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Leasú 10
Jadwiga Wiśniewska
thar ceann Ghrúpa ECR

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’Airteagail 2 agus 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus 
d’Airteagail 6, 8, 10, 83, 153, 157 agus 168(7) den Conradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint do threoracha AE ó 1975 ar aghaidh maidir le gnéithe éagsúla de chóir 
chomhionann idir mná agus fir (Treoir 79/7/CEE1, Treoir 86/613/CEE2, Treoir 
92/85/CEE3, Treoir 2004/113/CE4, Treoir 2006/54/CE5, Treoir 2010/18/AE6 agus Treoir 
2010/41/AE7),

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

1 Treoir 79/7/CEE ón gComhairle an 19 Nollaig 1978 maidir le prionsabal na córa comhionainne idir fir agus 
mná i gcúrsaí slándála sóisialta a chur chun feidhme de réir a chéile, IO L 6, 10.1.1979, lch. 24.
2 Treoir 86/613/CE an 11 Nollaig 1986 ón gComhairle maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal na córa 
comhionainne idir mná agus fir atá rannpháirteach i ngníomhaíocht, lena n-áirítear an talmhaíocht, i gcáil 
fhéinfhostaithe, agus maidir le cosaint do mhná féinfhostaithe le linn toirchis agus máithreachais, IO L 359, 
19.12.1986, lch. 56.
3 Treoir 92/85/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir le bearta a thabhairt isteach arb é is 
aidhm dóibh feabhsúcháin a chur ar aghaidh ag an obair i dtaca le sábháilteacht agus sláinte oibrithe 
toircheasacha agus oibrithe atá tar éis leanbh a shaolú nó atá i mbun beathú cíche, IO L 348, 28.11.1992, lch. 1.
4 Treoir 2004/113/CE ón gComhairle an 13 Nollaig 2004 lena gcuirtear chun feidhme prionsabal na córa 
comhionainne idir fir agus mná maidir le rochtain ar earraí agus ar sheirbhísí agus maidir le soláthar earraí agus 
seirbhísí, IO L 373, 21.12.2004, lch. 37.
5 Treoir 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 bheatha, IO L 204, 26.7.2006, lch. 23.
6 Treoir 2010/18/AE ón gComhairle an 8 Márta 2010 lena ndéantar an Comhaontú Réime athbhreithnithe um 
shaoire do thuismitheoirí a thug BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP agus CEC chun críche a chur chun 
feidhme agus lena n-aisghairtear Treoir 96/34/CE, IO L 68, 18.3.2010, lch. 13.
7 Treoir 2010/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 maidir le prionsabal na córa 
comhionainne idir fir agus mná atá rannpháirteach i ngníomhaíocht ar bhonn féinfhostaithe a chur i bhfeidhm 
agus lena n-aisghairtear Treoir 86/613/CEE ón gComhairle, IO L 180, 15.7.2010, lch. 1.
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an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do 
chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle8,

– ag féachaint do rún uaithi an 10 Nollaig 2013 maidir le sláinte agus cearta gnéis agus 
atáirgthe9,

– ag féachaint do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus, go háirithe, prionsabail 1, 2, 
3, 6, 9, 11, 12 agus 15 de,

– ag féachaint d’Airteagal 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil comhionannas idir fir agus mná ar cheann de bhunluachanna an 
Aontais Eorpaigh agus gur prionsabal cothrománach é ar cheart do AE saothrú ina chuid 
gníomhaíochtaí ar fad;

B. de bhrí go bhfuil bearta comhionannais inscne ina spreagadh don fhás cliste, 
inbhuanaithe agus cuimsitheach agus gur réamhchoinníoll iad chun rathúnas, 
iomaíochas agus fostaíocht a chur chun cinn, agus le haghaidh cuimsitheacht agus 
comhtháthú sóisialta;

C. de bhrí gur cheart do AE, a bhfuil sé d’oibleagáid air comhionannas idir fir agus mná a 
chur chun cinn ina ghníomhaíochtaí ar fad, gníomhú i réimsí ina bhfuil inniúlacht aige é 
sin a dhéanamh i gcomhréir leis na Conarthaí, ach gur féidir leis freisin rannchuidiú le 
dea-chleachtais i measc na mBallstát a chur chun cinn i réimsí eile;

D. de bhrí, cé go bhfuil comhionannas idir fir agus mná bainte amach in AE den chuid is 
mó, nach mór saincheisteanna tábhachtacha a réiteach fós, amhail an bhearna phá agus 
phinsin, foréigean in aghaidh na mban, póstaí éigeantais, ciorrú ball giniúna ban, 
ionadaíocht na mban i saol poiblí agus san eolaíocht, agus an chothromaíocht idir saol 
an teaghlaigh agus an saol gairmiúil;

E. de bhrí gur ar na Ballstáit atá an phríomhfhreagracht dul chun cinn sóisialta agus fás 
eacnamaíoch a áirithiú trí, mar shampla, athchóirithe struchtúracha náisiúnta agus 
beartais fioscacha fónta; de bhrí nach bhféadfaidh tionscnaimh AE agus nár cheart 
dóibh féachaint le freagrachtaí náisiúnta a ionadú i ndáil leis sin;

F. de bhrí go bhfuil acmhainní ag AE cabhrú leis na Ballstáit dea-chleachtais a mhalartú 
chun cúnamh a thabhairt dóibh siúd atá i ngátar, go háirithe i réimse an chomhionannais 
agus na bearna pá idir na hinscní;

G. de bhrí go bhfuil reachtaíocht thábhachtach glactha ag AE agus go bhfuil dul chun cinn 
ríthábhachtach déanta aige i dtreo comhionannas idir mná agus fir a bhaint amach;

H. de bhrí go bhfuil cineál éigin foréigin fhisiciúil agus/nó gnéis fulaingthe ag bean as gach 
triúr san Aontas Eorpach atá 15 bliana d’aois nó níos sine10, go bhfuil ciapadh gnéasach 
fulaingthe ag bean amháin as gach beirt agus ciapadh ar líne fulaingthe ag bean amháin 

8 IO L 188, 12.7.2019, lch. 79.
9 IO C 468, 15.12.2016, lch. 66.
10 Suirbhé FRA 2014, an ceann is cuimsithí ar leibhéal AE sa réimse, bunaithe ar shonraí ó 28 mBallstát.
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as gach deichniúr acu;

I. de bhrí gur sárú ar chearta an duine é an foréigean in aghaidh na mban i ngach foirm de 
(foréigean fisiciúil, gnéasach, síceolaíoch, eacnamaíoch nó cibearfhoréigean) agus go 
bhfuil sé ar cheann de na bacainní is mó i mbealach comhionannas idir mná agus fir a 
ghnóthú; de bhrí go bhfuil saol saor ó fhoréigean ina réamhriachtanas don 
chomhionannas;

J. de bhrí go bhfuil an gháinneáil ar dhaoine ar cheann de na sáruithe is mínáirí ar chearta 
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 leis an ngáinneáil ar mhná agus ar leanaí, agus go gcuireann sé leis an 
bhforéigean ina gcoinne; de bhrí nach foláir do na Ballstáit a mbeartais shóisialta agus 
eacnamaíocha a cheapadh 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;

K. de bhrí gur cineál sclábhaíochta atá i striapachas agus gáinneáil ar dhaoine, go háirithe 
ar mhná agus ar leanaí, ar mhaithe le teacht i dtír gnéasach agus nach luíonn siad le dínit 
an duine, go háirithe i dtíortha ina ndearnadh tionscal dleathach den tionscal gnéis; 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;

L. de bhrí gur cineál sclábhaíochta nua-aimseartha agus gáinneála ar dhaoine atá i 
máthairionadaíocht, ar cineál trádála naíonán agus dúshaothraithe trachtála ban í freisin, 
a bhféadfadh saincheisteanna mothúchán agus dlíthiúla a bheith mar thoradh uirthi a 
mhéid a bhaineann le tuismíocht agus cearta coimeádta;

M. de bhrí go meastar nach mór do 500 000 ban ar a laghad san Eoraip agus 200 milliún 
ban ar fud an domhain déileáil leis na hiarmhairtí fisiceacha agus síceolaíocha a 
bhaineann le ciorrú nó gearradh ball giniúna ban ar feadh an tsaoil;

N. de bhrí, dar leis na Náisiúin Aontaithe, go bhfulaingíonn beagnach 35 % de mhná ar fud 
an domhain ciapadh síceolaíoch nó gnéaschiapadh san ionad oibre nó ciapadh a bhfuil 
iarmhairtí tábhachtacha aige ar thoilmhianta pearsanta agus gairmiúla, agus go 
ndéanann sé dochar d’fhéinmheas na mban, chomh maith lena staid i gcaibidlíochta 
maidir le luach saothair níos cothroime; de bhrí gur réamhriachtanas buntábhachtach iad 
luach saothair cóir agus neamhspleáchas eacnamaíoch chun cur ar chumas na mban 
caidreamh drochídeach agus foréigneach a fhágáil;

O. de bhrí nach féidir comhionannas idir fir agus mná a bhaint amach ach amháin trína 
gcomhionannas os comhair an dlí a áirithiú, chomh maith le comhdheiseanna maidir le 
rochtain ar oideachas, ar oiliúint agus ar fhostaíocht;

P. de bhrí go sainmhínítear an bhearna phá idir na hinscní mar an difríocht idir meán-
olltuilleamh na bhfear in aghaidh na huaire agus na mban in aghaidh na huaire, arna 
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sloinneadh mar chéatadán de mheán-olltuilleamh na bhfear in aghaidh na huaire; de bhrí 
nach féidir le difríochtaí inscne i saintréithe mhargadh an tsaothair amhail aois, taithí 
agus oideachas, catagóir gairme nó am oibre agus saintréithe eile inbhraite a bheith ina 
gcúiseanna le dhá thrian den bhearna phá idir na hinscní, rud a nochtaíonn gurb ann do 
thoisc shoiléir idirdhealaithe agus go dtrasnaíonn an idirdhealú inscne freisin le 
hiliomad cineálacha idirdhealaithe; de bhrí go bhfuil cur chuige trasnach ríthábhachtach 
chun tuiscint a fháil ar an iliomad cineálacha idirdhealaithe a chuireann leis an mbearna 
phá idir na hinscní i gcás mná ag a bhfuil meascán d’fhéiniúlachtaí agus chun tuiscint a 
fháil ar thrasnú na hinscne le tosca sóisialta eile;

Q. de bhrí gur mná is mó a dhéanann cúram gan phá agus obair tí, rud a mbíonn tionchar 
aige ar a bhfostaíocht agus ar a ndul chun cinn gairme agus a chuireann leis an mbearna 
phá agus phinsin idir na hinscní;

R. de bhrí go léirítear i meastacháin gurb iad cúramóirí neamhfhoirmiúla, ar mná iad den 
chuid is mó (75 %), a sholáthraíonn 80 % den chúram uile ar fud an Aontais, rud a 
léiríonn gurb ann do bhearna chúraim idir na hinscní a bhfuil tionchar láidir aici ar an 
mbearna phinsin idir na hinscní; de bhrí go bhfuil níos mó ná 50 % de chúramóirí atá 
faoi bhun 65 bliana d’aois i mbun cúraim agus i mbun fostaíochta, rud a fhágann go 
mbíonn deacrachtaí acu ó thaobh cothromaíocht oibre is saoil de; de bhrí gur minic 
cúramóirí a bheith fostaithe i bpoist ar bheagán oiliúna agus ar phá íseal, ar poist iad ar 
féidir iad a oiriúnú dá sceideal cúraim, agus go bhféadfadh dualgas a bheith orthu a n-
uaireanta oibre a laghdú nó obair ar íocaíocht a fhágáil; de bhrí go laghdaíonn idir 7 % 
agus 21 % de chúramóirí neamhfhoirmiúla a n-uaireanta oibre, agus go dtarraingíonn 
idir 3 % agus 18 % díobh siar ón margadh saothair;

S. de bhrí go bhfuil easnaimh ann maidir le córais cúraim leanaí sna Ballstáit éagsúla a 
chomhoiriúnú le riachtanais tuismitheoirí, lena n-áirítear tuismitheoirí aonair 
(máithreacha aonair den chuid is mó), agus go bhfuil deacrachtaí fós ann maidir leis an 
saol teaghlaigh, an saol príobháideach agus an saol gairmiúil a chomhordú, go háirithe i 
gcás na mban; de bhrí gur minic a mheastar go bhfuil mná os cionn 45 bliana d’aois 
tearcfhostaithe agus fostaithe faoi dhálaí atá i bhfad níos measa ná dálaí na bhfear, go 
háirithe nuair a fhilleann siad ar an obair tar éis saoire mháithreachais nó saoire do 
thuismitheoirí nó nuair a bhíonn orthu réiteach a dhéanamh idir an obair agus cúram do 
chleithiúnaithe;

T. de bhrí gur ceart í an chosaint mháithreachais nach mór seasamh leis go hiomlán;

U. de bhrí nach ráthaítear i gcónaí an ceart chun pá comhionann as obair chomhionann nó 
obair ar comhionann a luach, fiú amháin má tá sé cumhdaithe sa dlí; de bhrí gurb ionann 
an bhearna inscne in AE maidir le pá in aghaidh na huaire agus 14.1 %, cé go bhfuil 
éagsúlachtaí suntasacha i gceist leis idir na Ballstát11; de bhrí go n-áirítear bearna phá de 
29.1 % in ioncam pinsin le hiarmhairtí na bearna pá idir na hinscní12;

11 Féach sonraí maidir leis an bhearna phá idir na hinscní in 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Cuireadh na sonraí maidir leis an mbearna phá idir na hinscní ar fáil go poiblí ar bhunachar sonraí Eurostat, 
féach Gender pension gap by age group – EU-SILC survey [Bearna phinsin idir na hinscní de réir aoisghrúpa – 
Suirbhé AE-SILC] ar https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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V. de bhrí go ndéanann an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta san Eoraip difear 
díréireach do mhná, go háirithe máithreacha aonair, mná faoi mhíchumas, mná 
scothaosta agus mná ó cheantair thuaithe agus iargúlta; de bhrí gur teaghlaigh 
aontuismitheora iad 15 % de theaghlaigh a bhfuil leanaí acu ar leibhéal AE; de bhrí, ar 
an meán, gurb iad máithreacha singile atá i bhfeighil 85 % de na teaghlaigh sin, agus go 
raibh 47 % de theaghlaigh aontuismitheora i mbaol na bochtaineachta nó an eisiata 
shóisialta in 2017; de bhrí go bhfuil easpa dídine i measc na mban ina fadhb atá ag 
méadú;

W. de bhrí gurb iomaí dúshlán a bhíonn roimh mhná i gceantair thuaithe, lena n-áirítear 
caighdeáin mhaireachtála níos ísle, deiseanna fostaíochta níos teoranta, leithlisiú ó na 
margaí i gcomparáid le dreamanna eile, rochtain theoranta ar bhonneagar, lena n-áirítear 
bonneagar tuaithe, seirbhísí poiblí agus cúram sláinte, rochtain ar oideachas agus 
faisnéis faoi dheiseanna oideachais, agus go bhfuil siad faoi ghannionadaíocht i 
bhfóraim chinnteoireachta; de bhrí go bhféadfaidh siad obair dhofheicthe a dhéanamh ar 
fheirmeacha mar gheall ar easpa stádais fhoirmiúil do chéilithe cuidithe, rud a fhágann 
go mbíonn fadhbanna ann maidir lena n-obair a aithint i gcórais náisiúnta;

X. de bhrí go bhfuil 46 mhilliún bean agus cailín faoi mhíchumas ina gcónaí san Aontas 
Eorpach; de bhrí gurb ionann an figiúr sin agus beagnach 60 % de dhaonra iomlán na 
ndaoine atá faoi mhíchumas; de bhrí gur mó duine a fhágtar faoi mhíchumas dá shine an 
duine;

Y. de bhrí gur i gcás níos mó ná leath de mhná faoi mhíchumas, go bhfuil siad 
neamhghníomhach go heacnamaíoch; de bhrí go bhfuil an ráta géardhíthe ábhartha de 
mhná faoi mhíchumas níos airde i ngach Ballstát ná mar atá an ráta de mhná nach bhfuil 
faoi mhíchumas;

Z. de bhrí go bhfuil cion na bhfear atá ag obair san earnáil dhigiteach trí oiread níos mó ná 
cion na mban; de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach dlús a chur le níos mó ban a fhostú 
san earnáil dhigiteach agus in earnálacha eile a bheidh ann amach anseo chun na bearnaí 
pá agus pinsin idir na hinscní a chomhrac agus chun a neamhspleáchas eacnamaíoch a 
ráthú, chomh maith le deiseanna nua fostaíochta a chruthú, lena n-áirítear do ghrúpaí a 
eisiatar de ghnáth ón margadh saothair; de bhrí, i ndáil leis sin, go bhfuil sé 
ríthábhachtach go spreagfaí rannpháirtíocht na mban san fhiontraíocht dhigiteach, san 
eolaíocht, sa teicneolaíocht, san innealtóireacht agus sa mhatamaitic (ETIM) agus in 
oideachas agus fostaíocht TFC; de bhrí, trí níos mó ban a lánpháirtiú i margadh na bpost 
digiteach, go fhéadfaí borradh OTI ar luach EUR 16 bhilliún a chur faoi gheilleagar na 
hEorpa;

1. á chur in iúl gur geal léi Straitéis um Chomhionannas Inscne 2020-2025 de chuid an 
Choimisiúin; á thabhairt dá haire, áfach, go ndéanann codanna di cúngracht ar 
inniúlachtaí Bhallstáit AE;

2. á chur i bhfáth gur bhain an tAontas agus a Bhallstáit comhionnanas idir mná agus fir 
amach den chuid is mó; á chur i bhfios go láidir, áfach, nach mór níos mó dul chun cinn 
a bhaint amach i roinnt príomhthionscnamh a mhéid a bhaineann leis an mbearna phá 
agus phinsin idir na hinscní a dhíothú, an chothromaíocht idir saol an teaghlaigh agus an 
saol gairmiúil (a raibh tionchar ar leith ag COVID-19 uirthi), agus ionadaíocht na mban 
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sa saol poiblí;

3. á iarraidh ar na Ballstáit dea-chleachtais a mhalartú go rialta maidir le beartais a 
bhaineann le cearta na mban;

4. á chur i bhfios, cé go ndéanann na Ballstáit uile foréigean in aghaidh na mban a 
phionósú, go léiríonn an staidreamh go soiléir go bhfuil méadú ag teacht ar chásanna 
foréigin i roinnt mhaith Ballstát; á iarraidh ar na Ballstáit uile dlús a chur lena n-
iarrachtaí an foréigean in aghaidh na mban a dhíothú, agus béim ar leith á leagan ar 
fhoréigean gnéasach, ciorrú ball giniúna ban agus póstaí éigeantais, go háirithe póstaí i 
measc cailíní óga;

5. ag tacú le gealltanas an Choimisiúin foréigean in aghaidh na mban a chomhrac, 
tacaíocht agus cosaint a thabhairt d’íospartaigh na gcoireanna sin, agus a áirithiú go 
dtabharfar na daoine atá freagrach astu chun cuntais as a gcoireanna; á iarraidh go 
ndéanfar gníomhaíocht AE agus náisiúnta chun na sáruithe is tromchúisí ar chearta na 
mban a dhíothú, amhail ciorrú ball giniúna ban, ginmhilleadh agus steiriliú faoi éigean, 
póstaí éigeantais, teacht i dtír gnéasach, gáinneáil, cibearfhoréigean, foilsiú na 
pornagrafaíochta díoltais agus fuathchaint ar líne in aghaidh na mban;

6. á chur i bhfáth, maidir le mná ar mionaoisigh iad, ar de ghrúpaí mionlaigh iad nó a 
bhfuil fadhb sláinte nó míchumas orthu agus a ndírítear cineálacha éagsúla foréigin 
orthu, gur gá iad a chosaint mar íospartaigh ionchasacha; ag tacú le plean an 
Choimisiúin bearta a chur i láthair agus a mhaoiniú chun dul i ngleic le mí-úsáid, 
dúshaothrú agus foréigean a d’fhéadfadh a bheith ann i gcoinne na ngrúpaí sin atá thar a 
bheith leochaileach;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit coimirciú a dhéanamh ar 
chomhionannas cuimsitheach do mhná agus do chailíní atá faoi mhíchumas i ngach 
réimse den saol, cosaint a thabhairt dóibh ar fhoréigean baile agus ar fhoréigean ó 
sholáthraithe seirbhísí cúraim agus tacaíochta, agus cláir íograithe agus fothaithe 
acmhainneachta a sheoladh chuige sin do ghairmithe i réimsí an chúraim sláinte, na 
seirbhísí sóisialta agus cúraim, an oideachais, na hoiliúna agus na seirbhísí fostaíochta, 
fhorfheidhmiú an dlí agus na mbreithiúna;

8. á chur i bhfáth raon agus tionchar an fhoréigin agus an chiaptha san ionad oibre agus go 
bhfuil gá le bearta nithiúla ar leibhéal AE chun aghaidh a thabhairt ar na 
saincheisteanna sin agus chun comhrac i gcoinne ciapadh síceolaíoch agus gnéasach;

9. á iarraidh ar na Ballstáit leas agus riachtanais shonracha na mban a chur san áireamh i 
gcónaí agus a straitéisí agus beartais sláinte á gceapadh; á iarraidh go ndéanfaidh AE 
tacaíocht a thabhairt dá Bhallstáit maidir lena mbeartais sláinte a chomhordú chun na 
torthaí is fearr do mhná a bhaint amach, go háirithe faoi Phean Sáraithe Ailse AE;

10. á chur in iúl gur geall léi na bearta sonracha atá beartaithe chun dul i ngleic leis an 
gcibearfhoréigean a bhfuil tionchar díréireach aige ar mhná agus ar chailíní (lena n-
áirítear ciapadh ar líne, cibearbhulaíocht agus fuathchaint ghnéasaíoch), go háirithe 
gníomhaithe, polaiteoirí ban agus pearsana poiblí eile atá infheicthe sa dioscúrsa poiblí; 
á chur in iúl gur geal léi, sa chomhthéacs sin, an fógra go dtabharfar aghaidh ar an 
bhfeiniméan sin leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha agus go bhfuil sé beartaithe leis 
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oibriú leis na hardáin teicneolaíochta agus le hearnáil TFC i gcreat nua comhair, chun 
go dtabharfar aghaidh san earnáil TFC ar an tsaincheist trí bhearta teicniúla 
leordhóthanacha amhail teicnící coisctheacha agus sásraí freagartha maidir le 
hinneachar díobhálach;

11. á chur in iúl gur geall léi an chéad Straitéis de chuid AE maidir le cearta íospartach 
(2020-2025) a glacadh le déanaí, go háirithe an cur chuige sonrach maidir le foréigean 
síceolaíoch in aghaidh na mban agus an tionchar ar a meabhairshláinte san fhadtéarma; 
á chur i bhfáth gur gá go mbeadh rochtain éifeachtach ag gach íospartach ar cheartas trí 
chur chun feidhme na Treorach maidir le Cearta Íospartach;

12. ag tarraingt aird an Choimisiúin agus na mBallstát ar chás fíordhrámatúil na leanaí a 
ndéantar dílleachtaí díobh de bharr foréigin nó a gcuirtear iallach orthu maireachtáil i 
dtimpeallacht ina bhfuil foréigean teaghlaigh, agus ag tathant orthu na cásanna sin a 
chur san áireamh agus iad ag dul i ngleic le fadhb an fhoréigin baile;

13. ag tathant ar an gCoimisiún an straitéis de chuid AE a bhfuiltear ag súil léi le fada 
maidir le deireadh a chur leis an ngáinneáil ar dhaoine a chur i láthair agus á chur i 
bhfios go láidir gur gá a aithint go soiléir gurb iad mná agus cailíní is mó atá thíos leis; á 
aithint nach féidir glacadh le teacht i dtír gnéasach chun críocha máthairionadaíochta nó 
chun críocha atáirgthe nó chun críoch amhail póstaí éigeantais, striapachas agus 
pornagrafaíocht, agus gur sárú é ar dhínit an duine agus ar chearta an duine; á iarraidh, 
dá bhrí sin, go mbreathnófar go géar leis an straitéis ar staid na mban i striapachas, agus 
béim ar leith á leagan ar an nasc idir striapachas agus gáinneáil ar mhná agus ar 
mhionaoisigh, in AE agus ar fud an domhain, agus ar úsáid an idirlín atá ag teacht chun 
cinn ar mhaithe le dúshaothrú; ag leagan béim ar a thábhachtaí atá ról agus obair 
Chomhordaitheoir Frithgháinneála AE agus ag tathant ar an gCoimisiún an 
Comhordaitheoir nua a cheapadh gan tuilleadh moille, chun dlúthfhaireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach Frithgháinneála ag na Ballstáit; á áitiú go 
bhfuil tábhacht ag baint le bearta agus straitéisí a áireamh chun laghdú a dhéanamh ar 
éileamh;

14. ag tarraingt aird ar leith ar fhadhb na steiréitíopaí agus ar an ngnéasú ar íomhá na mban, 
ar cheart na hinstitiúidí inniúla uile aghaidh a thabhairt air, lena n-áirítear trí chláir 
oideachais na mBallstát;

15. á iarraidh go dtabharfar níos mó airde agus tacaíochta do dhílleachtlanna agus d’árais 
altramais ar mhaithe le híospartaigh an fhoréigin, ar dílleachtlanna agus árais altramais 
iad a dúnadh nó ar cuireadh teorainn mhór lena n-acmhainn dídine le linn phaindéim 
COVID-19, rud a chuir iallach ar mhná nó ar chailíní óga agus ar leanaí aghaidh a 
thabhairt ar an bhféidearthacht go mbeadh siad ar coraintín i dteach a mí-úsáideora;

16. á chur in iúl gur geal léi an moladh a fógraíodh maidir le cleachtais dhíobhálacha a 
chosc, in éineacht le reachtaíocht fhéideartha, chun dul i ngleic le ciorrú ball giniúna 
ban, steiriliú éigeantais, pósadh luath agus pósadh éigeantais agus foréigean a bhaineann 
leis an onóir, mar a thugtar air, lena ngortaítear leanaí agus cailíní óga go sonrach;

17. á iarraidh ar na Ballstáit infheistíochtaí leormhaithe a áirithiú i seirbhísí cúraim agus i 
seirbhísí cúraim fhadtéarmaigh, lena n-áirítear ó mhaoiniú atá ar fáil ón Aontas, chomh 
maith le cúram leanaí inacmhainne, inrochtana agus ar ardchaighdeán a áirithiú, lena n-
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áirítear oideachas luath-óige, lena dtabharfar, go háirithe, an deis do mháithreacha óga 
obair agus/nó staidéar a dhéanamh, agus ag meabhrú, sa chomhthéacs sin, phrionsabal 
11 de Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta; á iarraidh go mbeidh tacaíocht airgeadais 
ann agus go ndéanfar dea-chleachtais a roinnt i measc na mBallstát nár ghnóthaigh na 
spriocanna go fóill;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis cúraim don Eoraip a chur ar aghaidh, lena leagfaí 
síos íoschaighdeáin agus treoirlínte cáilíochta maidir le cúram, lena n-áirítear do leanaí, 
do dhaoine scothaosta agus do dhaoine a bhfuil riachtanais fhadtéarmacha acu; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit oibriú ar shocruithe solúbtha oibre nach 
ndéanann díobháil ná dochar do phá an oibrí, ná dá rochtain ar chearta sóisialta agus 
saothair agus liúntais, agus a urramaíonn ceart na n-oibrithe chun dícheangail;

19. á mheas gur tosaíocht é gníomhaíocht a dhéanamh chun tacú leis an teaghlach, lena n-
áirítear maidir le saoráidí cúraim leanaí leormhaithe agus inacmhainne a chur ar fáil, rud 
a rannchuideoidh go dearfach le rannpháirtíocht na mban i margadh an tsaothair agus 
lena n-ionchais scoir, mar aon le treochtaí déimeagrafaíochta;

20. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin bearta agus treoirlínte a chur síos a 
d’fhéadfadh éascú a dhéanamh ar an bpróiseas chun bearnaí agus idirdhealú laistigh den 
earnáil chéanna a bhrath agus 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;

21. á thabhairt chun suntais gur mná iad 70 % den lucht saothair sláinte agus sóisialta 
domhanda, ar minic nach n-íoctar ach an pá íosta leo agus a mbíonn dálaí oibre 
neamhbhuana acu, agus á iarraidh go ndéanfar pá agus dálaí oibre a chothromú in 
earnálacha ina bhfuil mná ina dtromlach mór amhail earnálacha an chúraim, na sláinte 
agus an mhiondíola;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir 92/85/CEE an 19 
Deireadh Fómhair 1992 maidir le bearta a thabhairt isteach chun feabhsuithe a 
spreagadh ag an obair i dtaca le sábháilteacht agus sláinte oibrithe torracha agus oibrithe 
atá tar éis leanbh a shaolú nó atá i mbun beathú cíche, d’fhonn a áirithiú gur féidir le 
mná ar fud na hEorpa tairbhe a bhaint as an tsaorghluaiseacht d’oibrithe ar comhchéim 
leis na fir13;

23. á chur i bhfios go láidir, le comhdheiseanna agus leibhéil níos airde rannpháirtíochta i 
measc na mban i margadh an tsaothair, go bhféadfar méadú a dhéanamh ar líon na 
bpost, ar rathúnas eacnamaíoch agus ar iomaíochas san Eoraip; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit spriocanna a leagan síos chun laghdú a dhéanamh ar 
líon na bpost neamhbhuan agus ar obair pháirtaimseartha neamhdheonach chun staid na 
mban i margadh an tsaothair a fheabhsú;

24. á thabhairt dá haire go bhfuil máithreacha aonair go háirithe leochaileach go 

13 Treoir 2014/54/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le bearta lena n-
éascaítear feidhmiú na gceart a thugtar d’oibrithe i gcomhthéacs na saorghluaiseachta d’oibrithe, IO L 128, 
30.4.2014, lch. 8
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heacnamaíoch, ós rud é gur minic a thuilleann siad níos lú ná fir agus gur mó seans go 
gcaillfidh siad a bpost nuair a bheidh siad ina dtuismitheoirí; 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;

25. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin plean gníomhaíochta a ghlacadh 
chun Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta a ghlacadh chun feiniméan na 
síleála gloine a chomhrac, amhail saoire chuimsitheach do thuismitheoirí, rochtain ar 
chúram leanaí ar ardchaighdeán agus ar phraghas réasúnta, agus deireadh a chur le gach 
cineál idirdhealaithe dhírigh agus indírigh atá nasctha le harduithe céime i margadh an 
tsaothair;

27. á iarraidh go mbeidh mná in ann a bpleananna saoil a bhaint amach i limistéir thuaithe 
agus fhorimeallacha; á chur i bhfios nach mór an bonneagar riachtanach chuige sin a 
bheith ar fáil, réimsí nua gnó a fhorbairt, an filleadh ar an obair a éascú agus 
rannpháirtíocht raon iomlán comhpháirtithe comhair a spreagadh chun tacú le rochtain 
na mban sin ar mhargadh an tsaothair, chun an rochtain a spreagadh, a éascú agus a chur 
chun cinn, chun comhdheiseanna a áirithiú agus chun comhtháthú sóisialta i sráidbhailte 
a fheabhsú;

28. ag cur béim ar ról gníomhach agus ríthábhachtach na mban i ngeilleagar na gceantar 
tuaithe, agus á chur in iúl gur oth léi go bhfuil difríochtaí suntasacha inscne ann fós ann 
laistigh d’fhostaíocht i réimse na talmhaíochta agus maidir le rochtain ar an tslándáil 
shóisialta, ar oiliúint, ar shaoire mháithreachais agus ar phinsin scoir; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla tacú le 
tionscadail atá dírithe go háirithe ar mhná, maidir le gníomhaíochtaí nuálacha 
talmhaíochta a chruthú i gceantair thuaithe agus bhánaithe chun an seasamh atá acu i 
margadh na talmhaíochta a neartú, as a bhféadfadh poist nua teacht; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, thairis sin, deiseanna maoinithe a shainaithint faoin dara colún den 
comhbheartas talmhaíochta (CBT) chun rochtain na mban ar thalamh a mhéadú agus 
chun aghaidh a thabhairt ar a gcuid dálaí oibre i gceantair thuaithe, go háirithe dálaí 
oibre na n-oibrithe séasúracha;

29. á chur in iúl gurb oth léi gannionadaíocht na mban sa gheilleagar digiteach, in 
earnálacha IS, TFC agus  ETIM ó thaobh oideachais, oiliúna agus fostaíochta de, agus á 
chur i bhfios go bhfuil baol ann go ndéanfar steiréitíopaí a threisiú agus a atáirgeadh 
mar gheall air sin; ag leagan béim ar na tairbhí agus na deiseanna do mhná agus cailíní a 
d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an digitiú ach freisin na dúshláin a d’fhéadfadh a 
bheith ag baint leis, agus ag tathant ar an gCoimisiún a áirithiú go nglacfar bearta 
nithiúla i gcur chun feidhme straitéis an mhargaidh aonair chun aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin sin;

30. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá rochtain ar scileanna digiteacha agus forbairt 
na scileanna sin do mhná scothaosta, mná i gceantair thuaithe agus mná agus cailíní faoi 
mhíbhuntáiste a bhfuil rochtain theoranta acu ar theicneolaíochtaí nua, chun go 
bhfanfaidh siad nasctha leis an saol gníomhach agus chun gur fusa dóibh fanacht i 
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dteagmháil le cairde agus le gaolta;

31. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin Fís Eorpach a úsáid chun léargais 
agus réitigh a sholáthar maidir le dul i ngleic le claontachtaí inscne a d’fhéadfadh a 
bheith ag baint le IS; á iarraidh, áfach, go n-úsáidfear an maoiniú uile is féidir chun tacú 
le tionscadail a spreagann cailíní agus mná chun a scileanna digiteacha a fheabhsú, agus 
a thugann an deis dóibh cleachtadh a fháil ar ETIM;

32. ag tabhairt dá haire, ag tráthanna imeachtaí amhail paindéim an choróinvíris atá ag dul 
ar aghaidh faoi láthair, go dtagann méadú ar ról na teilea-oibre agus na cianoibre agus ar 
na deiseanna lena mbaineann; á iarraidh ar an gCoimisiún ról na teilea-oibre agus na 
cianoibre a áireamh sa straitéis mar ghné thábhachtach chun cothromaíocht oibre is 
saoil a bhaint amach;

33. á chur i bhfios go mbaineann buntáistí cruthaithe le bainne daonna do naíonáin 
nuabheirthe, rud a fhágann go bhfuil sé tábhachtach beathú cíche a chur chun cinn, go 
háirithe do naíonáin réamh-théarma, tacaíocht a thabhairt do bheartais lena gcuirtear 
feabhas ar ghlacadh bainne daonna, lena n-áirítear bainne cíche agus bainne deonaithe, 
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 
gá;

34. á áitiú go n-áireofar míchumas mar ghné i ngach tionscnamh ginearálta maidir le 
comhionannas inscne a chuirtear chun cinn san Aontas Eorpach; á áitiú go ráthófar 
cosaint d’íospartaigh an fhoréigin inscne atá faoi mhíchumas agus atá ina gcoimircí 
cúirte nó atá in aon scéim inniúlachta dlí teoranta eile, agus á áitiú, chun na críche sin, 
go mbeidh rochtain éifeachtach ag an ngrúpa daoine sin ar cheartas agus go mbeidh 
oiliúint agus fothú acmhainneachta ann do ghairmithe sna seirbhísí speisialta a 
ghníomhaíonn sna himeachtaí sin (amhail gairmithe an cheartais choiriúil nó gairmithe 
sláinte); á áitiú go mbunófar córas oideachais inrochtana a bheidh saor ó steiréitíopaí 
lena gcuirfear ar chumas na gcailíní agus na mban faoi mhíchumas a rogha réimse 
staidéir agus oibre a roghnú ar bhonn a mianta agus a mbuanna féin, gan a bheith 
teoranta ag neamh-inrochtaineacht, ag claontacht ná ag steiréitíopaí; ag tacú le 
rannpháirtíocht na mban faoi mhíchumas mar eiseamláirí don athrú;

35. i gcomhréir le hAirteagal 8 de CFAE ina luaitear gur cheart do AE, ina chuid 
gníomhaíochtaí uile, díriú ar neamhionannais a dhíothú agus comhionannas idir fir agus 
mná a chur chun cinn, á iarraidh go mbeidh comhleanúnachas ann idir beartais 
inmheánacha agus sheachtracha AE agus go ndéanfar treisiú frithpháirteach ar na 
beartais sin, go háirithe maidir le cleachtais dhíobhálacha agus dlíthe idirdhealaitheacha, 
agus teachtadh cothrom réimse iomlán chearta an duine ag mná a chur chun cinn tríd an 
gcaidreamh seachtrach; ag leagan béim, go háirithe, sa chomhthéacs sin, ar bheartais 
trádála, comhar um fhorbairt agus beartais chearta an duine de chuid an Aontais; á 
mheabhrú a thábhachtaí atá oideachas do chumhachtú na mban agus na gcailíní san 
Aontas agus i dtíortha comhpháirtíochta araon; á chur i bhfios go láidir nach amháin gur 
ceart é an t-oideachas, ach gur uirlis ríthábhachtach í freisin chun troid i gcoinne póstaí 
luatha agus póstaí éigeantais agus i gcoinne toircheas i measc déagóirí; á áitiú, mar 
ábhar tosaíochta, go bhfuil gá le beartas seachtrach AE chun rannchuidiú le cailíní a 
choinneáil i scoileanna agus chun go leanfaidh siad dá n-oideachas i dtíortha 
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comhpháirtíochta;

36. ag cáineadh chleachtas na máthairionadaíochta, lena ndéantar an bonn a bhaint de dhínit 
na mban, ós rud é go ndéantar a gcoirp agus a bhfeidhmeanna atáirgthe a úsáid mar 
thráchtearra; á mheas, maidir le cleachtas na máthairionadaíochta sa tréimhse iompair, 
lena mbaineann dúshaothrú atáirgthe agus úsáid chorp an duine ar mhaithe le brabús 
airgeadais nó brabús eile, go háirithe i gcás mná leochaileacha i dtíortha i mbéal 
forbartha, gur cleachtas é nach mór a thoirmeasc agus déileáil leis mar ábhar práinne in 
ionstraimí maidir le cearta an duine;

37. á thabhairt dá haire nach mór don Choimisiún aghaidh a thabhairt ar an gcás áirithe 
maidir le cosaint na mban ar fhoiréigean i saoráidí glactha imirce agus tearmainn, agus á 
iarraidh go mbeidh bonneagar oiriúnaithe ann do mhná agus do chailíní, agus go 
gcuirfear oiliúint leormhaith ar bhaill foirne ag na saoráidí sin i gcás inar gá;

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

Or. en


