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Leasú 2
Maria Noichl

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 6

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

6. a iarraidh ar an gCoimisiún 
gealltanais Chlár Oibre 2020 a urramú in 
aon athbhreithniú agus togra a chur i gcrích 
in am maidir leis na nithe seo a leanas: 
bearta ceangailteacha trédhearcachta pá, 
straitéis AE maidir le cearta íospartach, 
Creat AE maidir le Straitéisí um 
Chomhionannas agus Chuimsiú na 
Romach i ndiaidh 2020, straitéis nua AE 
chun deireadh a chur leis an ngáinneáil ar 
dhaoine agus plean gníomhaíochta AE 
maidir le comhionannas inscne agus 
cumhachtú na mban sa chaidreamh 
seachtrach do 2021-2025;

6. a iarraidh ar an gCoimisiún 
gealltanais Chlár Oibre 2020 a urramú in 
aon athbhreithniú agus togra a chur i gcrích 
maidir le bearta ceangailteacha 
trédhearcachta pá, straitéis AE maidir le 
cearta íospartach, agus straitéis nua AE 
chun deireadh a chur leis an ngáinneáil ar 
dhaoine; á chur in iúl gurb oth léi nár 
tugadh isteach an togra maidir le bearta 
ceangailteacha trédhearcachta pá in 2020 
mar a bhí beartaithe;
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Leasú 3
Maria Noichl

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 29

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

29. á chur in iúl go bhfuil imní uirthi 
nach bhfuil toirmeasc sainráite ar 
idirdhealú ar bhonn féiniúlacht inscne agus 
léiriú inscne duine i ndlí AE; ag tabhairt dá 
haire go ndéantar idirdhealú agus ciapadh 
ar dhaoine LADTIA+ agus go ndéantar iad 
a eisiamh ó mhargadh an tsaothair go fóill; 
ag meabhrú rún an 14 Feabhra 2019 uaithi 
maidir le todhchaí an Liosta de 
Ghníomhaíochtaí LADTI37 agus rún an 
18 Nollaig 2019 uaithi maidir le 
hidirdhealú poiblí agus fuathchaint i 
gcoinne daoine LADTI38; á iarraidh ar an 
gCoimisiún an creat straitéiseach maidir 
le comhionannas LADTIA+ a ghlacadh a 
luaithe is féidir, obair leantach a dhéanamh 
ar a Liosta de Ghníomhaíochtaí LADTI 
2016-2019, agus bearta sonracha a chur san 
áireamh chun dul i ngleic leis an idirdhealú 
ag an obair ar fhorais an ghnéaschlaonta, 
na féiniúlachta inscne, an léirithe inscne 
agus saintréithe gnéis;

____________________

37 Téacsanna arna nglacadh, 
P8_TA(2019)0129.
38 Téacsanna arna nglacadh, 
P8_TA(2019)0101.

29. á chur in iúl go bhfuil imní uirthi 
nach bhfuil toirmeasc sainráite ar 
idirdhealú ar bhonn féiniúlacht inscne agus 
léiriú inscne duine i ndlí AE; ag tabhairt dá 
haire go ndéantar idirdhealú agus ciapadh 
ar dhaoine LADTIA+ agus go ndéantar iad 
a eisiamh ó mhargadh an tsaothair go fóill; 
ag meabhrú rún an 14 Feabhra 2019 uaithi 
maidir le todhchaí an Liosta de 
Ghníomhaíochtaí LADTI37 agus rún an 
18 Nollaig 2019 uaithi maidir le 
hidirdhealú poiblí agus fuathchaint i 
gcoinne daoine LADTI38; á chur in iúl gur 
geal léi glacadh an chreata straitéisigh 
maidir le comhionannas LADTIA+, agus 
á iarraidh ar an gCoimisiún obair 
leantach a dhéanamh ar a Liosta de 
Ghníomhaíochtaí LADTI 2016-2019 le 
bearta sonracha chun dul i ngleic leis an 
idirdhealú ag an obair ar fhorais an 
ghnéaschlaonta, na féiniúlachta inscne, an 
léirithe inscne agus saintréithe gnéis;

____________________

37 Téacsanna arna nglacadh, 
P8_TA(2019)0129.
38 Téacsanna arna nglacadh, 
P8_TA(2019)0101.
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Leasú 4
Maria Noichl

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 33

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

33. á iarraidh ar an gCoimisiún, sa 
chomhthéacs sin, Treoir maidir le 
Gáinneáil ar mhaithe le Teacht i dTír 
Gnéasach Gnéasach a Chomhrac in AE a 
ullmhú, ós rud é gurb í an gháinneáil ar 
mhaithe le teacht i dtír gnéasach an 
cineál gáinneála is forleithne;

scriosta

Or. en
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Leasú 5
Maria Noichl

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 53

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

53. á chur in iúl gur geall léi gealltanas 
an Choimisiúin bearta ceangailteacha a 
chur síos faoi dheireadh 2020 maidir le 
trédhearcacht pá, rud a d’fhéadfadh a 
bheith úsáideach chun bearnaí agus 
idirdhealú laistigh den earnáil chéanna a 
bhrath agus chun an bhearna phá idir na 
hinscní a dhúnadh; á chur i bhfáth, ina leith 
sin, a thábhachtaí atá comhar agus 
rannpháirtíocht iomlán na gcomhpháirtithe 
sóisialta agus na ngeallsealbhóirí uile i 
gcomhréir le cleachtais agus traidisiúin 
náisiúnta; á chur in iúl, áfach, gur gá 
aghaidh a thabhairt fós ar cheist an phá 
chomhionainn as obair chomhionann nó 
obair ar comhionann a luach idir fir agus 
mná thar earnálacha éagsúla gairme chun 
difríochtaí sa phá ar obair ar luach 
comhionann a chumhdach sa mhargadh 
saothair atá deighlte ó thaobh inscne de, le 
pá níos ísle i roinnt earnálacha, arb 
earnálacha iad ina bhfostaítear mná den 
chuid is mó, earnálacha amhail altranas, 
cúram, miondíol, díolacháin agus 
oideachas, i gcomparáid, mar shampla, leis 
an earnáil déantúsaíochta nó gairmeacha 
teicniúla ina bhfostaítear níos mó fear; á 
mholadh go láidir go gcuirfí isteach 
prionsabal an phá chomhionainn as obair ar 
comhionann a luach idir mná agus fir, rud a 
d’fhéadfaí a shainmhíniú mar a leanas: 
‘Measfar obair a bheith ar luach 
comhionann, bunaithe ar chomparáid idir 

53. á chur in iúl gur geall léi gealltanas 
an Choimisiúin bearta ceangailteacha a 
chur síos maidir le trédhearcacht pá, rud a 
d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun 
bearnaí agus idirdhealú laistigh den earnáil 
chéanna a bhrath agus chun an bhearna phá 
idir na hinscní a dhúnadh; á chur in iúl gur 
oth léi mar sin féin an mhoill atá leis an 
togra seo a fhoilsiú agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún an togra a chur ar aghaidh a 
luaithe is féidir; á chur i bhfáth, ina leith 
sin, a thábhachtaí atá comhar agus 
rannpháirtíocht iomlán na gcomhpháirtithe 
sóisialta agus na ngeallsealbhóirí uile i 
gcomhréir le cleachtais agus traidisiúin 
náisiúnta; á chur in iúl, áfach, gur gá 
aghaidh a thabhairt fós ar cheist an phá 
chomhionainn as obair chomhionann nó 
obair ar comhionann a luach idir fir agus 
mná thar earnálacha éagsúla gairme chun 
difríochtaí sa phá ar obair ar luach 
comhionann a chumhdach sa mhargadh 
saothair atá deighlte ó thaobh inscne de, le 
pá níos ísle i roinnt earnálacha, arb 
earnálacha iad ina bhfostaítear mná den 
chuid is mó, earnálacha amhail altranas, 
cúram, miondíol, díolacháin agus 
oideachas, i gcomparáid, mar shampla, leis 
an earnáil déantúsaíochta nó gairmeacha 
teicniúla ina bhfostaítear níos mó fear; á 
mholadh go láidir go gcuirfí isteach 
prionsabal an phá chomhionainn as obair ar 
comhionann a luach idir mná agus fir, rud a 
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dhá ghrúpa d’oibrithe nár bunaíodh iad ar 
bhealach treallach, i gcás ina bhfuil an 
obair a dhéantar inchomparáide, agus 
fachtóirí á gcur san áireamh amhail 
leibhéal na freagrachta a thugtar d’oibrithe, 
agus na riachtanais mheabhrach a 
bhaineann leis an obair’; á chur i bhfios gur 
gá uirlisí meastóireachta poist agus critéir 
aicmiúcháin atá neodrach i dtaobh inscne a 
fhorbairt chuige sin;

d’fhéadfaí a shainmhíniú mar a leanas: 
‘Measfar obair a bheith ar luach 
comhionann, bunaithe ar chomparáid idir 
dhá ghrúpa d’oibrithe nár bunaíodh iad ar 
bhealach treallach, i gcás ina bhfuil an 
obair a dhéantar inchomparáide, agus 
fachtóirí á gcur san áireamh amhail 
leibhéal na freagrachta a thugtar d’oibrithe, 
agus na riachtanais mheabhrach a 
bhaineann leis an obair’; á chur i bhfios gur 
gá uirlisí meastóireachta poist agus critéir 
aicmiúcháin atá neodrach i dtaobh inscne a 
fhorbairt chuige sin;
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Leasú 6
Maria Noichl

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 97

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

97. á chur i bhfáth go bhféadfaí an 
fhreagairt ar eipidéim COVID-19 a úsáid 
chun acmhainní buiséadacha breise a 
bhunú a d’fhéadfadh na Ballstáit a 
shlógadh chun tacú le híospartaigh an 
fhoréigin; 

97. á chur i bhfáth gur cheart go 
ndéanfaí an fhreagairt ar eipidéim 
COVID-19 a úsáid chun acmhainní 
buiséadacha breise a bhunú a d’fhéadfadh 
na Ballstáit a shlógadh chun tacú le 
híospartaigh an fhoréigin; 

Or. en
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Leasú 7
Maria Noichl

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 100

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

100. á chur i bhfáth, leis an gcéad CAI 
eile, gur gá na hacmhainní atá ar fáil do 
chláir an Aontais a mhéadú, ar cláir iad atá 
dírithe ar an gcomhionannas inscne agus 
cearta na mban a chur chun cinn, go 
háirithe Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh, agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún a áirithiú go n-áireofar clásal 
maidir le príomhshruthú inscne sa togra 
athbhreithnithe don chéad CAI eile; ag 
tathant ar an gCoimisiún dlús a chur lena 
iarrachtaí buiséadú inscne a chur chun 
feidhme mar chuid lárnach den nós 
imeachta buiséadach ag gach céim agus ina 
línte buiséid go léir, agus línte buiséid 
neamhspleácha a áireamh le haghaidh 
gníomhaíochtaí spriocdhírithe; á chur i 
bhfios go láidir gur cheart measúnú 
tionchair inscne a dhéanamh ar gach beart, 
sásra nó straitéis nua; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar an gComhairle, sa 
chomhthéacs sin, infheistíocht a dhéanamh 
sa gheilleagar cúraim agus Margadh 
Cúraim don Eoraip a ghlacadh, chun an 
Comhaontú Glas don Eoraip a chomhlánú;

100. á chur i bhfáth gur gá na 
hacmhainní atá ar fáil do chláir an Aontais 
a mhéadú, ar cláir iad atá dírithe ar an 
gcomhionannas inscne agus cearta na mban 
a chur chun cinn; á iarraidh ar an 
gCoimisiún dlús a chur lena iarrachtaí 
buiséadú inscne a chur chun feidhme mar 
chuid lárnach den nós imeachta buiséadach 
ag gach céim agus ina línte buiséid go léir, 
agus línte buiséid neamhspleácha a 
áireamh le haghaidh gníomhaíochtaí 
spriocdhírithe; á chur i bhfios go láidir gur 
cheart measúnú tionchair inscne a 
dhéanamh ar gach beart, sásra nó straitéis 
nua; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an 
gComhairle, sa chomhthéacs sin, 
infheistíocht a dhéanamh sa gheilleagar 
cúraim agus Margadh Cúraim don Eoraip a 
ghlacadh, chun an Comhaontú Glas don 
Eoraip a chomhlánú; á chur in iúl gur geal 
léi an fíoras go mbeidh príomhshruthú 
inscne ina thosaíocht chothrománach i 
CAI den chéad uair riamh agus go 
mbeidh measúnú tionchair inscne 
cuimsitheach agus faireachán ar na cláir 
ag gabháil leis;

Or. en
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Leasú 8
Maria Noichl

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 117

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

117. á mheabhrú di rún an 
12 Feabhra 2019 maidir leis an ngá atá le 
Creat Straitéiseach neartaithe de chuid AE 
i ndiaidh 2020 le haghaidh Straitéisí 
Náisiúnta um Chuimsiú na Romach42, ina 
luaitear nár tugadh aon fheabhas faoi deara 
i bhformhór na mBallstát maidir leis an 
rochtain ar fhostaíocht, go bhfuil imní 
mhór ann maidir le tithíocht agus gur beag 
an dul chun cinn atá déanta ó thaobh na 
bochtaineachta de, agus go bhfuil gá le gné 
láidir inscne i gcreat AE; á chur in iúl go 
bhfuil imní uirthi faoin bhfuathchaint i 
gcoinne na Romach i gcomhthéacs 
phaindéim COVID-19, agus faoi na srianta 
breise a thug roinnt Ballstát isteach chun na 
pobail Romacha a chur ar coraintín, agus 
go bhfuil imní uirthi faoi dhrochthionchar 
na n-iarmhairtí ar na grúpaí is leochailí i 
measc na Romach, amhail cailíní, mná óga, 
mná scothaosta, daoine atá faoi mhíchumas 
nó daoine LGBTIA+; ag tathant ar an 
gCoimisiún creat straitéiseach de chuid AE 
maidir le comhionannas agus cuimsiú na 
Romach a ghlacadh a luaithe is féidir, 
anailís a dhéanamh ar an tionchar atá ag an 
gcoróinvíreas ar phobail na Romach agus 
bearta a ghlacadh chun frithfhreagairtí ina 
gcoinne a sheachaint;

____________________

42 Téacsanna arna nglacadh, 

117. á mheabhrú di rún an 
12 Feabhra 2019 maidir leis an ngá atá le 
Creat Straitéiseach neartaithe de chuid AE 
i ndiaidh 2020 le haghaidh Straitéisí 
Náisiúnta um Chuimsiú na Romach42, ina 
luaitear nár tugadh aon fheabhas faoi deara 
i bhformhór na mBallstát maidir leis an 
rochtain ar fhostaíocht, go bhfuil imní 
mhór ann maidir le tithíocht agus gur beag 
an dul chun cinn atá déanta ó thaobh na 
bochtaineachta de, agus go bhfuil gá le gné 
láidir inscne i gcreat AE; á chur in iúl go 
bhfuil imní uirthi faoin bhfuathchaint i 
gcoinne na Romach i gcomhthéacs 
phaindéim COVID-19, agus faoi na srianta 
breise a thug roinnt Ballstát isteach chun na 
pobail Romacha a chur ar coraintín, agus 
go bhfuil imní uirthi faoi dhrochthionchar 
na n-iarmhairtí ar na grúpaí is leochailí i 
measc na Romach, amhail cailíní, mná óga, 
mná scothaosta, daoine atá faoi mhíchumas 
nó daoine LGBTIA+; á chur in iúl gur 
geal léi glacadh an chreata straitéisigh de 
chuid AE maidir le comhionannas agus 
cuimsiú na Romach, ionas gur féidir 
anailís a dhéanamh ar an tionchar atá ag an 
gcoróinvíreas ar phobail na Romach agus 
bearta a ghlacadh chun frithfhreagairtí ina 
gcoinne a sheachaint;

____________________

42 Téacsanna arna nglacadh, 
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Leasú 9
Maria Noichl

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 122

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

122. á iarraidh ar an gCoimisiún an 
Plean Gníomhaíochta III maidir le hInscne 
(GAPIII) nua a ghlacadh go pras, ag cur 
leis an GAPII atá ann faoi láthair, chun 
tús a chur lena chur chun feidhme in 
2021 mar phríomhionstraim chun 
comhionannas inscne agus cumhachtú na 
mban agus na gcailíní a chur chun cinn sa 
chaidreamh seachtrach; á chur i bhfáth 
nach mór an doiciméad seo a bheith i 
bhfoirm teachtaireachta agus nach mór 
táscairí soiléire, intomhaiste agus faoi 
cheangal ama a bheith ag gabháil leis, lena 
n-áirítear róil agus freagrachtaí a 
leithdháileadh ar na gníomhaithe éagsúla; á 
iarraidh go gcoinneofaí leis an bplean 
gníomhaíochta nua an sprioc 85 % maidir 
le gach clár nua chun rannchuidiú le 
comhionannas inscne agus sprioc nua 20 % 
a bhunú le go mbeidh comhionannas 
inscne mar phríomhchuspóir ag na cláir; á 
éileamh go dtabharfaidh an Ionstraim nua 
maidir leis an gComharsanacht, an 
Fhorbairt agus an Comhar Idirnáisiúnta tús 
áite do chomhionannas inscne agus do 
chearta na mban ar fud na gclár geografach 
agus téamach ar aon dul leis sin; á chur in 
iúl gur geal léi an t-athrú atá tagtha ar 
chultúr institiúideach sheirbhísí an 
Choimisiúin agus na Seirbhíse Eorpaí 
Gníomhaíochta Seachtraí chun gealltanais 
AE maidir le cearta na mban agus 
comhionannas inscne a chomhlíonadh ar 

122. á chur in iúl gur geal léi an Plean 
Gníomhaíochta III maidir le hInscne 
(GAPIII) nua mar phríomhionstraim chun 
comhionannas inscne agus cumhachtú na 
mban agus na gcailíní a chur chun cinn sa 
chaidreamh seachtrach; á chur i bhfáth 
nach mór táscairí soiléire, intomhaiste agus 
faoi cheangal ama a bheith ag gabháil leis 
an doiciméad sin, lena n-áirítear róil agus 
freagrachtaí a leithdháileadh ar na 
gníomhaithe éagsúla; á chur in iúl gur 
geal léi, leis an bplean gníomhaíochta nua 
go coinneofar an sprioc 85 % maidir le 
gach clár nua chun rannchuidiú le 
comhionannas inscne; á chur in iúl gurb 
oth léi, nár bunaíodh sprioc nua 20 % le 
go mbeidh comhionannas inscne mar 
phríomhchuspóir ag na cláir; á éileamh go 
dtabharfaidh an Ionstraim nua maidir leis 
an gComharsanacht, an Fhorbairt agus an 
Comhar Idirnáisiúnta tús áite do 
chomhionannas inscne agus do chearta na 
mban ar fud na gclár geografach agus 
téamach ar aon dul leis sin; á chur in iúl 
gur geal léi an t-athrú atá tagtha ar chultúr 
institiúideach sheirbhísí an Choimisiúin 
agus na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta 
Seachtraí chun gealltanais AE maidir le 
cearta na mban agus comhionannas inscne 
a chomhlíonadh ar bhealach níos 
éifeachtaí;
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bhealach níos éifeachtaí;
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