/state-di-european-tech/
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theicneolaíochtaí digiteacha agus iad a úsáid, lena n-áirítear infheistíochtaí, rialacháin 
agus iomaíocht; bhrí go bhfuil dúshláin agus bacainní sa bhealach ar mhná agus cailíní i 
réigiúin tuaithe agus i réigiúin ar deacair teacht orthu chun rochtain a fháil ar an idirlíon 
agus ar theicneolaíochtaí digiteacha agus ar bhonneagar, rud a fhágann nach féidir leo 
leas iomlán a bhaint as acmhainneacht dhigiteach na teicneolaíochta nua-aimseartha; de 
bhrí, go háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha, go n-oibríonn mná agus cailíní i 
gceantair thuaithe i gcoitinne sa talmhaíocht agus go mbíonn a gcuid oibre gan phá agus 
neamhbhuan go minic, rud a fhágann go mbíonn siad ag maireachtáil i dtimpeallachtaí 
atá bocht ó thaobh na teicneolaíochta de agus go mbíonn deacrachtaí acu maidir le 
hinrochtaineacht na dteicneolaíochtaí digiteacha; 

Barúlacha ginearálta

1. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit na bearta lena gcothaítear an t-aistriú 
digiteach a ailíniú le spriocanna an Aontais maidir le comhionannas inscne; á chur i 
bhfáth nár cheart go bhfágfadh an t-aistriú digiteach aon duine ar lár; á chur in iúl gur 
geal léi na gealltanais a thug an Coimisiún chun borradh a chur faoi rannpháirtíocht na 
mban sa gheilleagar digiteach agus sa tsochaí faisnéise a áirítear sa Straitéis um 
Chomhionannas Inscne 2020-2025; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint d’aghaidh a 
thabhairt ar an mbearna thromchúiseach inscne laistigh d’earnáil TFC sa chlár oibre 
digiteach, sa straitéis dhigiteach Eorpach agus i ngach beartas agus tionscnamh eile a 
bhaineann leis an digiteáil, le bearta nithiúla lena ndírítear go sonrach ar rannpháirtíocht 
na mban agus na gcailíní san earnáil a mhéadú; á chur i bhfáth gur féidir tionchar 
tábhachtach a bheith ag méadú rannpháirtíocht na mban san earnáil dhigiteach ar 
neamhionannais inscne, steiréitíopaí agus idirdhealú a chomhrac, rochtain ar mhargadh 
an tsaothair a fheabhsú do mhná agus a ndálaí oibre a fheabhsú, chomh maith le 
haghaidh a thabhairt ar an mbearna phá idir na hinscní; á iarraidh ar an gCoimisiún agus 
ar na Ballstáit cistiú iomchuí a chur ar fáil do chláir atá dírithe ar níos mó cailíní agus 
ban a mhealladh chun staidéar agus obair a dhéanamh in STEM, chun cláir fiontraíochta 
a bhunú lena maoinítear mná agus cailíní a chuireann tús le tionscadail teicneolaíochta 
nó le cuideachtaí nua, chun straitéisí a fhorbairt a bheidh dírithe ar chuimsiú digiteach 
na gcailíní agus na mban a mhéadú, agus cuimsiú airgeadais digiteach a mhéadú, i 
réimsí a bhaineann le STEM, leis an intleacht shaorga agus le hearnáil an taighde agus 
na nuálaíochta, agus cur chuige il-leibhéil a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar an 
mbearna inscne ar gach leibhéal den oideachas agus den fhostaíocht san earnáil 
dhigiteach;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún comhdheiseanna do mhná agus d’fhir agus an bhearna 
dhigiteach inscne a chur san áireamh go cuí agus cláir á gcaibidliú laistigh den chéad 
chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) eile agus cistí agus iasachtaí faoin bPlean don 
Téarnamh, agus feasacht ar na sásraí sin a mhéadú i measc na mban; á chur i bhfáth gur 
cheart príomhshruthú inscne agus buiséadú inscne le táscairí intomhaiste a bheith mar 
chuid de na beartais lena dtacaítear le forbairt TFC; á iarraidh ar an gCoimisiún 
príomhshruthú inscne an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha a áirithiú mar aon leis na 
tograí uile atá le teacht a bhaineann leis an staid dhigiteach;

3. á iarraidh  ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cur chun feidhme iomlán Dhearbhú na 
nAirí maidir leis an nGealltanas ‘Mná san Earnáil Dhigiteach’ a áirithiú;  á iarraidh ar 
an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme phleananna náisiúnta 
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trasearnála na mBallstát maidir le mná sa réimse digiteach;

Oideachas 

4. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé príomhshruthú inscne a áirithiú san 
oideachas digiteach ar gach leibhéal, lena n-áirítear in oideachas seach-churaclaim, 
neamhfhoirmiúil agus seachfhoirmiúil, agus freisin don fhoireann teagaisc; á iarraidh go 
mbeidh straitéisí sonracha ann do na haoisghrúpaí éagsúla;

5. ag spreagadh an Choimisiúin agus na mBallstát, chomh maith le forbróirí, gnólachtaí 
agus ollscoileanna, chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna idir na hinscní in earnáil 
TFC agus chun comhoibriú chun teacht ar réitigh agus chun dea-chleachtais a roinnt 
maidir le cuimsiú níos fearr cailíní in ábhair atá ábhartha don oideachas digiteach ó aois 
óg ar aghaidh; á iarraidh ar an Aontas agus ar na Ballstáit tabhairt faoi fhorbairt, 
tacaíocht agus cur chun feidhme i gcás gníomhaíochtaí atá á gcur chun cinn ag na 
Náisiúin Aontaithe agus a chomhlachtaí;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh iomlán a thabhairt ar an tsaincheist maidir le líon 
íseal na mban atá rannpháirteach i staidéir agus i ngairmeacha TFC, agus gné láidir 
inscne a áirithiú sa chlár don Eoraip dhigiteach agus plean gníomhaíochta nuashonraithe 
maidir leis an oideachas digiteach, lena n-áirítear inrochtaineacht agus inacmhainneacht 
an trealaimh dhigitigh; á iarraidh ar eintitis oideachais gné inscne a áireamh sna 
curaclaim uile a bhaineann le STEM agus le TFC, in ábhair oideachais agus i 
gcleachtais teagaisc ó aois óg chun cailíní a spreagadh le dul i mbun staidéir ar 
mhatamaitic, códú, ranganna TFC agus ábhair eolaíochta i scoileanna agus leanúint den 
staidéar sin; á mholadh don Choimisiún agus do na Ballstáit oibriú le hinstitiúidí 
oideachais agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta chun formáidí oideachais TFC a 
mheasúnú agus a athdhearadh;

7. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go mbeadh mná agus cailíní ina gcomhúdair 
ar a dtodhchaí féin in STEM agus TFC mar chuid lárnach den oideachas sa réamhscoil 
agus sa bhunscoil, rud a chuireann deireadh le steiréitíopaí díobhálacha inscne do 
chailíní agus do bhuachaillí;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit gné na hinscne a chur san áireamh i 
bhforbairt beartas oideachais dhigitigh chun cur ar chumas mac léinn fireann agus 
baineann araon aghaidh a thabhairt ar dhúshláin amach anseo; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit scéimeanna meantóireachta a bhunú ina mbeidh 
eiseamláirí baineanna in TFC laistigh de gach leibhéal oideachais; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit feachtais ardaithe feasachta a chur chun cinn a bheidh 
dírithe ar dhaltaí agus ar a dtuismitheoirí araon chun steiréitíopaí inscne a chomhrac i 
dtionscadail scoile agus i bpoist; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé creidiúint a 
thabhairt do mhná as a gcuid oibre ionas nach bhfeicfidh cailíní ainmneacha fireanna 
amháin i leabhair eolaíochta, ach go mbeadh eiseamláirí baineanna acu freisin; 

9. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le foghlaim ar feadh an tsaoil chun 
aistriú gairmiúil na mban chuig poist a bhaineann le TFC a éascú, chomh maith le 
hoiliúint agus scéimeanna chun borradh a chur faoi ríomhscileanna, uasoiliúint agus 
athoiliúint na gcailíní agus na mban; á chur i bhfáth nach mór go n-áiritheofaí gné 
inscne leis an moladh ón gComhairle maidir le gairmoideachas agus gairmoiliúint agus 
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leis an gclár oibre nuashonraithe scileanna don Eoraip;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit beartais agus bearta a ghlacadh a 
thabharfaidh aghaidh ar an bhfeiniméan ar a dtugtar ‘an seolphíobán silteach’;

11. á iarraidh go mbeidh comhionannas inscne ina chuid leanúnach agus struchtúrach d’aon 
straitéis agus beartas óige a bheidh ag an Aontas amach anseo;

Fostaíocht agus fiontraíocht 

12. ag tathant ar na Ballstáit an Treoir maidir le Cothromaíocht Oibre is Saoil a thrasuí go 
hiomlán agus a chur chun feidhme ina hiomláine agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
faireachán éifeachtach a dhéanamh uirthi chun a áirithiú gur féidir leis an mbeirt 
tuismitheoirí tairbhe a bhaint as saoire atharthachta, thuismitheoireachta agus 
chúramóra; ag moladh do na Ballstáit TFC a mheas mar bhealach chun cothromaíocht 
oibre is saoil a chur chun cinn agus chun treochtaí i ndigiteáil shaol na hoibre, lena n-
áirítear an earnáil dhigiteach, a urramú, chun a mbearta don chothromaíocht oibre is 
saoil atá ann cheana a oiriúnú, más gá, agus chun a gcórais a chur chun cinn agus a 
neartú lena ndírítear ar dháileadh cothrom freagrachtaí cúraim; sa chomhthéacs sin, ag 
moladh don Choimisiún agus do na Ballstáit beartais a thabhairt isteach chun aghaidh a 
thabhairt ar staid na ndaoine féinfhostaithe, go háirithe banfhiontraithe san earnáil TFC 
agus san earnáil dhigiteach, agus an gá atá acu le rochtain ar chórais um chosaint 
shóisialta, ar shaoire mháithreachais agus ar chúram leanaí; á chur i bhfios gur féidir le 
mná obair a dhéanamh ón mbaile trí theilea-obair agus go bhféadfadh cothromaíocht 
oibre is saoil níos fearr a bheith mar thoradh air sin; ag tabhairt dá haire, áfach, nach 
mór do na Ballstáit faireachán a dhéanamh air agus é a rialú i gceart;

13. á chur i bhfáth go bhfuil tionchar diúltach ag an mbearna phá idir na hinscní ar shochair 
slándála sóisialta agus ar an mbearna phinsin do mhná, lena n-áirítear san earnáil 
dhigiteach;  á chur in iúl gur geal léi tiomantas an Choimisiúin bearta ceangailteacha a 
thíolacadh maidir le trédhearcacht pá faoi dheireadh 2020, agus aird chuí á tabhairt ag 
an am céanna ar chúinsí uathúla fhiontair bheaga agus mheánmhéide na hEorpa, agus ar 
na samhlacha éagsúla de mhargadh an tsaothair atá in AE, chun aghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar na bearnaí inscne pá agus pinsin agus ar an mbochtaineacht seanaoise;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit comhionannas inscne a chur chun cinn i 
gcuideachtaí in TFC agus in earnálacha gaolmhara agus sa gheilleagar digiteach, agus 
beartais chothrománacha a ghlacadh chun an bhearna inscne sa gheilleagar digiteach a 
laghdú trí bhearta spriocdhírithe, lena n-áirítear cistí Eorpacha chun tionscadail faoi 
stiúir ban a mhaoiniú san earnáil dhigiteach, cur chun cinn líon íosta taighdeoirí ban atá 
rannpháirteach i dtionscadail TFC, cúrsaí oiliúna do ranna acmhainní daonna maidir le 
‘claontacht neamh-chomhfhiosach atá idirdhealaitheach ó thaobh inscne de’ chun 
cothromaíocht inscne a chur chun cinn san earcaíocht, duaiseanna agus scéimeanna 
dreasachta a dhearadh do chuideachtaí agus d’eagraíochtaí atá gníomhach i gcur chun 
cinn beartas atá inscne-neodrach agus atá nasctha le spriocanna intomhaiste, 
príomhshruthú inscne a chur chun cinn i straitéisí cuideachtaí i dtáirgeadh, i ndearadh 
agus i margú tháirgí TFC, tuarascálacha bliantúla ar éagsúlacht agus an bhearna phá idir 
na hinscní ag cuideachtaí TFC, beartais soláthair phoiblí agus/nó treoirlínte maidir le 
seirbhísí TFC a cheannach ó sholáthraithe a chuireann cothromaíocht inscne i bhfeidhm 
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i gcomhdhéanamh a gcuideachtaí agus a mboird, éascú a dhéanamh ar dháileadh cistí 
Eorpacha ar chuideachtaí a chuireann san áireamh critéir chothromaíochta inscne agus a 
spreagann cur chun feidhme pleananna agus prótacal cothromaíochta inscne chun 
feabhas a chur ar fhaireachán ar fheidhmíocht cuideachtaí i leith rannpháirtíocht na 
mban, lena n-áirítear ar leibhéil na bainistíochta agus na ceannaireachta, chomh maith le 
cláir mheantóireachta; 

15. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit measúnú iomlán a dhéanamh ar na 
cúiseanna agus ar na tosca as a dtagann ráta ard luathfhágála na mban ó ghairmeacha 
digiteacha; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit anailís a dhéanamh ar an 
éifeacht atá ag easpa cothromaíochta oibre is saoil ar chumas na mban páirt a ghlacadh 
san uasoiliúint is gá chun an leibhéal scileanna is gá a choinneáil cothrom le dáta san 
earnáil TFC; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit sásraí agus cláir a fhorbairt 
chun mná agus cailíní a chomhtháthú i dtionscnaimh oideachais, oiliúna agus 
fostaíochta san earnáil dhigiteach, gan beann ar a stádas dlíthiúil imirce;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit fiontraíocht na mban a chothú agus 
rannpháirtíocht na mban sa nuálaíocht a chothú agus deiseanna maoiniúcháin a mhéadú 
do bhanfhiontraithe agus do ghnólachtaí digiteacha atá faoi stiúir ban, agus feabhas a 
chur ar inrochtaineacht na gcistí atá ann cheana ionas go mbeidh deiseanna 
comhionanna acu dul san iomaíocht sa mhargadh aonair digiteach agus comhdhéanamh 
na n-institiúidí maoiniúcháin a spreagadh a bheidh níos cothroime ó thaobh inscne de;

17. ag spreagadh an Choimisiúin agus na mBallstát cistiú don taighde ar shaincheisteanna a 
bhaineann le hinscne in TCF a threisiú;

18. á mheas go bhfuil sé thar a bheith ábhartha go mbeadh níos mó ban ina n-eiseamláir san 
earnáil TFC agus go dtiocfaidh méadú ar an líon ban atá i bpoist cheannaireachta san 
earnáil TFC; á iarraidh ar eiseamláirí fir labhairt amach don chomhionannas inscne sa 
gheilleagar digiteach; á chur i bhfáth go bhfuil gá go ndéanfadh cuideachtaí TFC 
cleachtais acmhainní daonna a thabhairt isteach lena gcuirtear an éagsúlacht chun cinn, 
amhail cothromaíocht inscne i bpoist mheánbhainistíochta agus ardbhainistíochta, agus 
ar bhoird cuideachtaí; á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún a 
mholadh go nglacfaí togra 2012 le haghaidh Treoir maidir le cothromaíocht inscne i 
measc stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin ar chuideachtaí atá liostaithe ar stocmhalartáin 
(an Treoir maidir le Mná ar Bhoird) agus ag tathant ar an gComhairle an bac a bhaint 
agus í a ghlacadh;

Earnálacha an chultúir, na meán agus an chlosamhairc

19. ag cur i bhfáth an tionchar atá ag earnáil an chultúir, earnáil na meán, earnáil na 
fógraíochta agus earnáil an chlosamhairc maidir le steiréitíopaí inscne a fhorbairt agus a 
threisiú agus maidir le bacainní cultúrtha agus normatacha a chur chun cinn, ar 
steiréitíopaí iad atá macasamhlaithe tríd an teanga agus na híomhánna a scaiptear;

20. á iarraidh ar thionscail  an chlosamhairc agus na meán mná a léiriú de réir a chéile i 
ngairmeacha STEM agus i ngairmeacha a bhaineann le TFC, agus léiriú ar éagsúlacht 
agus ar dheiseanna a thabhairt isteach in STEM agus in TFC; á iarraidh ar thionscail na 
meán mná a áireamh ar phléphainéil, in ailt nuachtáin agus i spásanna eile ina 
múnlaítear tuairim an phobail agus dioscúrsa ar ábhair theicneolaíocha;
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21.  á mheabhrú a thábhachtaí atá sé deireadh a chur le claontacht chomhfhiosach agus 
neamh-chomhfhiosach inscne-idirdhealaitheach ó algartaim, feidhmchláir intleachta 
saorga, físchluichí agus bréagáin a bhuanaíonn steiréitíopaí díobhálacha inscne agus a 
fhágann gur lú rannpháirtíocht na mban sa réimse digiteach, sa réimse intleachta saorga 
agus sa réimse TFC; á chur i bhfáth go bhfuil gá aghaidh a thabhairt ar an laofacht 
nuálaíochta laistigh d’earnáil TFC, inar fir den chuid is mó iad dearthóirí agus forbróirí 
seirbhísí, bogearraí agus feidhmchlár úsáideoirí;

Cumhachtú saoránaíochta, polaitiúil agus eacnamaíoch na mban 

22. á chur i bhfáth gur féidir le TFCanna cur go mór le cumas na mban páirt a ghlacadh i 
bpróisis toghcháin, i gcomhairliúcháin phoiblí, i suirbhéanna agus i ndíospóireachtaí, 
chomh maith le cearta na mban a eagrú agus a mholadh; á iarraidh ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit an toise inscne a chur san áireamh aon uair a bhíonn tionscnaimh r-
rialtais á gceapadh acu; á chur i bhfios go láidir a éifeachtaí atá úsáid an idirlín le 
haghaidh feachtas agus fóram agus chun infheictheacht na mban mar eiseamláir a chur 
ar aghaidh;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit oibriú go cuiditheach le heagraíochtaí 
den tsochaí shibhialta, agus tacú leo, chomh maith le heagraíochtaí den sórt sin 
spreagadh le bheith páirteach i rialachas an idirlín; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit oibriú i ndlúthchomhar le mná agus le heagraíochtaí sochaí sibhialta na 
mban agus iad a dhéanamh rannpháirteach chun freagairt níos fearr a thabhairt ar na 
hábhair imní atá ann i ngnáthshaol na mban agus na gcailíní agus iad a mhaolú agus 
beartais teicneolaíochta poiblí á gceapadh agus á gcur chun feidhme acu, agus chun 
cuimsiú eacnamaíoch agus digiteach na mban a chur chun cinn;

24. ag spreagadh na mBallstát agus an Choimisiúin le feachtais múscailte feasachta, oiliúna 
agus príomhshruthú inscne a eagrú chun aird a tharraingt ar an tionchar atá ag oilteacht 
TFC ar chumhachtú eacnamaíoch na mban;

25. á mheas gur cheart spreagadh a thabhairt do mhná ról níos criticiúla a imirt i 
ndearadh, i bhforbairt, i dtógáil agus i gcothabháil cathracha cliste nó sráidbhailte cliste;

Bailiú sonraí

26. á chur in iúl gur geal léi go ndearnadh an scórchlár ar Mhná sa Earnáil Dhigiteach a 
chruthú mar chuid lárnach den Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach (DESI), agus freisin gur díol sásaimh di na ceithre tháscaire nua atá molta ag 
EIGE ina thuarascáil in 2018 dar teideal ‘Comhionannas inscne agus an óige: na 
deiseanna agus na rioscaí a bhaineann leis an digiteáil’; 

27. á iarraidh an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, chomh maith le hardáin agus gnólachtaí, 
sonraí inchomparáide atá imdhealaithe ó thaobh inscne agus aoise a bhailiú maidir le 
húsáid TFC, chomh maith le tionscnaimh a mholadh, lena n-áirítear taighde, chun 
bunchúiseanna na difreála inscne digití a thuiscint agus chun dul i ngleic leo; ag tathant 
ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit sonraí imdhealaithe inscne atá ann cheana a 
bhailiú agus a úsáid chun tuilleadh taighde a chur chun cinn maidir le hidirghníomhú na 
bhfachtóirí éagsúla a chuireann bac ar chuimsiú digiteach na mban agus na gcailíní; á 
chur i bhfáth ndeanann bailiú comhchuibhithe sonraí éascú ar chomparáid agus 
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comhroinnt sonraí agus samplaí de dhea-chleachtais sna Ballstáit;

Foréigean inscne a chomhrac:  Cibearfhoréigean

28. á aithint go bhfuil mórbhuairt ann go bhfuil coireanna digiteacha agus gníomhartha 
imeaglaithe, bulaíochta, docsála ciaptha agus foréigin in aghaidh na mban sa saol 
digiteach ag méadú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an litearthacht dhigiteach agus an 
litearthacht sna meáin, an chibearshláinteachas agus an chibearshábháilteacht; á iarraidh 
go gcuirfí cistí ar fáil agus go mbeadh feachtais ann chun feasacht a ardú agus oideachas 
a chur ar mhná maidir leis an mbealach inar bhféadfar a gcuntais agus a gcumarsáid a 
dhaingniú chun iad féin a chosaint ar líne, agus i gcumarsáid mheasúil shóisialta ar an 
idirlíon chun rabhadh a thabhairt do mhná faoi chiapadh nó faoi ionsaitheoirí a 
d’fhéadfadh a bheith ann, chomh maith le faisnéis a thabhairt dóibh faoin gcaoi ar féidir 
cabhair a lorg i gcás teagmhais; á mheas gur cheart d’fheachtais den sórt sin an 
foréigean bunaithe ar inscne agus steiréitíopaí inscne a chomhrac, oideachas a chur ar 
fhir maidir leis an mbealach ar cheart iad féin a iompar i dtreo na mban ar líne agus 
saoirse leanúnach na mban chun tuairimí a nochtadh agus rannpháirtíocht fhóinteach sa 
dioscúrsa poiblí a áirithiú; á mheas, ina theannta sin, gur cheart do chuideachtaí agus 
d’fhorbróirí aghaidh a thabhairt ar fhoréigean inscnebhunaithe ar líne agus ar mhí-úsáid 
ar líne ar a mbonneagair trí shásraí éifeachtacha tuairiscithe agus fionraíochta; á iarraidh 
ar na Ballstáit bealaí tuairiscithe a éascú agus tacú le forbairt uirlisí oiliúna don fhórsa 
póilíneachta, don chóras ceartais agus don earnáil teicneolaíochta faisnéise agus 
cumarsáide chun an chumhacht a thabhairt do ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí 
ionsaitheoirí mailíseacha a imscrúdú agus a ionchúiseamh go héifeachtach agus tacú le 
híospartaigh an chiaptha agus an fhoréigin ar líne;

29. á iarraidh ar institiúidí, ar ghníomhaireachtaí agus ar chomhlachtaí an Aontais, chomh 
maith leis na Ballstáit agus a ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí, oibriú i gcomhar le 
chéile agus bearta nithiúla a dhéanamh chun a gcuid gníomhaíochtaí a chomhordú chun 
cur i gcoinne úsáid TFC chun coireanna a dhéanamh, lena n-áirítear gnéaschiapadh ar 
líne agus gáinneáil ar dhaoine chun críche teacht i dtír gnéasach, agus sonraí 
imdhealaithe inscne a bhailiú a bhaineann le foréigean inscnebhunaithe ar líne; á chur in 
iúl gur geal léi gur fhógair an Coimisiún suirbhé maidir le foréigean inscne;  ag tathant 
ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cistiú iomchuí a chur ar fáil chun réitigh intleachta 
saorga a fhorbairt lena ndéanfar cibearfhoréigean, gnéaschiapadh ar líne, dúshaothrú 
ban agus cailíní agus ciapadh san ionad oibre a chosc agus a chomhrac; á iarraidh ar na 
Ballstáit athbhreithniú a dhéanamh ar a ndlí coiriúil chun a áirithiú go ndéanfar 
cineálacha nua foréigin dhigitigh a shainmhíniú, a aithint agus a choiriúlú, chomh maith 
le Coinbhinsiún EIS um Fhoréigean agus Ciapadh a dhaingniú, a bhfuil feidhm aige, 
inter alia, maidir le cumarsáid a bhaineann leis an obair;

30. á mheas, chun comhionannas inscne a bhaint amach, go bhfuil sé ríthábhachtach go 
gcruthófar oideachas gnéasach agus caidreamh atá cuimsitheach agus oiriúnach don 
aois lena n-áirítear cibearfhoréigean agus ciapadh gnéasach ar líne a chomhrac, chomh 
maith le hagóidiú ar líne agus teacht i dtír gnéasach agus hipirghnéasach na mban a 
chomhrac; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit beartais agus bearta a 
ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar tharluithe gnéaschiaptha ag suíomhanna agus 
scoileanna oideachais STEM, agus laistigh d’earnáil TFC; á iarraidh ar fhostóirí bearta 
AD a chur in oiriúint chun dul i ngleic le seanfhoirmeacha agus cineálacha nua ciaptha 
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ar líne, le cúrsaí oiliúna éigeantacha agus uimhreacha éigeandála d’íospartaigh;

31. á iarraidh go dtabharfaí bearta breise isteach atá ceangailteach ó thaobh an dlí de agus 
treoir chun foréigean bunaithe ar inscne a chosc agus a chomhrac, lena n-áirítear an 
cibearfhoréigean, ar minic é dírithe ar mhná amhail daoine poiblí, polaiteoirí agus 
gníomhaithe, chomh maith leis an bhfuathchaint ar líne i gcoinne na mban; á iarraidh ar 
an gCoimisiún a áirithiú go dtabharfaidh an togra le haghaidh Gníomh um Sheirbhísí 
Digiteacha agus an creat nua le haghaidh comhair idir ardáin idirlín aghaidh ar 
fhreagrachtaí na n-ardán ar líne maidir le fuathchaint atá scaipthe ó thaobh úsáideoirí 
agus ábhar díobhálach, maslach agus gnéasaíoch eile, chun sábháilteacht na mban a 
chosaint ar líne; á iarraidh ar an gCoimisiún sainmhínithe dlíthiúla comhchuibhithe ar 
chibearfhoréigean agus Cód Iompair nua a fhorbairt d’ardáin ar líne maidir le foréigean 
inscnebhunaithe ar líne a chomhrac;

Réimsí atá ag teacht chun cinn

32. á iarraidh ar riaracháin phoiblí náisiúnta agus ar institiúidí an Aontais oibriú leis an 
earnáil phríobháideach chun feachtais eiseamláireacha a chruthú ar fud na hEorpa, trí 
mhná a spreagadh chun gairmeacha cibearshlándála a roghnú, rud a laghdódh go mór an 
bhearna scileanna, a chuirfeadh borradh faoin ngeilleagar, agus a chuirfeadh feabhas ar 
athléimneacht fhoriomlán thionscal na cibearshlándála san Eoraip;

33. á chur i bhfáth go bhfuil gá le tuilleadh iarrachtaí rialála chun a áirithiú go n-urramaíonn 
IS prionsabail agus luachanna an chomhionannais inscne agus an neamh-idirdhealaithe 
mar a chumhdaítear in Airteagal 21 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh;

34. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le tuiscint níos fearr a fháil, trí lionsa inscne, ar 
réimsí atá ag teacht chun cinn amhail cinnteoireacht algartamach, teicneolaíocht 
bhlocshlabhra agus cripteacht agus faireachas sonraí, agus straitéisí a leagan amach 
chun aghaidh a thabhairt orthu;

Comhionannas inscne i mbeartais forbraíochta 

35. á chur in iúl gur cúis imní di go bhfuil an fhéidearthacht ann go bhféadfadh an bhearna 
dhigiteach inscne méadú i dtíortha agus i réigiúin atá i mbéal forbartha sa ghéarchéim 
atá ann faoi láthair; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé inniúlacht dhigiteach, 
inrochtaineacht dhigiteach agus inacmhainneacht dhigiteach na mban agus na gcailíní a 
chur chun cinn mar ionstraimí chun comhionannas inscne a bhaint amach i straitéisí 
forbartha; á chur i bhfáth go bhfuil gá cistí forbartha a dhíriú ar chur chun cinn an 
oideachais dhigitigh do chailíní agus do mhná, agus ar thacaíocht a thabhairt do 
thionscadail faoi stiúir na mban san earnáil dhigiteach, go háirithe iad siúd a bhfuil 
tionchar sóisialta acu;

36. á mheabhrú go bhféadfadh deacrachtaí a bheith ag daoine faoi mhíchumas, grúpaí 
eitneacha agus mionlaigh, mná ó chúlraí socheacnamaíocha éagsúla, mná níos sine agus 
mná i gceantair thuaithe, chomh maith le dídeanaithe agus mná imirceacha rochtain a 
fháil ar sheirbhísí digiteacha agus ar bhonneagar gaolmhar; á chur i bhfáth a thábhachtaí 
atá cur chuige trasnach maidir le gach tionscnamh príomhshruthaithe inscne i ndáil le 
rochtain na mban ar sheirbhísí digiteacha agus a n-úsáid a mhéadú, agus leis an 
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oideachas agus leis an bhfostaíocht sa gheilleagar digiteach agus sa tsochaí dhigiteach; á 
iarraidh ar na Ballstáit dul i ngleic le heisiamh digiteach na ngrúpaí leochaileacha uile 
sa tsochaí agus oideachas TFC a chur ar fáil dóibh trí mhodhanna teagaisc agus 
amchláir a chur in oiriúint chun na fachtóirí éagsúla lena gcinntear rochtain na mban ar 
oideachas a chur san áireamh;

°

° °

37. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá an digiteáil tar éis ár saol a athrú ó bhun agus leis sin tá deiseanna nua cruthaithe ach 
freisin tá dúshláin nua curtha inár láthair. Tá comhdheiseanna sa mhargadh saothair agus cóir 
chomhionann ag an obair, chomh maith le gach iarracht cothroime inscne a aimsiú san earnáil 
dhigiteach, an-tábhachtach do gheilleagar an Aontais, arna shloinneadh i dtéarmaí fás OTI, 
ach ní hamháin sin tá sé tábhachtach freisin chun a gceart féin a thabhairt do na mná agus 
cailíní éirimiúla uile a roghnaíonn STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, 
Matamaitic) mar ghairm bheatha. 

Le géarchéim COVID-19 atá faoi láthair ann, a bhfuil athrú ó bhonn déanta aige ar an gcaoi a 
n-úsáideann daoine agus cuideachtaí TFC agus teicneolaíochtaí digiteacha eile don obair agus 
chun idirghníomhú le chéile, is é an chaoi a bhfuil aird tarraingthe aige ar a phráinní atá sé 
cothroime inscne a chur chun cinn san earnáil seo. 

Sainaithníodh na héagothromaíochtaí sin na deichbhlianta ó shin agus tá iarrachtaí ar siúl le 
blianta chun dul i ngleic leo. Mar sin féin, mar atá léirithe i staidéar a rinneadh le gairid arna 
choimisiúnú ag an Roinn Beartais um Chearta na Saoránach agus um Ghnóthaí Bunreachtúla i 
bParlaimint na hEorpa, arna iarraidh sin ag Coiste FEMM, is ann i gcónaí do chlaontacht agus 
éagothromaíochtaí i réimsí STEM agus san earnáil dhigiteach (e.g. teicneolaíochtaí 
digiteacha, Ríomheolaíocht, Teicneolaíocht Faisnéise, Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide, Intleacht Shaorga, cibearshlándáil).

Sainaithnítear dá mhórfheiniméin a rannchuidíonn leis an gcás mar atá sé sa tuarascáil seo. Ar 
lámh amháin, ar chúiseanna cultúrtha éagsúla, ní nós le cailíní na réimsí sin a roghnú mar 
nach bhfeictear dóibh gur slí bheatha inmharthana dóibh é. Ar an lámh eile, tá go leor de na 
cailíní a roghnaíonn an tslí bheatha sin a chaitheann in aer é tráth níos faide anonn, bídís ina 
mic léinn nó ina ngairmithe ag an tráth sin, mar gheall ar éifeacht ‘na seolphíobán silteach’ 
mar a thugtar orthu. Is léir na difríochtaí seo idir fir agus mná luath go maith ina saol agus 
bíonn siad le feiceáil arís agus arís eile i gcaitheamh a saoil. Agus iad 15 nó 16 bliana d’aois, 
tá 73% de na buachaillí a deir go bhfuil siad ar a gcompord ag úsáid feistí leictreonacha cé 
nach bhfuil ach 63% de chailíní san aoisghrúpa céanna ann a deir an rud céanna. Is mó de 
chúis imní é nach bhfuil ach 3% de chailíní sna déaga a deir go bhfuil spéis acu i ngairm 
bheatha mar ghairmí TFC.

Tagraíonn an ‘seolphíobán silteach’ do chás gur mó an dóchúlacht go n-éireoidh bean as an 
ngairm a bhfuil spéis aici ann de réir mar a théann sí ar aghaidh lena staidéar acadúil agus 
lena gairm. Is ann don ‘seolphíobán silteach’ mar gheall ar roinnt dálaí, lena n-áirítear 
timpeallachtaí oibre nach bhfuil oiriúnach don teaghlach, easpa piaraí agus meantóirí mná 
agus easpa aitheantais ghairmiúil.

Cuspóir agus bearta

Tá sé mar aidhm leis an Tuarascáil Féintionscnaimh seo aghaidh a thabhairt ar na 
bunchúiseanna atá leis an mbearna inscne san earnáil dhigiteach atá faoi láthair ann, 
machnamh a dhéanamh ar na sonraí atá ar fáil agus bearta agus gníomhaíochtaí nithiúla a 
mholadh chun rannpháirtíocht na mban agus na gcailíní sa gheilleagar digiteach a chur chun 
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cinn. 

Is iomaí sin cúis atá leis an mbearna inscne san earnáil dhigiteach. Is bonn conaire atá tugtha 
mar struchtúr ag an rapóirtéir don tuarascáil mar a ndéantar rianú ó luathchéimeanna an 
Oideachais go dtí leibhéal na Fostaíochta, agus freisin na tionchair shóisialta agus 
chultúrtha, in iarracht lúba aiseolais dearfacha agus scrogaill a shainaithint a choinníonn mná 
agus cailíní ó bheith páirteach go hiomlán san earnáil dhigiteach.

Tá tacar moltaí don Choimisiún, do na Ballstáit agus don tsochaí i gcoitinne sa tuarascáil seo. 

Cuireann an rapóirtéir i bhfáth nach faoi na húdaráis agus comhlachtaí poiblí amháin atá sé 
freagairt go hiomchuí don chomhrac in aghaidh na bearna inscne san earnáil dhigiteach. Is 
féidir le gníomhaithe éagsúla – pearsana poiblí, gníomhaithe príobháideacha nó acadóirí – 
gníomhaíochtaí spriocdhírithe a dhéanamh chun feabhas a chur go héifeachtúil ar 
rannpháirtíocht agus ról na mban agus na gcailíní sa gheilleagar digiteach.

Is gá rannpháirtíocht na mban i bpoist theicniúla agus ardleibhéal a spreagadh tríd an gceann 
is fearr a fháil ar bhacainní oideachais ag céim luath agus an ceann is fearr a fháil ar bhacainní 
gairmiúla freisin, ach fós foghlaim ar feadh an tsaoil sa réimse dhigiteach a ráthú do mhná.

Áirítear sa tuarascáil freisin roinnt moltaí atá beartaithe díriú ar an mbearna inscne san earnáil 
dhigiteach de réir mar is follas é i réimsí éagsúla, amhail earnáil na Meán, an Chultúir agus 
an Chlosamhairc agus rannpháirtíocht saoránaíochta, pholaitiúil agus eacnamaíoch na 
mBan.

Tugtar aghaidh freisin ar an tábhacht a bhaineann le Bailiú Sonraí, Cibearshlándáil agus 
taighde bhreise ar shaincheisteanna inscne in TFC. 

Tá an rapóirtéir deimhin de gurb é a bheidh d’éifeacht ag deireadh a chur leis an mbearna 
inscne ná go gcuirfear borradh faoin rathúnas ar gach leibhéal agus go ndéanfar ceartas 
sóisialta a áirithiú trí chomhionannas feabhsaithe idir mná agus fir.
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