
AM\1222190GA.docx PE662.829v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

13.1.2021 A9-0234/1

Leasú 1
Annika Bruna, Christine Anderson, Jaak Madison, Filip De Man, Isabella Tovaglieri
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0234/2020
Maria Noichl
Stráitéis AE maidir le Comhionannas Inscne
(2019/2169(INI))

Tairiscint i gcomhair rún (Riail 181(3) de na Rialacha Nós Imeachta) lena n-ionadaítear 
tairiscint neamhreachtach i gcomhair rún A9-0234/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Stráitéis AE maidir le Comhionannas Inscne

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 6 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint d’Airteagail 21 agus 23 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh,

– ag féachaint do Thuarascáil 2019 ón gCoimisiúin maidir le comhionannas idir mná agus 
fir in AE,

– ag féachaint do rún uaithi an 26 Feabhra 2014 maidir le dúshaothrú gnéasach agus 
striapachas agus a thionchar ar chomhionannas inscne1,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur den ríthábhacht é go ndéanfar cearta an mban agus na bhfear a choimirciú, 
agus urraim dá luach comhionann agus dá saintréithe uathúla á háirithiú ag an am 
céanna agus lena áirithiú go ndeanfaidh siad comhlánú ar a chéile ó thaobh a 
ndifríochtaí de;

B. de bhrí go bhfuil an ceart chun córa comhionainne ina cheart bunúsach sainiúil a 
aithnítear i gConarthaí AE agus sa Chairt um Chearta Bunúsacha, agus go bhfuil sé 
bunriachtanach chun prionsabal na córa comhionainne a fhorbairt tuilleadh;

C. de bhrí gur sárú ar chearta an duine é foréigean i gcoinne na mban agus na bhféar ina 
chineálacha uile; de bhrí nár cheart do bhearta reachtacha agus scéimeanna múscailte 
feasachta treisiú a dhéanamh ar an bhfreasaitheacht idir an dá inscne, agus gur cheart 
dóibh, seachas sin, aghaidh a thabhairt ar aon sáruithe soiléire nó neamhionannas agus 
féachaint le deireadh a chur leo;

D. de bhrí go bhfuil an gháinneáil ar dhaoine ar cheann de na sáruithe is mínáirí ar chearta 

1 IO C 285, 29.8.2017, lch. 78.
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bunúsacha agus ar dhínit an duine; de bhrí gurb ionann mná agus cailíní agus 80 % 
d’íospartaigh chláraithe na gáinneála agus 95 % d’íospartaigh chláraithe na gáinneála 
chun críoch dúshaothraithe ghnéasaigh; de bhrí gur brainse méadaitheach den 
choireacht eagraithe í an gháinneáil ar dhaoine, ar cineál sclábhaíochta agus sárú ar 
chearta an duine í, agus gur le mná agus le leanaí den chuid is mó a bhaineann sí, go 
háirithe chun críche dúshaothraithe ghnéasaigh; de bhrí go gcuireann an margadh 
striapachais agus tionscal na pornagrafaíochta leis an ngáinneáil ar mhná agus ar leanaí, 
agus go ndéanann sé treisiú ar an bhforéigean ina gcoinne; de bhrí nach foláir do na 
Ballstáit a mbeartais shóisialta agus eacnamaíocha a dhearadh ar bhealach lena 
gcabhrófar le mná agus cailíní leochaileacha an striapachas a fhágáil, lena n-áirítear trí 
bheartais shóisialta agus eacnamaíocha shonracha a thabhairt isteach atá ceaptha chun 
cabhrú leo;

E. de bhrí go bhfuil cúiseanna struchtúracha leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh 
sóisialta, ar cúiseanna iad a bhfuil gá lena ndíothú agus lena n-aisiompú, go háirithe trí 
bheartais maidir le fostaíocht, tithíocht, soghluaisteacht, fiontraíocht agus rochtain ar 
sheirbhísí poiblí; de bhrí gur cineál sclábhaíochta agus ionsaí díreach ar dhínit 
dhúchasach an duine atá i striapachas agus sa gháinneáil ar dhaoine, go háirithe ar mhná 
agus ar leanaí, ar mhaithe le dúshaothrú gnéasach; de bhrí, mar thoradh ar an méadú ar 
choireacht eagraithe agus ar a brabúsacht, go bhfuil méadú ag teacht ar an ngáinneáil ar 
dhaoine ar fud an domhain; 

F. de bhrí gur cheart ciapadh síceolaíoch nó gnéasach na mban agus na bhfear san ionad 
oibre agus sa teaghlach a cháineadh go huile agus go hiomlán;

G. de bhrí gur cheart go mbeadh sé de cheart ag na mná an rogha a dhéanamh iad féin a 
thiomnú dá ról mar mháithreacha, ós rud é go bhfuil sé sin ríthábhachtach don chéad 
ghlúin eile; de bhrí gur cúis mhór imní é an meath déimeagrafach atá os comhair na 
mBallstát uile agus gur dreasacht é chun tacú le máithreacha agus lena dteaghlaigh; de 
bhrí gur cheart go mbeadh rochtain ag mná torracha ar shárchúram leighis, tacaíocht 
agus faisnéis chun go mbeidh críoch rathúil ar a dtoircheas; de bhrí nach bhfuil an ráta 
íseal torthúlachta ar fud AE inbhuanaithe, nach bhfuil sé ach cothrom le 1.55 leanbh in 
aghaidh gach mná;

H. de bhrí go mbíonn rath ar na mná in go leor réimsí oibre, amhail i measc cúramóirí 
neamhfhoirmiúla, múinteoirí, breithiúna, dochtúirí agus altraí2, agus de bhrí gurb ionann 
mná agus formhór na gcéimithe sna disciplíní uile, cé is moite de theicneolaíocht na 
faisnéise agus den innealtóireacht3;

1. á iarraidh ar an Ballstáit cóir chothrom agus chomhionann a áirithiú do mhná agus 
d’fhir agus deireadh a chur le hidirdhealú agus le cineálacha uile foréigin, agus urraim á 
tabhairt ag an am céanna do na difríochtaí ar ann dóibh a bhaineann le saintréithe na 
hinscne nó cine;

2. á iarraidh go ndéanfar sochaí a chur chun cinn a bheidh bunaithe ar fhiúntas a 
chúiteamh seachas cuótaí a bheith á gcur i bhfeidhm mar an t-aon uirlis chun 

2 An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, Páipéar Oibre 1 Lucht Saothair na Sláinte, Comhionannas inscne i lucht 
saothair na sláinte: Anailís ar 104 thír, Márta 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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cothromaíocht a dhéanamh idir na hinscní i dtaca le gairmeacha, poist cheannaireachta, 
an saol teaghlaigh agus an t-oideachas; ag aithint an chomhlántacht atá ann idir na 
hinscní, ar comhionann a luach agus ag a bhfuil cumais agus láidreachtaí comhlánaithe 
dá gcuid féin;

3. ag spreagadh na mBallstát chun aonad bunúsach an teaghlaigh a chur chun cinn, tríd an 
ról atá ag máithreacha a chur chun cinn agus tacú leis, tráth a bhfuil ísleacht 
dhainséarach na rátaí breithe ar fud AE ag cur mharthanas ár náisiún i mbaol; ag 
spreagadh na mBallstát chun feabhas a chur ar bhearta saoire máithreachais, agus an 
obair tí gan phá a bhíonn na mná ina bun a chur san áireamh;

4. ag spreagadh na mBallstát chun dul i ngleic leis na dúshláin amhail rátaí níos airde 
féinmharaithe agus easpa dídine i measc na bhfear;

5. ag spreagadh na mBallstát chun an choireacht eagraithe uile a chomhrac, go háirithe an 
gháinneáil ar dhaoine, an striapachas agus an phornagrafaíocht, lena ndéantar mí-úsáid 
agus díghrádú ar a n-íospartaigh, ar mná agus leanaí iad a bhformhór; ag tathant ar na 
Ballstáit ionchúiseamh cheannaitheoirí na mí-úsáide gnéasaí a fhormhuiniú agus 
tacaíocht agus cosaint a thabhairt dá híospartaigh;

6. á aithint nach féidir glacadh le dúshaothrú gnéasach chun críoch máthairionadaíochta ná 
chun críoch atáirgthe nó chun críoch amhail póstaí éigeantais, striapachas agus 
pornagrafaíocht, agus gur sárú é ar dhínit an duine agus ar chearta an duine;

7. á iarraidh go dtabharfar urraim do cheannasacht agus d’inniúlachtaí náisiúnta na 
mBallstát i réimse chearta na mban, lena n-áirítear dlí an ghinmhillte agus an 
gnéasoideachas, ós rud é nach bhfuil ann do chearta idirnáisiúnta atá ceangailteach ó 
thaobh dlí de; ag cáineadh go láidir na n-idé-eolaíochtaí uile a thacaíonn le ciorrú ball 
giniúna ban, steiriliú éigeantach, foréigean onóra mar a thugtar air agus póstaí 
éigeantais; ag spreagadh an Choimisiúin agus na mBallstáit chun cothú a dhéanamh ar 
an tslí Eorpach mhaireachtála trí ionchúiseamh a dhéanamh ar dhéantóirí uile na 
gcleachtas mínáireach sin; ag cáineadh, dá bhrí sin, na hollimirce agus na n-iarrachtaí 
leantacha i leith Ioslamú na hEorpa mar bhagairt ar ár gcuid slándála agus mar ionsaí ar 
shaoirse reiligiúin agus ar chearta na mban;

8. á chur i bhfios go láidir go bhfuil foréigean i gcoinne na mban ar cheann de na 
príomhchúiseanna le mná a bheith gan dídean; ag tathant ar na Ballstáit, dá bhrí sin, na 
bearta is gá a dhéanamh chun cosc a chur ar fhoréigean i gcoinne na mban, ar foréigean 
é as a n-eascraíonn tréimhsí fada easpa dídine;

9. ag tathant ar na Ballstáit tacaíocht a sholáthar d’íospartaigh na mí-úsáide, go háirithe do 
mhná agus do leanaí leochaileacha, trí dhídean, cúnamh síceolaíoch agus cabhair 
phraiticiúil eile a thairiscint dóibh;

10. á iarraidh ar na Ballstáit, i bhfianaise na mbuntáistí cruthaithe a bhaineann le bainne 
daonna do naíonáin nuabheirthe, beathú cíche a chur chun cinn, go háirithe do naíonáin 
réamh-théarma; á iarraidh ar na Ballstáit tacú le beartais lena gcuirtear feabhas ar 
ghlacadh bainne daonna, lena n-áirítear beathú cíche agus bainne deonaithe araon, do 
naíonáin réamh-théarma, agus úsáid trasteorann banc bainne a chur chun cinn chun a 
áirithiú go bhféadfaidh mná i réigiúin teorann leas a bhaint as an tacaíocht sin nuair is 
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gá;

11. ag spreagadh na mBallstát tacaíocht a thabhairt do mhná agus d’fhir ina ndúshláin 
shóisialta, shíceolaíocha agus sláinte, ag tabhairt dá n-aire na fadhbanna éagsúla a 
mbíonn orthu araon aghaidh a thabhairt, lena n-áirítear na dúshláin sin a fhearann go 
háirithe ar na fir amhail rátaí níos airde féinmharaithe, an diúltú do chearta tuismitheora 
tar éis cliseadh ar an bpósadh, agus an céatadán ard easpa dídine;

12. á athdhearbhú nach foláir do na mná a bheith in ann rochtain a fháil ar na poist chéanna 
agus taribhiú de na rátaí céanna luacha saothair i gcás inarb ionann a gcuid oibre agus a 
gcumais leis na fir;

13. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

Or. en


