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MOLTAÍ

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

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

– ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) de chuid na Náisiún Aontaithe, go háirithe SFInna 1, 
5, 8 agus 10 agus a gcuspóirí agus a dtáscairí faoi seach,

– ag féachaint do Choinbhinsiún 1951 na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir 
le Luach Saothair Comhionann, agus do Choinbhinsiún 2019 EIS maidir le Foréigean 
agus Ciapadh,

– ag féachaint don mholadh ón gCoimisiún an 7 Márta 2014 maidir le neart a chur le 
prionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná trí thrédhearcacht1,

– ag féachaint do Rannpháirtíocht Straitéiseach an Choimisiúin le haghaidh 
Comhionannais Inscne 2016-2019,

– ag féachaint do Phlean Gníomhaíochta an Choimisiúin maidir le dul i ngleic leis an 
mbearna phá idir na hinscní do 2017-2019 (COM(2017)0678),

– ag féachaint do Thuarascáil 2019 de chuid an Choimisiúin maidir le comhionannas idir 
mná agus fir in AE,

– ag féachaint do 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 bheatha2 agus do 
Threoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 
2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus 
lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle3,

– ag féachaint don Innéacs Comhionannais Inscne ón Institiúid Eorpach um 
Chomhionannas Inscne (EIGE), agus go háirithe tuarascáil 2019,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 13 Meitheamh 2019 dar teideal ‘An 
Bhearna Phá idir na hInscní a Dhúnadh: Príomhbheartais agus Príomhbhearta’,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 10 Nollaig 2019 dar teideal  
‘Comhionannas Inscne i nGeilleagair an Aontais: An Bealach chun Tosaigh’,

– ag féachaint dá rún an 26 Bealtaine 2016 maidir leis an mbochtaineacht: peirspictíocht 

1 IO L 69, 8.3.2014, lch. 112.
2 IO L 204, 26.7.2006, lch. 23.
3 IO L 188, 12.7.2019, lch. 79.
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inscne4,

– ag féachaint dá rún an 19 Eanáir 2017 maidir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta5,

– ag féachaint don rún uaithi an 14 Meitheamh 2017 maidir le Straitéis AE chun deireadh 
a chur leis an mbearna phinsin idir na hinscní agus í a chosc6,

– ag féachaint don rún uaithi an 3 Deireadh Fómhair maidir le cumhachtú eacnamaíoch na 
mban sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí in AE7,

– ag féachaint dá rún an 16 Samhain 2017 maidir le neamhionannais a chomhrac mar 
mhodh éifeachtach chun borradh a chur faoi chruthú post agus faoin bhfás8,

– ag féachaint don rún uaithi an 30 Eanáir 2020 maidir leis an mbearna phá idir na 
hinscní9,

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

– ag féachaint don rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac10,

A. de bhrí gur bunluach de chuid an Aontais Eorpaigh é an comhionannas inscne agus go 
bhfuil sé ar cheann dá phrionsabail choiteanna agus bhunúsacha, a chumhdaítear in 
Airteagail 2 agus 3(3) CAE, in Airteagail 8 agus 19 CFAE agus in Airteagal 23 de 
Chairt um Chearta Bunúsacha, lena léirítear tiomantas AE do phríomhshruthú inscne 
ina bheartais agus ina ghníomhaíochtaí uile; de bhrí go sonraítear go sainráite in 
Airteagal 157 CFAE nach mór do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm 
prionsabal an phá chomhionainn d’oibrithe fireanna agus baineanna as obair 
chomhionann nó obair ar comhionann a luach;

B. de bharr an mhéid ioncaim a fhaigheann mná ar fud an Aontais Eorpaigh, is lú an 
tuilleamh a fhaigheann siad ná an tuilleamh a fhaigheann fir; de bhrí, de réir na 
bhfigiúirí is déanaí ón gCoimisiún, gurb ionann an bhearna inscne in aghaidh na huaire 
an chloig agus 15.7 %11, cé go bhfuil éagsúlachtaí suntasacha i gceist ar fud na 
mBallstát; de bhrí go n-ardaíonn an bhearna phá idir na hinscní go 40 %12 nuair a 
chuirtear rátaí fostaíochta agus rannpháirtíocht fhoriomlán sa mhargadh saothair san 
áireamh; de bhrí nach n-oibríonn ach 8 %13 d’fhir in AE go páirtaimseartha, agus go 

4 IO C 76, 28.2.2018, lch. 93.
5 IO C 242, 10.7.2018, lch. 24.
6 IO C 331, 18.9.2018, lch. 60.
7 IO C 346, 27.9.2018, lch. 6.
8 IO C 356, 4,10.2018, lch. 89.
9 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0025.
10 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
11 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún. A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-
2025 An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025.
12 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 30 Eanáir 2020 maidir leis mbearna phá idir na hinscní.
13 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún. A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-
2025 An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025.
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ndéanann beagnach trian de mhná ar fud AE (31 %)14 amhlaidh, ar chúiseanna éagsúla, 
lena n-áirítear steiréitíopaí, tosca struchtúracha agus ionchais shochaíocha; de bhrí gur 
féidir ról ríthábhachtach a bheith ag trédhearcacht phá maidir le dul chun cinn suntasach 
a áirithiú chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna phá idir na hinscní agus chun 
éagothromaíochtaí a chomhrac, agus go bhféadfadh sí cuidiú le gannluacháil chórasach 
agus luach saothair neamhleor obair na mban a nochtadh i gcroílár an neamhionannais 
leanúnaigh pá idir na hinscní; de bhrí gur féidir le cómhargáil difreálaigh pá éagóracha a 
laghdú agus trédhearcacht phá a chur chun cinn, chomh maith le dul i ngleic le pá íseal i 
gcoitinne;

C. de bhrí go bhfuil cur chuige trasnach ríthábhachtach chun tuiscint a fháil ar an il-
idirdhealú, rud a chuireann leis an mbearna phá idir na hinscní i gcás mná ag a bhfuil 
meascán d’fhéiniúlachtaí, ar thrasnú na hinscne le tosca sóisialta eile amhail míchumas; 
de bhrí gur i gcás níos mó ná leath de mhná faoi mhíchumas, go bhfuil siad 
neamhghníomhach go heacnamaíoch; de bhrí go bhfuil ráta diandíothachta ábhartha do 
mhná faoi mhíchumas níos airde i ngach Ballstát ná mar atá ag mná nach bhfuil faoi 
mhíchumas;

D. de bhrí go bhfuil bearnaí leanúnacha inscne ann a d’fhéadfadh mná a chur i staideanna 
leochaileacha nó neamhbhuana, cé go bhfuil méadú tagtha ar rannpháirtíocht na mban i 
margadh an tsaothair; de bhrí gurb ionann an bhearna fostaíochta idir na hinscní in AE 
agus 11.6 %15; de bhrí go bhfuil mná faoi ghannionadaíocht in earnálacha dea-íoctha 
agus i bpoist chinnteoireachta, agus go n-oibríonn siad níos minice i bpoist a bhfuil siad 
rócháilithe dóibh, agus go mbaineann duine as gach cúigear banoibrithe in AE leis an 
ngrúpa pá is ísle, i gcomparáid le 1 as 10 fear; de bhrí go n-áirítear le hiarmhairtí na 
bearna pá idir na hinscní bearna 37 % in ioncam pinsin16, staid a mhairfidh ar feadh na 
mblianta fada amach anseo, agus leibhéal éagothrom neamhspleáchais eacnamaíoch idir 
mná agus fir; de bhrí go bhfuil gá le hiarrachtaí uaillmhianacha chun na bearnaí inscne 
sin ar fad a dhúnadh;

E. de bhrí go bhfuil frithfhreagairt infheicthe i roinnt Ballstát, lena n-áirítear sna réimsí a 
bhaineann le cumhachtú eacnamaíoch na mban, agus go bhfuil baol ann go bhféadfadh 
go n-ísleodh tuilleadh tábhacht an chomhionannais inscne i gclár oibre na mBallstát;

F. de bhrí go mbíonn tionchar díréireach ag géarchéim COVID-19 ar mhná sa réimse 
socheacnamaíoch agus go mbeidh míchothromaíochtaí agus idirdhealú níos mó fós ann 
idir fir agus mná i margadh an tsaothair, ós rud é gur lú an pá a fhaigheann mná agus go 
bhfuil coigiltis níos lú agus pinsin níos ísle acu, go bhfuil rátaí níos airde acu de 
chineálacha oibre neamhthipiciúla neamhbhuana agus de chineálacha bochtaineachta, 
nach bhfuil rochtain chothrom acu ar chosaint shóisialta, go bhfuil an baol ann go 
leagfar as iad nó go mbeidh orthu níos lú uaireanta oibre a dhéanamh mar gheall ar an 
ngéarchéim, agus go mbíonn orthu aghaidh a thabhairt ar ualaí méadaithe agus sonracha 
i gcásanna dianghlasála amhail bheith ag obair go cianda faoi dhálaí struis, cásanna ró-

14 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún. A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-
2025 An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025.
15 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún. A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-
2025 An Straitéis um Chomhionannas Inscne 2020-2025.
16 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 30 Eanáir 2020 maidir leis mbearna phá idir na hinscní.
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oibre agus comhroinnt neamhchothrom na hoibre tí agus cúraim neamhíoctha; de bhrí 
gur mná iad formhór na n-oibrithe túslíne, agus gur minic nach n-íoctar go cóir iad nó 
go gcaitear leo faoi bhun a luacha in earnálacha áirithe;

G. ós rud é go bhfuil mná i gceannas ar sholáthar cúraim agus tacaíochta chun an tsochaí a 
chosaint i ngéarchéim reatha COVID-19, agus ag an am céanna go bhfuil siad níos mó 
neamhchosanta ar an mbaol éillithe mar gheall ar a ró-ionadaíocht i ngairmeacha 
riachtanacha agus níos nochta17, amhail i gcásanna altraí agus gairmithe sláinte eile, 
oibrithe cógaslainne, airgeadóirí ollmhargaidh, iad siúd atá ag tabhairt aire do dhaoine 
scothaosta agus glantóirí, ar toradh é sin ar leithscaradh inscne sa mhargadh saothair;

H. de bhrí go bhfuil cumhachtú eacnamaíoch na mban agus rochtain chomhionann ar 
acmhainní airgeadais ríthábhachtach chun comhionannas inscne a bhaint amach agus an 
bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a chomhrac; de bhrí gur i gcásanna nach n-
íoctar mná go comhionann, go gcuirtear teorainn lena gcumas neamhspleáchas 
eacnamaíoch a bhaint amach agus, dá bhrí sin, neamhspleáchas pearsanta a bhaint 
amach; de bhrí go bhféadfadh ráta na bochtaineachta i measc na mban atá ag obair 
laghdú ó 8.0 % go 3.8 % dá mba rud é go n-íocfaí an méid céanna le mná agus a íoctar 
le fir18; de bhrí go bhféadfaí 2.5 milliún den 5.6 milliún leanbh atá ag maireachtáil i 
mbochtaineacht a thógáil amach as an mbochtaineacht tríd an mbearna phá idir na 
hinscní a dhúnadh; de bhrí go raibh an bhearna idir na hinscní san olltuilleamh míosúil i 
measc fostaithe idir 15-24 bliana (7 %) níos mó ná cúig huaire níos ísle ná i measc 
fostaithe atá 65 bliana d’aois nó os a chionn (bearna inscne 38 %), rud a léiríonn go 
bhfuil pionós soiléir tuillimh ann sa lá atá inniu ann maidir le máithreachas, i dteannta 
na bearna pá idir mná le leanaí cleithiúnacha agus gan leanaí cleithiúnacha, agus idir 
máithreacha agus aithreacha chomh maith; de bhrí go n-ardaíonn baol na bochtaineachta 
go mór feadh shaolré an tsaoil, go dtugtar le fios go bhfuil tionchar carntha ag 
neamhionannais phá agus ag an mbochtaineacht i measc na ndaoine sin atá 75 bliana 
d’aois nó níos sine, agus go bhfuil sé dírithe go seasta ar mhná, mar gheall ar an 
tionchar a bhíonn ag dualgais chúraim inscne gan phá den chuid is mó, mar gheall ar 
laghdú ama na mban san obair agus/nó ar thuilleamh níos ísle le linn a ngairmréime 
agus pinsin níos ísle a fhaightear dá bharr sin; de bhrí go bhfuil an bhochtaineacht 
dírithe den chuid is mó ar theaghlaigh inarb iad na mná an t-aon duine atá ag tuilleamh, 
le 35 % de na máithreacha aonair in AE i mbaol bochtaineachta i gcomparáid le 28 % 
d’aithreacha aonair in 201719;

I. de bhrí go bhfuil an Straitéis um Chomhionannas Inscne 2020-2025 agus neartú na 
mbeartas atá íogair ó thaobh inscne de ar leibhéal an Aontais bunriachtanach chun a 
áirithiú nach leathnóidh tionchar ghéarchéim COVID-19 neamhionannas inscne agus go 
rannchuidíonn na freagairtí le hidirdhealú in aghaidh na mban a laghdú;

J. 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 seasamh caibidlíochta 

17 De réir Eurostat, is mná iad 78 % de na hoibrithe cúraim sláinte ar fad, lena n-áirítear 4.1 milliún cúramóirí 
pearsanta ar phá íseal agus atá an-nochta: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20200409-2 
18 Dar leis an Institiúid um Thaighde Beartais na mBan.
19 Ríomh EIGE, EU-SILC (Staidreamh an Aontais Eorpaigh maidir le hIoncam agus Dálaí Maireachtála).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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maidir le luach saothair níos cothroime; de bhrí gur gá luach saothair cóir agus 
neamhspleáchas eacnamaíoch do chumas na mban caidreamh maslach agus foréigneach 
a fhágáil;

K. de bhrí gur fhulaing bean amháin as gach triúr san Aontas foréigean fisiciúil agus/nó 
gnéasach ó bhí sí 15 bliana d’aois;

1. á thabhairt dá aire an bunús le hidirghabháil AE mar a thuairiscítear i dtreochlár CE i 
dtaca leis an Straitéis maidir le Comhionannas Inscne; á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá Straitéis maidir le Comhionannas Inscne lena dtugtar tacaíocht do 
ghníomhuithe na mBallstát ar son comhionannais, lena gcomhordaítear iad agus lena 
gcomhlánaítear na gníomhuithe sin;

2. á mheabhrú dó go bhfuil saol na hoibre neamhionann i gcónaí maidir le hioncam, 
peirspictíochtaí gairme, earnálacha baineannaithe, rochtain ar chosaint shóisialta, agus 
oideachas agus oiliúint; á mheabhrú dó nach mór aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sin 
go léir chun comhionannas inscne a bhaint amach;

3. á chur in iúl gur díol sásaimh dó meastóireacht an Choimisiúin ar an gcreat atá ann faoi 
láthair maidir le pá comhionann as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach, 
seoladh próisis comhairliúcháin maidir le conas comhionannas inscne a fheabhsú i saol 
na hoibre, an Tuarascáil maidir le Leordhóthanacht Pinsean atá ar na bacáin, agus an 
breithniú ar chreidmheasanna pinsin a sholáthar do shosanna gairme a bhaineann le 
cúram i scéimeanna pinsean ceirde;

4. á chur in iúl gur chúis imní dó an tsoghluaisteacht shóisialta theoranta lena gcuirtear bac 
ar shoghluaisteacht saothair i measc na mban; á chur i bhfáth an gá atá ann feabhas a 
chur ar dheiseanna do shoghluaisteacht an lucht saothair laistigh den Aontas;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú ar Threoir 2006/54/CE a thíolacadh laistigh 
den chéad bhliain eile i gcomhréir leis an meastóireacht a rinneadh le déanaí ar 
fheidhmiú agus ar chur chun feidhme dhlíthe AE maidir le pá comhionann agus i 
gcomhréir le cásdlí CBAE; á mheas gur cheart go n-áireofaí san athbhreithniú sin 
sainmhíniú ar ‘obair ar comhionann a luach’ ar fud na n-earnálacha gairme go léir, lena 
n-ionchorpraítear gné na hinscne, mar aon le tagairt d’ilchineálacha idirdhealaithe agus 
do bhearta breise chun in-fhorfheidhmitheacht na treorach a áirithiú; 

6. á mheabhrú dó go gcumhdaítear le hAirteagal 21 de Chairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh prionsabal an neamh-idirdhealaithe, lena n-áirítear ar fhorais inscne;

7. á mheabhrú dó rún na Parlaiminte an 30 Eanáir 2020 maidir leis mbearna phá idir na 
hinscní; á iarraidh go ndéanfar athbhreithniú láithreach ar an bPlean Gníomhaíochta 
agus go leagfar amach Plean Gníomhaíochta nua agus uaillmhianach um Bearna Phá 
idir na hInscní faoi dheireadh 2020, lenar cheart spriocanna soiléire a leagan síos do na 
Ballstáit chun an bhearna phá idir na hinscní a laghdú sna cúig bliana amach romhainn 
agus a áirithiú go gcuirfear na spriocanna sin san áireamh sna moltaí a bhaineann go 
sonrach le tíortha faoi leith; á thabhairt chun suntais, go háirithe, gur gá dearcadh 
trasnach a áireamh sa Phlean Gníomhaíochta nua; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit ról a thabhairt do na comhpháirtithe sóisialta agus d’eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta (ESSanna) i bhforbairt na mbeartas nua chun an bhearna phá idir na hinscní a 
dhúnadh agus chun staidreamh, taighde agus anailís a fheabhsú agus a fhorbairt 
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tuilleadh d’fhonn tomhas agus faireachán níos fearr a dhéanamh ar dhul chun cinn 
maidir leis an mbearna phá idir na hinscní a dhúnadh, agus aird ar leith á tabhairt ar 
ghrúpaí a fhulaingíonn cineálacha éagsúla idirdhealaithe agus cineálacha trasnacha 
idirdhealaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún aird a thabhairt ar na tosca as a dtagann 
bearna na bpinsean agus tacú leis na Ballstáit ina mbearta chun í a laghdú trí tháscaire 
bearna pinsin idir na hinscní a bhunú chun measúnú a dhéanamh ar neamhionannais 
charntha a bhíonn ag mná ar feadh a saoil;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar leithscaradh 
cothrománach agus ingearach san fhostaíocht agus i gcleachtais idirdhealaitheacha sna 
cinntí a bhaineann le hearcú agus ardú céime, lena n-áirítear beartais lena gcuirtear chun 
cinn lánpháirtiú na mban ó ghrúpaí imeallaithe sa mhargadh saothair; ag cur béim ar an 
bhfíoras gur gá infheistíocht a dhéanamh san oideachas agus san oiliúint agus i bpróisis 
earcaíochta agus roghnúcháin atá íogair ó thaobh inscne de ar fud na n-earnálacha 
príobháideacha agus poiblí, agus go háirithe in earnálacha atá dírithe ar an todhchaí 
amhail STEM agus an earnáil dhigiteach ina bhfuil mná faoi ghannionadaíocht; á 
thabhairt chun suntais, ina leith sin, go ndéanann idirdhealú ar fhorais inscne díobháil, 
ní hamháin don duine aonair, ach don tsochaí ina hiomláine;

9. á athdhearbhú gur iarr sé ar an gCoimisiún ionstraim dlí maidir le trédhearcacht phá idir 
na hinscní a thíolacadh a luaithe is féidir20 agus faoi dheireadh 2020 ar a dhéanaí; ina 
theannta sin, á athdhearbhú an phráinn a bhaineann leis sin le linn na géarchéime atá 
ann faoi láthair, rud a ghéaróidh neamhionannais inscne agus idirdhealú atá ann cheana 
i margadh an tsaothair; á iarraidh ar an gCoimisiún machnamh a dhéanamh ar bhearta 
nithiúla a thabhairt isteach a bhaineann leis an earnáil phoiblí agus leis an earnáil 
phríobháideach araon agus aird chuí á tabhairt ar shainiúlachtaí na bhfiontar beag agus 
meánmhéide, ag cur leis an moladh a rinne sé in 2014, amhail an méid seo a leanas: (a) 
an míniú soiléir ar chritéir chun luach na hoibre a mheasúnú, (b) córais mheastóireachta 
inscne-neodracha post agus aicmiúcháin, (c) iniúchtaí pá inscne agus tuarascálacha chun 
pá comhionann a ráthú, (d) teidlíocht oibrithe faisnéis lánphá a iarraidh agus an ceart 
chun sásaimh, agus (e) spriocanna soiléire maidir le feidhmíocht chomhionannais 
cuideachtaí; á iarraidh ina theannta sin an rochtain ar an gceartas a fheabhsú agus cearta 
nós imeachta níos láidre a thabhairt isteach chun idirdhealú pá a chomhrac; á iarraidh ar 
an gCoimisiún ról na gcomhpháirtithe sóisialta agus ról na cómhargála ar gach leibhéal 
(náisiúnta, earnála, áitiúil agus cuideachta) a chur chun cinn sa reachtaíocht maidir le 
trédhearcacht phá atá ar na bacáin; á iarraidh ar an gCoimisiún bearta láidre 
forfheidhmiúcháin a chur san áireamh dóibh siúd nach gcomhlíonann iad;

10. á chur i bhfios go bhfuil mná gairmiúla fós faoi ghannionadaíocht i bpoist 
bhainistíochta; á mheabhrú dó, de réir na sonraí a d’fhoilsigh Eurostat in 2019, nach 
raibh ach 28 % de chomhaltaí boird na gcuideachtaí liostaithe san Aontas agus 18 % de 
na bainisteoirí sinsearacha ina mná, agus nár mhná iad ach 8 % de na 
príomhfheidhmeannaigh sna cuideachtaí is mó san Aontas; á iarraidh ar na Ballstáit an 
Treoir maidir le Mná ar Bhoird a dhíbhlocáil agus seasamh uaillmhianach ón 
gComhairle a ghlacadh go pras chun aghaidh a thabhairt ar an éagothroime shuntasach 
ar ann di idir mná agus fir sa chinnteoireacht eacnamaíoch ar an leibhéal is airde; á 
iarraidh ar an gCoimisiún freisin a áirithiú go mbeidh institiúidí an Aontais ina gceann 
feadhna ar eiseamláir agus go n-áiritheofar íosmhéid 50 % de mhná i bpoist 

20 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 30 Eanáir 2020 maidir leis mbearna phá idir na hinscní.
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ardbhainistíochta; á iarraidh ina theannta sin ar na Ballstáit tuairisciú trédhearcachta ó 
chuideachtaí a bhunú maidir le céatadán na mban ina bpoist bhainistíochta sinsearaí, 
agus faisnéis a sholáthar freisin maidir le leibhéil phá; ag cur in iúl gurb oth léi go bhfuil 
bac i gcónaí ar an treoir chothrománach in aghaidh an idirdhealaithe sa Chomhairle, 
agus á iarraidh ar an gCoimisiún reachtaíocht nua a mholadh i gcoinne an 
idirdhealaithe;

11. á mheabhrú dó go mbaineann easpa ionadaíochta na mban sa saol poiblí agus sa saol 
polaitiúil an bonn ó fheidhmiú cuí na n-institiúidí agus na bpróiseas daonlathach; á 
iarraidh, dá bhrí sin, ar na Ballstáit bearta a spreagadh agus tacú leo chun 
rannpháirtíocht chothrom na bhfear agus na mban sa chinnteoireacht a éascú ar an 
leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil;

12. 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 sa mhargadh 
saothair;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit rannpháirtíocht chomhionann agus 
deiseanna comhionanna i margadh an tsaothair d’fhir agus do mhná a áirithiú agus 
aghaidh a thabhairt ar bhaineannú na bochtaineachta de gach cineál, lena n-áirítear an 
bhochtaineacht sa tseanaois, go háirithe tríd an inscne a chur san áireamh san 
infhaighteacht agus sa rochtain ar theidlíochtaí leordhóthanacha pinsin chun an bhearna 
phinsin idir na hinscní a dhíothú, agus trí fheabhas a chur ar dhálaí oibre in earnálacha 
baineannaithe agus i ngairmeacha amhail fáilteachas, turasóireacht, seirbhísí glantacháin 
agus earnáil an chúraim; á chur i bhfios a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ar 
thearcluacháil chultúrtha ar phoist ina mbíonn na mná i bhfad níos líonmhaire, a 
riachtanaí atá sé na steiréitíopaí sin agus ró-ionadaíocht na mban i gcineálacha oibre 
neamhthipiciúla a chomhrac; á iarraidh ar na Ballstáit cóir chomhionann a áirithiú do 
mhná imirceacha (agus chomh maith leis sin trí athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras 
maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint), agus do ghrúpaí eile ban atá an-leochaileach 
freisin; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cumhdach cómhargála ar an 
leibhéal earnálach agus rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta i gceapadh beartas 
a neartú, chun fostaíocht chobhsaí agus ar ardcháilíocht a chothú; á chur i bhfáth go 
bhfuil gá le straitéisí chun tionscnaimh fiontraíochta na mban a spreagadh agus chun 
tacú leo;

14. á thabhairt dá aire go bhfuil impleachtaí ag an ngeilleagar poistíneachta atá ag dul i 
méid d’oibrithe ar lú a n-eagar ceardchumainn agus a bhfuil orthu déileáil le 
neamhbhuaine i bpoist de bharr tosca amhail uaireanta oibre agus ioncam éagobhsaí, 
easpa cumhdaigh ar chearta fostaíochta, éiginnteacht maidir le slándáil shóisialta agus 
pinsin, nó easpa rochtana ar fhorbairt ghairme agus ar athoiliúint ghairme; á chur in iúl 
gur cúis bhuartha dó gur ar mhná, ar a mbíonn i gcónaí ualach an chúraim i margadh 
saothair atá an-inscneach, go háirithe iad siúd a fhulaingíonn cineálacha trasnacha 
idirdhealaithe, atá tionchar diúltach ar leith ag an neamhshláine agus ag an 
neamhbhuaine, rudaí atá tar éis éirí níos measa le linn dhianghlasáil na géarchéime 
reatha; á iarraidh ar na Ballstáit bearta cosanta sóisialta spriocdhírithe a chur chun 
feidhme do shaoroibrithe agus do mhná atá fostaithe sa gheilleagar poistíneachta; á 
iarraidh sí ar an gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Threoir 
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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 bhfeidhm21;

15. á chur i bhfáth an gá atá ann go dtíolacfaidh na Ballstáit beartais atá bunaithe ar 
fhianaise agus atá dea-cheaptha maidir le margadh an tsaothair agus athchóirithe lena 
bhfeabhsaítear, de facto, dálaí oibre na mban agus lena méadaítear an fhostaíocht ar 
ardcháilíocht;

16. á chur i bhfios go láidir go bhféadfar méadú ar an bhfostaíocht, ar an rathúnas 
eacnamaíoch agus ar an iomaíochas san Eoraip trí chomhdheiseanna agus 
rannpháirtíocht níos airde i measc na mban i margadh an tsaothair; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit spriocanna a leagan síos chun fostaíocht neamhbhuan 
agus obair pháirtaimseartha neamhdheonach a laghdú chun staid na mban i margadh an 
tsaothair a fheabhsú; á chur i bhfáth gur cheart obair lánaimseartha a bheith mar 
ghnáthchleachtas;

17. á iarraidh ar na Ballstáit an t-ualach rialála ar chuideachtaí a laghdú agus leibhéil arda 
cánacha ar shaothar a chiorrú chun cruthú post agus rannpháirtíocht na mban i margadh 
an tsaothair a spreagadh;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún Comhaontú Cúraim don Eoraip a chur chun cinn, agus cur 
chuige cuimsitheach á ghlacadh maidir le riachtanais agus seirbhísí uile cúraim agus 
caighdeáin íosta agus treoirlínte cáilíochta á leagan síos le haghaidh cúraim feadh na 
saolré, 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 sonraí 
imdhealaithe maidir le soláthar seirbhísí cúraim a bhailiú; á iarraidh ar na Ballstáit 
Coinbhinsiún Uimh. 189 EIS (an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair) maidir le hoibrithe 
tí a dhaingniú agus spriocanna cúraim Barcelona a chur chun feidhme go hiomlán agus 
dul níos faide ná na spriocanna sin, lena n-áiritheofar cumhdach na riachtanas sin trí 
infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí uilíocha cúraim phoiblí atá ar ardchaighdeán, 
inrochtana agus inacmhainne, agus chun iad a nuachóiriú ionas nach mbeidh ar mhná 
rogha a dhéanamh idir an teaghlach agus rannpháirtíocht i margadh an tsaothair; ag 
tathant ar na Ballstáit an Treoir maidir le Cothromaíocht Oibre is Saoil a thrasuí agus a 
chur chun feidhme go tapa agus go hiomlán22 agus á iarraidh orthu dul níos faide ná 
íoschaighdeáin na treorach trí bhearta a thabhairt isteach amhail saoire láníoctha, ról 
comhionann na bhfear mar chúramóirí a chur chun cinn, agus ar an gcaoi sin dul i ngleic 
le steiréitíopaí inscne maidir le glacadh saoire atharthachta/mháithreachais, ról na 
gcúramóirí neamhfhoirmiúla a aithint trí rochtain ar shlándáil shóisialta agus a gceart ar 
theidlíochtaí pinsin a áirithiú, tacaíocht do sheirbhísí atá oiriúnaithe do na dúshláin 
shonracha agus do na riachtanais shonracha atá ag tuismitheoirí agus/nó ag baill 
teaghlaigh a thugann aire do dhaoine atá faoi mhíchumas nó atá faoi bhreoiteacht 
fhadtéarmach nó do dhaoine scothaosta, agus socruithe solúbtha oibre nach ndéanann 
dochar ná díobháil do phá an oibrí, rochtain ar chearta sóisialta agus saothair agus 
liúntais, agus a urramaíonn ceart na n-oibrithe chun díscheangail; ag tathant ar an 
gCoimisiún faireachán a dhéanamh go bliantúil, go dlúth agus go sistéamach ar chur 
chun feidhme na Treorach maidir le Cothromaíocht Oibre is Saoil ag na Ballstáit;

21 IO L 180, 15.7.2010, lch. 1.
22 IO L 188, 12.7.2019, lch. 79.
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19. ag athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit i dtaca lena rún an 
28 Aibreán 2016 maidir le hoibrithe tí agus cúramóirí in AE ar mná iad23; ag tathant ar 
an gCoimisiún creat a thabhairt isteach chun an obair agus an cúram tí a ghairmiúlú, 
faoina dtabharfaí aitheantas do na gairmeacha agus na scileanna ábhartha agus faoin 
ndéanfaí iad a chaighdeánú agus as a dtiocfadh forbairt gairme, agus na Ballstáit a 
spreagadh chun córais a bhunú maidir leis an ngairmiúlú, an oiliúint, forbairt leanúnach 
scileanna agus maidir le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí na n-oibrithe tí agus 
cúraim ar mná iad, chomh maith le gníomhaireachtaí poiblí fostaíochta a chruthú chun 
an gairmiúlú a neartú;

20. ag tabhairt dá haire go bhfuil méadú ag teacht, i dtréimhsí amhail paindéim an 
choróinvíris, 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 chur san 
áireamh sa straitéis mar ghné thábhachtach ó thaobh cothromaíocht oibre is saoil a 
bhaint amach;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, i gcomhairle leis na comhpháirtithe 
sóisialta, treoirlínte sláinte agus sábháilteachta maidir le háiteanna oibre atá íogair ó 
thaobh inscne de a fhorbairt atá dírithe go sonrach ar ghairmeacha túslíne, chun oibrithe 
sna gairmeacha sin a chosaint i gcás ráigeanna amach anseo; á chur i bhfios go láidir, cé 
gur deis iad chun feabhas a chur ar shocruithe solúbtha oibre agus ar an gcothromaíocht 
oibre is saoil, go bhféadfadh athruithe ar dhálaí saothair amhail an teilea-obair tionchar 
a bheith acu freisin ar chumas an duine dícheangal agus cur leis an ualach oibre, agus go 
ndéantar i bhfad níos mó difir do mhná ná d’fhir mar gheall ar an bpríomhról nó an ról 
traidisiúnta atá acu mar fheighlithe baile agus teaghlaigh; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an 
gCoimisiún togra reachtach atá íogair ó thaobh inscne de a thíolacadh maidir leis an 
gceart chun dícheangail, mar aon le treoir maidir le dea-bhail mheabhrach san áit oibre a 
bheadh dírithe ar an imní, an dúlagar agus an traochadh a aithint mar ghalair cheirde, 
agus sásraí coisctheacha agus sásraí chun fostaithe a ndéantar difear dóibh a 
athimeascadh sa lucht saothair a bhunú; 

22. ag tarraingt aird ar an bhfíoras nach ann do ghné na hinscne i réimse na sláinte agus na 
sábháilteachta ag an obair; á chur i bhfáth gur cheart an príomhshruthú inscne a bheith 
ina dhlúthchuid d’fhorbairt na mbeartas agus na straitéisí maidir le sábháilteacht agus 
sláinte ceirde (OSH) i ngach earnáil, lena n-áirítear san athbhreithniú a dhéanfaidh an 
Coimisiún amach anseo ar an gCreat Straitéiseach maidir le Sláinte agus Sábháilteacht 
ag an Obair i ndiaidh 2020; ag tathant ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar na 
comhpháirtithe sóisialta a mheas gur galair cheirde agus tinnis a bhaineann leis an obair 
iad na galair sin nach n-aithnítear go fóill mar ghalair cheirde, ar galair iad atá an-
fhorleathan i bpoist atá ag cuid mhór ban, mar aon leis na galair a bhíonn ag gabháil do 
mhná go sonrach, an comhionannas inscne a phríomhshruthú i ngairmeacha ina bhfuil 
na fir ina dtromlach, a bhfuil cuid mhór bearnaí fós ann, lena n-áirítear i ndáil le fearais 
sláintíochta, trealamh oibre nó trealamh cosanta pearsanta, cosaint agus sábháilteacht 
mháithreachais ag an áit oibre agus bearta maidir le filleadh ar an obair tar éis saoire 
mháithreachais a áirithiú, agus meastóireacht a dhéanamh ar na rioscaí saothair in 
earnálacha ina bhfuil cuid mhór ban ag obair, lena n-áirítear sa bhaile nuair a bhítear ag 

23 IO C 66, 21.2.2018, lch. 30.
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déileáil le hobair agus cúram tí;

23. 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 fir24;

24. ag cur in iúl go bhfuil an-imní uirthi faoi chineál, méid agus tromchúis an fhoréigin 
agus an chiaptha i saol na hoibre agus faoin tionchar a bhíonn ag gach cineál foréigin in 
aghaidh na mban agus na gcailíní agus iad ag obair; ag cur in iúl gur geal léi i ndáil leis 
sin go ndearnadh Coinbhinsiún Uimh. 190 EIS maidir le foréigean agus ciapadh ag an 
obair a ghlacadh le déanaí agus á iarraidh ar na Ballstáit é a dhaingniú agus a chur chun 
feidhme gan mhoill; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit freisin bearta 
éifeachtacha agus ceangailteacha a thabhairt isteach chun an foréigean agus an ciapadh i 
saol na hoibre a shainmhíniú agus a thoirmeasc, lena n-áirítear rochtain éifeachtach ar 
shásraí um ghearáin agus um réiteach díospóidí a fhreagraíonn do chúrsaí inscne agus 
atá sábháilte agus éifeachtach, feachtais oiliúna agus ardaithe feasachta, seirbhísí 
tacaíochta agus leigheasanna; á iarraidh ar an gComhairle daingniú Choinbhinsiún 
Iostanbúl ag AE a thabhairt chun críche go práinneach, ina dtagraítear freisin do bhearta 
a ghlacadh chun cabhrú le híospartaigh fostaíocht a fháil agus ag tathant ar na Ballstáit 
eile nach bhfuil sé daingnithe acu go fóill é a dhaingniú agus a chur chun feidhme; á 
iarraidh ar an gCoimisiún treoir a mholadh a bhfuil cur chuige iomlánaíoch ann ó 
thaobh gach cineál foréigin in aghaidh na mban a chosc agus a chomhrac agus an 
reachtaíocht de chuid AE atá ann faoi láthair a fheabhsú chun an gnéaschiapadh a chosc, 
i bhfianaise fhorálacha Choinbhinsiún Uimh. 190 EIS agus Choinbhinsiún Iostanbúl; ag 
athdhearbhú gur uirlis thábhachtach í an oiliúint i gcúrsaí gnéasacha agus i gcúrsaí 
comhionannais inscne chun an foréigean inscnebhunaithe a chomhrac;

25. á chur i bhfios go bhfuil méadú suntasach tagtha ar an bhforéigean inscnebhunaithe san 
Eoraip de dheasca an imeallaithe shóisialta agus an ghaibhnithe a d’eascair as COVID-
19; á mheas, dá bhrí sin, nach mór do na Ballstáit uile bearta a threisiú chun mná a 
chosaint le linn na géarchéime agus ina diaidh; á mheabhrú di go bhfuil an 
neamhspleáchas eacnamaíoch ar cheann de na nithe is tábhachtaí nuair a bhítear ag 
déileáil leis an bhforéigean inscnebhunaithe, agus ag moladh, dá réir sin, go bhforbrófaí 
clár sonrach um lánpháirtiú sóisialta agus saothair d’íospartaigh an fhoréigin 
inscnebhunaithe san Eoraip a bheadh dírithe ar infhostaitheacht na ndaoine sin a chur 
chun cinn go gníomhach;

26. á chreidiúint gur cheart oibrithe mná atá ag fulaingt le foréigean inscnebhunaithe a 
bheith i dteideal a gcuid uaireanta oibre a laghdú nó a atheagrú agus a n-áit oibre a 
athrú; á mheas gur cheart an foréigean inscnebhunaithe a chur san áireamh i 
measúnuithe riosca san áit oibre;

27. á chur in iúl gur oth léi nach ndéantar tagairt do ghné inscne na gáinneála chun críoch 
dúshaothraithe saothair, go háirithe i gcás oibrithe tí, de dheasca na dteorainneacha a 
bhaineann le háras an teaghlaigh mar áit oibre i ndáil leis na deiseanna a bhaineann le 

24 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.
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cigireacht agus faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíocht oibre; ag meabhrú rún an 
28 Aibreán 2016 uaithi maidir le hoibrithe tí agus cúramóirí in AE ar mná iad, agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit imscrúdú a chur chun cinn sa réimse sin, 
chun feabhas a chur ar na sásraí le haghaidh íospartaigh a shainaithint agus a chosaint, 
agus chun ról a thabhairt d’eagraíochtaí neamhrialtasacha, ceardchumainn, údaráis 
phoiblí agus na saoránaigh ar fad sa phróiseas braite;

28. á iarraidh ar an gCoimisiún Straitéis Eorpach um Chosaint Shóisialta a thíolacadh chun 
aghaidh a thabhairt ar shaorghluaiseacht oibrithe agus go háirithe ar mhéadú na 
bochtaineachta i measc na mban, agus béim ar leith á leagan ar theaghlaigh 
aontuismitheora a bhfuil mná i bhfeighil orthu;

29. á chur in iúl gur oth léi nach ndéantar tagairt i Straitéis 2020-2025 maidir le 
Comhionannas Inscne do chosaint na mban agus na gcailíní atá i mbaol eisiaimh 
shóisialta, bochtaineachta agus easpa dídine, agus á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a 
thabhairt ar na saincheisteanna sin sa Phlean Gníomhaíochta um Lánpháirtiú agus um 
Chuimsiú atá le teacht, chun nach ndéanfar na mná sin a eisiamh ó bheartais shóisialta 
agus eacnamaíocha, rud a chuirfeadh tuilleadh le fáinne fí na bochtaineachta;

30. á chur in iúl gur geal léi tiomantas an Choimisiúin plean gníomhaíochta a ghlacadh 
chun Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme; á chur i bhfios go láidir 
gur gá gné na hinscne a phríomhshruthú trí chur chuige trasnach a úsáid i gcomhréir le 
Prionsabail 2 agus 3 den Cholún; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar 
éifeachtaí inscne na mbeartas maicreacnamaíoch agus na n-aistrithe glasa agus 
digiteacha; á iarraidh go dtabharfaí isteach colún inscne agus cuspóir uileghabhálach ó 
thaobh an chomhionannais inscne de sa straitéis a thiocfaidh i ndiaidh na straitéise 
Eoraip 2020;

31. á mheabhrú di go bhfuil gné láidir inscne ag baint leis na beartais chistiúcháin agus 
chánachais; á chur in iúl gur geal léi tiomantas an Choimisiúin i leith an 
phríomhshruthaithe inscne ar fud an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil (CAI), go háirithe a 
mhéid a bhaineann le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), chun rannpháirtíocht na 
mban i margadh an tsaothair, an chothromaíocht oibre is saoil agus fiontraíocht na mban 
a chur chun cinn, ach gur oth léi nach gcuirtear an buiséadú inscne san áireamh sa CAI 
nua agus sna Cistí Struchtúracha; á iarraidh ar an gCoimisiún úsáid an bhuiséadaithe 
inscne a chur chun cinn agus a fheabhsú tuilleadh, agus á iarraidh ar na Ballstáit gné na 
hinscne a chomhtháthú sna beartais chánachais, lena n-áirítear iniúchtaí inscne ar na 
beartais fhioscacha chun an chlaontacht inscne a bhaineann le cúrsaí cánach a dhíothú;

32. ag athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bailiú sonraí25, an 
staidreamh, an taighde agus an anailís atá imdhealaithe ó thaobh inscne de a fhorbairt 
agus a fheabhsú tuilleadh, mar aon le tacaíocht a thabhairt don fhothú acmhainneachta i 
measc na n-institiúidí agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus bearta a dhéanamh 
chun feabhas a chur air sin, a mhéid a bhaineann le sonraí a bhailiú agus anailís a 
dhéanamh orthu, go háirithe maidir le rannpháirtíocht na mban i margadh an tsaothair 
agus i réimsí amhail an fhostaíocht neamhfhoirmiúil, an fhiontraíocht, an rochtain ar 
mhaoiniú agus ar sheirbhísí cúraim sláinte, an obair gan íocaíocht, an bhochtaineacht 
agus tionchar na gcóras cosanta sóisialta; ag tathant ar EIGE agus na hinstitiúidí agus na 
gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid AE oibriú ar tháscairí nua agus iad a 

25 Féach an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 30 Eanáir 2020 maidir leis mbearna phá idir na hinscní.
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ionchorprú, táscairí amhail an bhochtaineacht i measc an lucht oibre, an bhochtaineacht 
ama, bearnaí san úsáid ama, luach na hoibre cúraim (ar íocaíocht/gan íocaíocht), agus 
rátaí glactha na mban agus na bhfear, lena n-áirítear i ndáil leis an treoir maidir le 
cothromaíocht oibre is saoil; á iarraidh ar an gCoimisiún na sonraí sin a úsáid chun 
measúnuithe tionchair inscne ar a chuid beartas agus clár agus ar bheartais agus cláir na 
ngníomhaireachtaí agus na n-institiúidí eile de chuid AE a chur chun feidhme go 
héifeachtach;

33. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ar ghnéithe an chomhionannais 
inscne a bhaineann le saol oibre na todhchaí, lena n-áirítear an geilleagar a ghlasú agus a 
dhigitiú; á iarraidh go mbeadh nasc níos láidre ann idir Straitéis nua AE maidir le 
Comhionannas Inscne agus an Comhaontú Glas don Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún 
an nasc idir na beartais i gcoinne an athraithe aeráide agus an comhionannas inscne a 
neartú ina chuid tograí atá le teacht; ag tathant ar an gCoimisiún measúnú tionchair 
inscne agus an buiséadú inscne a chur chun feidhme go córasach tríd an gcomhionannas 
inscne a phríomhshruthú sa Chiste um Aistriú Cóir agus sna gníomhaíochtaí agus na 
beartais ábhartha ar son na haeráide atá mar chuid den Chomhaontú Glas nua;

34. á mheabhrú di gur gá an t-idirdhealú ilsrathach a chomhrac, go háirithe i gcoinne grúpaí 
leochaileacha, lena n-áirítear mná atá faoi mhíchumas, mná dubha, mná imirceacha, 
mná de mhionlaigh eitneacha agus mná na Romach, mná scothaosta, máithreacha 
aonair, daoine LADTIA+ agus mná gan dídean, agus á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé 
a áirithiú go mbainfidh siad tairbhe as na cuspóirí agus na gníomhaíochtaí de chuid 
Straitéis 2020-2025 AE maidir le Comhionannas Inscne; á iarraidh ar an gCoimisiún 
treoirlínte sainráite a leagan síos maidir le cur chun feidhme an chreata thrasnaigh, lenar 
cheart tús áite a thabhairt do rannpháirtíocht na ngrúpaí a ndéanann na cineálacha 
trasnacha idirdhealaithe difear dóibh chun measúnú a dhéanamh ar thionchar difreálach 
na mbeartas agus na ngníomhaíochtaí chun na freagairtí a oiriúnú i ngach réimse atá 
bunaithe ar phrionsabal an neamh-idirdhealaithe;

35. ag meabhrú rún an 29 Samhain 2018 uaithi maidir le staid na mban atá faoi 
mhíchumas26; ag tathant ar an gCoimisiún togra comhdhlúite a chur ar aghaidh faoi 
chuimsiú na Straitéise Eorpaí um Míchumas i ndiaidh 2020 lena n-áireofaí forbairt 
gníomhaíochtaí dearfacha a bheadh dírithe ar mhná atá faoi mhíchumas chun a áirithiú 
go mbeidh siad rannpháirteach go hiomlán agus go héifeachtach i margadh an tsaothair 
agus chun an t-idirdhealú a dhéantar orthu agus an chlaontacht ina n-aghaidh a dhíothú, 
lena n-áirítear bearta chun an fhostaíocht, an oiliúint, socrúcháin fostaíochta, conairí 
gairme comhionanna, an pá comhionann, an inrochtaineacht ar chóiríocht réasúnta san 
áit oibre agus an bhreisfhoghlaim a chur chun cinn, agus aird á tabhairt ar a gcuimsiú 
digiteach agus ar an ngá atá leis an gcothromaíocht oibre is saoil a chosaint; á iarraidh 
freisin go dtabharfaí aghaidh go sainráite ar riachtanais tuismitheoirí agus cúramóirí 
leanaí atá faoi mhíchumas, go háirithe mná agus teaghlaigh aontuismitheora, i mbearta a 
bhaineann leis an mbearna phá, an bhearna phinsin agus an bhearna chúraim idir na 
hinscní; ag tabhairt dá haire go bhfuil gá le Ráthaíocht um Chearta Daoine faoi 
Mhíchumas lena ngabhann bearta sonracha agus lena dtugtar aghaidh ar riachtanais na 
mban atá faoi mhíchumas, agus gur gá an Ráthaíocht don Aos Óg a threisiú;

36. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an comhionannas cuimsitheach do mhná 

26 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0484.
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agus do chailíní atá faoi mhíchumas a chosaint i ngach réimse den saol, a gcearta gnéis 
agus atáirgthe a áirithiú, cosaint a thabhairt dóibh ar fhoréigean baile agus ar fhoréigean 
ó sholáthraithe seirbhísí cúraim agus tacaíochta, agus cláir íograithe agus fothaithe 
acmhainneachta a sheoladh chun na críche 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;

37. 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 i gcónaí 
san fhostaíocht i réimse na talmhaíochta agus maidir leis an rochtain ar shlándáil 
shóisialta, oiliúint, saoire mháithreachais agus pinsin scoir; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
ar na Ballstáit agus ar na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla tacaíocht a thabhairt do 
thionscadail 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 i 
gceantair na n-oibrithe séasúracha;

38. á mheabhrú di rún an 12 Feabhra 2019 ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an ngá atá le 
Creat Straitéiseach neartaithe de chuid AE i ndiaidh 2020 le haghaidh Straitéisí 
Náisiúnta um Chuimsiú na Romach27, 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 pobail na Romach 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 LADTIA+; 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 na Romaigh agus 
bearta a ghlacadh chun frithfhreagairtí a sheachaint;

39. 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 uaithi28 maidir le 
todhchaí an Liosta de Ghníomhaíochtaí LADTI agus rún an 18 Nollaig 2019 uaithi 
maidir le hidirdhealú poiblí agus fuathchaint i gcoinne daoine LADTI29; 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;

27 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0075.
28 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0129.
29 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0101.
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40. á chur in iúl gur geal léi an togra ón gCoimisiún maidir le húsáid a bhaint as an gCiste 
Tearmainn agus Imirce chun gníomhaíochtaí na mBallstát a spreagadh chun tacú le 
lánpháirtiú na mban, ach gur oth léi nach bhfuil aon bhearta nithiúla eile á meas chun 
dul i ngleic leis na rátaí fostaíochta níos ísle san Aontas i measc na mban ar náisiúnaigh 
tríú tír iad agus leochaileacht shonrach na mban agus na gcailíní ar dídeanaithe nó 
iarrthóirí tearmainn iad nó atá gan cáipéisí inimirce; á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh 
a thabhairt ar chás na imirceach uile, idir mhná agus chailíní, agus tús áite á thabhairt do 
chuspóir lánpháirtithe an Chiste sa chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile tríd an 
mbuiséadú inscne, trí níos mó acmhainní a leithdháileadh le haghaidh an uas-scilithe, 
tríd an athoiliúint le haghaidh aistriú chuig fostaíocht agus dálaí oibre ar ardcháilíocht, 
agus trína rannpháirtíocht i margadh an tsaothair a mhéadú, agus bearta níos nithiúla a 
ghlacadh chun na constaicí atá roimh mhná imirceacha a shárú;

41. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit freagairt atá íogair ó thaobh inscne de a 
ghlacadh i leith an tionchair shóisialta agus eacnamaíoch atá ag géarchéim COVID-19 
chun an tionchar díréireach, agus an tionchar fadtéarmach b’fhéidir, ar chearta, ioncam 
agus cosaint shóisialta na mban le linn na géarchéime agus ina diaidh a mhaolú, agus 
chun méadú breise ar an neamhionannas inscne a sheachaint; á mheas gur cheart a chur 
san áireamh i dtéarnamh atá íogair ó thaobh inscne de bearta sonracha chun aghaidh a 
thabhairt ar an rochtain chomhionann ar mhargadh an tsaothair do mhná mar aon le cosc 
a chur leis an neamhionannas agus an t-idirdhealú ó thaobh cothromaíocht a fháil idir 
oibleagáidí teaghlaigh agus oibre, lena n-áirítear dúshláin a d’fhéadfadh teacht chun 
cinn nuair a dhéantar oibleagáid den teilea-obair; á iarraidh go ndéanfaí bearta sonracha 
lena dtugtar aghaidh ar riachtanais na mban óg, ós rud é go bhfuil na leibhéil 
dífhostaíochta agus neamhshláine post i measc an aosa óig i bhfad níos airde ná mar atá 
siad in aon aoisghrúpa eile; á chreidiúint gur féidir leis an Straitéis maidir le 
Comhionannas Inscne rannchuidiú le plean téarnaimh AE a chur chun feidhme ar 
bhealach cóir agus níos éifeachtúla;

42. á chur in iúl gur geal léi an ionstraim le haghaidh tacaíocht shealadach chun rioscaí 
dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála (SURE); á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit a áirithiú go dtabharfar aghaidh le SURE ar an gcaillteanas ioncaim i measc 
na mban;

43. á chur in iúl gur geal léi an cinneadh ón gComhairle an ‘clásal ginearálta éalaithe’ a 
ghníomhachtú, agus á iarraidh ar na Ballstáit infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí poiblí, 
lena n-áirítear cúram leanaí agus cúram sláinte saor in aisce, chun poist nua ar 
ardcháilíocht a chruthú agus tionchar socheacnamaíoch na géarchéime a mhaolú; á 
mheas go bhfuil iarmhairtí díobhálacha fadtéarmacha ag baint le bearta déine, go 
háirithe i gcás na mban, agus nár cheart iad a fhorfheidhmiú sa ghéarchéim i ndiaidh 
COVID-19;

44. á thabhairt chun suntais go bhfuil obair leanúnach agus den scoth ar bun ag oibrithe 
túslíne agus iad ag iarraidh dul i ngleic le paindéim COVID-19 agus ag oibrithe 
riachtanacha atá ag obair chun an saol poiblí, seirbhísí poiblí agus an rochtain ar earraí 
riachtanacha a choinneáil; á chur i bhfáth gur mná iad 70 % de lucht saothair sláinte 
agus sóisialta an domhain, agus gur minic nach n-íoctar ach an pá íosta agus go 
bhfostaítear daoine faoi dhálaí oibre neamhbhuana i ngairmeacha áirithe sna 
hearnálacha sin; á iarraidh ar an gCoimisiún, sa chomhthéacs sin, measúnú 
uileghabhálach a ullmhú roimh dheireadh 2020 maidir le hionstraim dlí Eorpach a 
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thabhairt isteach chun dálaí oibre cuibhiúla a áirithiú do na hoibrithe go léir agus chun 
clúdach cómhargála a neartú;

45. ag cur béim ar an bhfíoras gur mná iad níos mó ná 70 % de lucht saothair sláinte agus 
sóisialta an domhain, agus gur mná iad an chuid is mó de na fostaithe siopa agus 
miondíola agus na hoibrithe glantacháin, agus gur minic nach dtuilleann siad ach an pá 
íosta; á mheabhrú di, mar a tharla i ngéarchéimeanna roimhe seo, go ndéanfar difear an-
mhór do mhná ó thaobh an gheilleagair de, i ndiaidh na géarchéime freisin; ag áitiú, ar 
an gcúis sin, gur gá cur chuige forásach atá íogair ó thaobh inscne de, sa ghníomhaíocht 
ar bhonn láithreach agus ar bhonn fadtéarmach araon, ar an leibhéal náisiúnta agus ar 
leibhéal AE, bunaithe ar shonraí cáilíochta atá imdhealaithe ó thaobh inscne de; á 
mholadh, i ndáil leis sin, gur cheart a chur san áireamh sa Phlean Téarnaimh 
leithscaradh gairme na margaí ionas nach dtarlóidh an méid a tharla i ngéarchéimeanna 
roimhe seo arís, ina raibh cur chun cinn na fostaíochta dírithe ar earnálacha ina bhfuil 
cuid mhór fear ag obair, rud a d’fhág na hearnálacha ina bhfuil cuid mhór ban ag obair 
ar an bhfaraor géar, mar aon leis an ngá atá le dinimic an leithscartha gairme a 
bhriseadh;

46. á mheabhrú di gur luadh ag an bhFóram Eacnamaíoch Domhanda in 2018 go gcruthófaí 
58 milliún post a bhaineann leis an intleacht shaorga (IS) ar fud an domhain faoi 2022, 
ach nach bhfaigheann ach 24.9 % de na mná a théann leis an ardoideachas dioplóma i 
réimsí a bhaineann leis na teicneolaíochtaí nua; á chur i bhfáth go bhfuil sé 
ríthábhachtach a áirithiú go mbeidh ionadaíocht chothrom ag na mná san eolaíocht agus 
sa teicneolaíocht; á mheabhrú di go bhféadfadh méadú ar líon na mban atá ag obair i 
réimse na dteicneolaíochtaí nua suas le EUR 16 bhilliún a ghiniúint san Eoraip;

47. á iarraidh ar na Ballstáit rannpháirtíocht na mban in earnáil na teicneolaíochta faisnéise 
agus na cumarsáide (TFC) a chur chun cinn agus a éascú, chomh maith leis an 
gcumhacht a thabhairt do mhná a bheith ina n-infheisteoirí agus ina bhfiontraithe;

48. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé léirithe ag staidéir gurb é an chúis is mó atá leis an 
mbearna phá idir fir agus mná ná go mbíonn mná agus fir ag obair i ngairmeacha 
éagsúla lena ngabhann leibhéil éagsúla phá; á chur i bhfáth go bhfuil bunús an 
mhargaidh saothair atá roinnte ó thaobh inscne de le fáil sna cinntí a dhéantar san 
oideachas, agus go bhfuil gá, dá bhrí sin, le hathruithe ar na cinntí oideachais chun na 
difríochtaí inscne i margadh an tsaothair a chomhrac; ag tathant ar na Ballstáit treoir 
níos fearr ó thaobh staidéir agus gairme de a chur ar fáil chun a áirithiú go mbeidh gach 
mac léinn ar an eolas faoi na deiseanna atá ar fáil i margadh an tsaothair agus faoi 
iarmhairtí na gcinntí éagsúla oideachais;

49. ag tabhairt dá haire go bhfuil rannpháirtíocht na mban i margadh an tsaothair níos ísle 
ná rannpháirtíocht na bhfear ann; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé an cháin 
ioncaim a laghdú chun an rannpháirtíocht i margadh an tsaothair a spreagadh; 

50. á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur lena chuid iarrachtaí ráta fostaíochta na mban 
san Eoraip a mhéadú agus an rochtain atá acu ar mhargadh an tsaothair a éascú, mar 
shampla trí bhreis dreasachtaí a chur ar fáil chun fiontraíocht na mban a chur chun cinn;

51. á chur in iúl gur oth léi nach mbíonn an oiread céanna gnólachtaí á mbunú agus á rith ag 
mná is a bhíonn ag fir; ag tathant ar na Ballstáit athchóirithe atá fabhrach do lucht gnó a 
thabhairt isteach chun an comhionannas a chur chun cinn agus fiontraíocht na mban a 
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mhéadú;

52. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit gnéithe sóisialta na Moltaí Tírshonracha 
a chur chun feidhme, agus aird á tabhairt ar an gcoimhdeacht agus ar na hinniúlachtaí 
náisiúnta araon;

53. á chur in iúl gur geal léi tiomantas an Choimisiúin rannpháirtíocht na mban ina gcáil 
mar vótálaithe agus mar iarrthóirí a chur chun cinn i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa 
in 2024; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar an Ionstraim 
Toghcháin chun foráil a dhéanamh maidir leis an deis go ndéanfaí Feisirí de Pharlaimint 
na hEorpa atá ag baint leas as a gceart chun saoire máithreachais, saoire atharthachta nó 
saoire do thuismitheoirí a ionadú go sealadach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
athbhreithniú a dhéanamh ar an Ionstraim Toghcháin dá réir sin agus ar an gComhairle 
an t-athbhreithniú sin a fhormhuiniú;

54. ag aithint ról lárnach na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí chearta na 
mban a bhíonn ag comhrac i gcoinne an neamhionannais inscne, an idirdhealaithe agus 
an fhoréigin in aghaidh na mban; á iarraidh ar an gCoimisiún cosaint agus 
rannpháirtíocht ghníomhach eagraíochtaí na sochaí sibhialta a áirithiú agus a neartú trí 
ionstraimí a éileamh chun cistiú a chur ar fáil do chosantóirí chearta an duine agus 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá ag obair chun frithfhreagairt agus cúlú ó thaobh an 
chomhionannais inscne de a chomhrac agus sláinte agus cearta na mban ó thaobh an 
ghnéis agus an atáirgthe de a chur chun cinn, laistigh den Aontas agus ar fud an 
domhain;

55. á iarraidh ar na Ballstáit foirmíocht fhoirmiúil den Chomhairle a chruthú maidir leis an 
gcomhionannas inscne, chun fóram ar leith le haghaidh an phlé a chur ar fáil do na hAirí 
agus na Rúnaithe Stáit a bhfuil cúram an chomhionannais inscne orthu, agus chun an 
príomhshruthú inscne a éascú ar bhealach níos fearr ar fud bheartais uile AE, lena n-
áirítear sa bheartas fostaíochta agus sóisialta;

56. á iarraidh ar an gCoimisiún an ról atá ag AE ó thaobh an comhionannas inscne a 
spreagadh ar fud an domhain a neartú tuilleadh.
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