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RÉASÚNÚ GEARR 

 

Is ceanglas iad bearta um chothromaíocht saoil is oibre nach bhfuil teoranta do chearta na 

mban, ach tá siad riachtanach chun cearta na bhfear agus comhionannas inscne a choimirciú 

go ginearálta. Tá siad lárnach do gheilleagar AE chomh maith, lena n-áirítear maidir le 

héifeachtaí diúltacha a bhaineann le haosú an daonra agus ganntanais sa lucht saothair a 

chomhrac.  

 

Tá staid na mban sa mhargadh saothair dúshlánach go fóill – tá ráta fostaíochta na mban ag 

64% ar an meán in AE, agus ag 76% i gcás na bhfear. Mar a léirítear san fhianaise, is í an 

phríomhchúis maidir le neamhghníomhaíocht i gcás na mban ná nach bhféadfaí obair 

phroifisiúnta agus saol an teaghlaigh a thabhairt chun réitigh ar bhonn éifeachtach. Mar 

thoradh air sin, tá an bhearna phinsin idir na hinscní, a eascraíonn as míchothromaíochtaí 

carntha le linn shaolré na mban agus a dtréimhsí neamhláithreachta sa mhargadh saothair, ag 

meánráta gruama de 40% in AE1.  Tá dul chun cinn maidir le comhionannas inscne á bhaint 

amach go mall agus tá gá le bearta um chothromaíochtaí saoil is oibre chun an treocht sin a 

athrú2.  Anuas air sin, tá bearta um chothromaíochtaí saoil is oibre lárnach chun freagairt 

éifeachtach a thabhairt ar ghanntanais saothair agus daonra atá ag dul in aois i gcónaí3.    

 

Is mian leis an Rapóirtéir díriú ar sprioc na Treorach fostaíocht na mban a mhéadú agus a 

bunús dlí a léiriú i gceart. Seo a leanas dhá cholún ríthábhachtacha sa togra a shainmhíníonn 

an Rapóirtéir mar cholúin a bhfuil buntábhacht leo chun na spriocanna seo a bhaint amach:  

1) Is coinníoll í neamh-inaistritheacht na saoire do thuismitheoirí ar mhaithe le sciar 

cothrom saoire idir mná agus fir agus uirlis atá inti chun láithreacht na mban sa mhargadh 

saothair agus rannpháirtíocht na bhfear i ndualgais an teaghlaigh a mhéadú.  

2) Tá an leibhéal cúitimh maidir le pá breoiteachta le linn saoire ag teacht leis an gcreat 

dlíthiúil reatha agus leis an Treoir maidir le saoire mháithreachais. Glacann aithreacha le 

saoire nuair a sholáthraítear leibhéal cúitimh atá sách ard4.   

 

Is í saoire atharthachta le pá an chéad réamhchoinníoll d’aithreacha chun páirt a ghlacadh i 

bhfreagrachtaí cúraim5.  Chinn an Rapóirtéir, áfach, leibhéal solúbthachta a thabhairt isteach 

                                                 
1 Sonraí ó DG JUST: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-

equality/equal-economic-independence_ga#womeninwork 
2 EIGE: Innéacs Comhionannas Inscne 2017: Comhionannas inscne in AE a thomhas 2005-2015 - 

Príomhthorthaí. Caibidil: “Domain of work” (Réimse oibre) 10 mbliain de dhul chun cinn mall. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment 
4 Eurofound: Glacadh saoire do thuismitheoirí agus le saoire atharthachta i measc aithreacha san Aontas Eorpach 

(2015) a chur chun cinn, https://www.eurofound.europa.eu/ga/publications/customised-report/2015/working-

conditions-industrial-relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-

european-union  

OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, Foilsitheoireacht ECFE, Páras. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en  
5 Léirítear i staidéir gur coinníoll í an tsaoire do thuismitheoirí le haghaidh rannpháirtíocht bhreise na n-

aithreacha i bhfreagrachtaí cúraim, mar shampla, trí ghlacadh le saoire do thuismitheoirí agus maidir lena 

rannpháirtíocht i dtógáil leanaí chomh maith: 

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In 

Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden, Community, Work & Family, 11:1, 85-104, 

DOI: 10.1080/13668800701785346 

https://doi.org/10.1080/13668800701785346
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maidir le glacadh saoire atharthachta, rud a thabharfaidh deis d’aithreacha an ceart seo a úsáid 

laistigh den chéad bhliain tar éis na breithe nó na huchtála: is dócha go dtógfaidh níos mó fear 

an tsaoire toisc gurbh fhéidir nach mbeidh roinnt fear féinmhuiníneach go leor chun aire a 

thabhairt do leanbh díreach tar éis na breithe. Mar sin féin, chinn an Rapóirtéir tús áite a 

thabhairt do thráth na breithe nó na huchtála maidir le saoire d’aithreacha a ghlacadh, toisc go 

léirítear san fhianaise go gcothaítear dlúthchaidreamh idir an t-athair agus an leanbh ar an 

mbealach is éifeachtúla ag an tráth luath sin1.  Maidir leis an tsaoire do chúramóirí, cuireann 

an Rapóirtéir fáilte roimpi mar fhreagairt stuama ar fhadhb aosú an daonra toisc nach bhfuil 

na freagrachtaí cúraim teoranta do chúram leanaí amháin.  

 

Tugann an Rapóirtéir roinnt athruithe isteach agus é ar intinn aici an togra a dhéanamh 

freagrúil d’éilimh gheilleagair AE:  

 

Ar an gcéad dul síos, cé gur infheistíochtaí fadtéarmacha iad na bearta cothromaíochta is saoil 

as a n-eascraíonn rathúnas eacnamaíoch agus lena bhfeabhsaítear fostaíocht na mban, ní mór 

aire ar leith a thabhairt lena áirithiú go ndéanfar feidhmiú gnó sa ghearrthéarma agus san 

fhadtéarma, i micrichuideachtaí, i gcuideachtaí beaga is meánmhéide, a choimirciú. Tá gá le 

soiléireacht níos fearr do chuideachtaí lena bhféadfaí pleanáil níos fearr a dhéanamh agus 

cailliúint táirgiúlachta a chosc. Chun na críche sin, leagann an Rapóirtéir béim ar an ngá le 

tréimhsí fógra soiléire chomh maith le tréimhsí cáiliúcháin do shaoirí agus do shocruithe 

solúbtha oibre.  

 

Cé go n-aithníonn an Rapóirtéir an gá atá ann le haire ar leith a thabhairt ar ghrúpaí atá faoi 

mhíbhuntáiste, chinn sí gan ceart chun saoire shínte a thabhairt isteach do thuismitheoirí oibre 

aonair toisc go ndíríonn cuspóirí na Treorach ar láithreacht na mban a mhéadú sa mhargadh 

saothair. Trí thréimhsí saoire a shíneadh, d’fhéadfadh síneadh a chur le neamhláithreacht 

máithreacha aonair ón bhfostaíocht, arb iad tromlach na dtuismitheoirí aonair, agus dá thoradh 

air sin, d’fhéadfaí an bonn a bhaint ó chuspóir na Treorach, rud a d’imreodh tionchair 

dhíobhálacha ar neamhspleáchas airgeadais na mban seo. Fágann an Treoir faoi na Ballstáit a 

chinneadh cineál agus struchtúr na tacaíochta i gcásanna bainteach le teaghlaigh atá faoi 

mhíbhuntáiste, rud a dtacaíonn an Rapóirtéir leis go hiomlán.   

Mar fhocal scoir, measann an Rapóirtéir gur cheart go mbeadh seasamh Pharlaimint na 

hEorpa dírithe ar phríomhchuspóirí na Treorach a chosaint agus ar an mbunús dlí atá bunaithe 

ar an gcomhionannas idir mná agus fir. Ba cheart go mbeadh Parlaimint na hEorpa 

straitéiseach agus go seachnódh sí go dteipfeadh ar thogra ró-uaillmhianach trí 

fhorchoimeádais na mBallstát a urramú ionas go nglacfaí iad go mear sa Chomhairle.  

 

                                                 
Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007) EFFECTS OF PARENTAL LEAVE AND WORK HOURS ON 

FATHERS’ INVOLVEMENT WITH THEIR BABIES, Community, Work & Family, 10:4, 409-426, DOI: 

10.1080/13668800701575069 

Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon agus Ruth 

Feldman: Father’s brain is sensitive to childcare experiences, Proceedings of the National Academy of Sciences 

(PNAS), Iúil 2014, 111 (27) 9792-9797 
1 Dá láidre an dlúthchaidreamh, is ea is dóchúla go dtabharfaidh an t-athair aghaidh ar chúram, agus dá mhéad 

rannpháirtíocht an athar leis an gcéad leanbh, is mó seans go gcinnfidh teaghlach an dara leanbh a bheith acu. 

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008) Gender Equality and Fertility in Sweden, Marriage & Family 

Review, 39:1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07 
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LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne ar an gCoiste um 

Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas 

a chur san áireamh: 

 

 

Leasú  1 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Is prionsabal bunúsach de chuid an 

Aontais é comhionannas idir fir agus mná. 

De réir Airteagal 3 den Chonradh ar an 

Aontas Eorpach is ceann d’aidhmeanna an 

Aontais é cur chun cinn an 

chomhionannais idir fir agus mná. Ar an 

gcaoi chéanna, ceanglaítear le 

hAirteagal 23 den Chairt um Chearta 

Bunúsacha an Aontais Eorpaigh nach mór 

an comhionannas idir mná agus fir a 

áirithiú i ngach réimse, lena n-áirítear 

fostaíocht, obair agus pá. 

(2) Is prionsabal bunúsach de chuid an 

Aontais é comhionannas idir fir agus mná. 

De réir Airteagal 3 den Chonradh ar an 

Aontas Eorpach agus Airteagal 8 den 

Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh is ceann d’aidhmeanna an 

Aontais é díothú éagothromaíochtaí agus 

cur chun cinn an chomhionannais idir fir 

agus mná. Ar an gcaoi chéanna, faoi 

Airteagal 21 den Chairt um Chearta 

Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 

toirmeasctar aon idirdhealú ar aon fhoras 

agus ceanglaítear le hAirteagal 23 nach 

mór an comhionannas idir mná agus fir a 

áirithiú i ngach réimse, lena n-áirítear 

fostaíocht, obair agus pá. 

 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Is páirtí é an tAontas i 

gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 

Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas. Dá 

bhrí sin, ó theacht i bhfeidhm dó, is cuid 

lárnach de dhlíchóras an Aontais Eorpaigh 

iad forálacha an Choinbhinsiúin sin agus ní 

mór reachtaíocht an Aontais a léirmhíniú, a 

(4) Is páirtithe iad an tAontas agus a 

Bhallstáit uile i gCoinbhinsiún na Náisiún 

Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 

Mhíchumas. Cuireann an Coinbhinsiún i 

bhfios gur cheart go bhfaigheadh daoine 

atá faoi mhíchumas agus a mbaill 

teaghlaigh an chosaint agus an cúnamh 
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mhéid is féidir, ar bhealach atá 

comhsheasmhach leis an gCoinbhinsiún. 

Foráiltear in Airteagal 7 den 

Choinbhinsiún, i measc nithe eile, go 

ndéanfaidh na páirtithe gach beart is gá 

chun a áirithiú go mbeidh leanaí atá faoi 

mhíchumas in ann leas iomlán a bhaint as 

cearta uile an duine agus as saoirsí 

bunúsacha ar bhonn cothrom le leanaí eile. 

is gá chun go mbeidh teaghlaigh in ann 

rannchuidiú le daoine atá faoi 

mhíchumas leas iomlán agus 

comhionann a bhaint as a gcearta. Is cuid 

lárnach de dhlíchóras an Aontais Eorpaigh 

iad forálacha an Choinbhinsiúin sin agus ní 

mór reachtaíocht an Aontais a léirmhíniú, a 

mhéid is féidir, ar bhealach atá 

comhsheasmhach leis an gCoinbhinsiún. 

Foráiltear in Airteagal 7 den 

Choinbhinsiún, i measc nithe eile, go 

ndéanfaidh na páirtithe gach beart is gá 

chun a áirithiú go mbeidh leanaí atá faoi 

mhíchumas in ann leas iomlán a bhaint as 

cearta uile an duine agus as saoirsí 

bunúsacha ar bhonn cothrom le leanaí eile. 

Thairis sin, foráiltear leis an 

gCoinbhinsiún, ina Airteagal 23, go 

nglacfaidh na Páirtithe bearta 

éifeachtacha agus iomchuí chun 

idirdhealú i gcoinne daoine atá faoi 

mhíchumas a dhíothú maidir leis na 

saincheisteanna uile atá bainteach le 

pósadh, an teaghlach, tuismíocht agus 

caidrimh. 

 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 5 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(5) Ba cheart beartais maidir le 

cothromaíocht oibre is saoil a bheith ina 

gcuidiú chun comhionannas inscne a bhaint 

amach trí rannpháirtíocht na mban sa 

mhargadh saothair a chur chun cinn, trína 

dhéanamh níos fusa d’fhir freagrachtaí 

cúraim a chomhroinnt ar bhonn 

comhionann le mná, agus trí bhearnaí idir 

na hinscní maidir le tuillimh agus pá a 

dhúnadh. Ba cheart na beartais sin 

athruithe déimeagrafacha a chur san 

áireamh, lena n-áirítear na héifeachtaí a 

bhíonn ag daonra atá ag dul in aois. 

(5) Ba cheart beartais maidir le 

cothromaíocht oibre is saoil a bheith ina 

gcuidiú chun comhionannas inscne a bhaint 

amach trí rannpháirtíocht na mban sa 

mhargadh saothair a chur chun cinn, fir a 

spreagadh freagrachtaí cúraim a 

chomhroinnt ar bhonn comhionann le mná 

agus é a dhéanamh níos éasca dóibh é sin a 

dhéanamh, agus trí bhearnaí idir na hinscní 

maidir le tuillimh, pinsean agus pá a 

dhúnadh. Ba cheart leis na beartais sin 

athruithe déimeagrafacha a chur san 

áireamh, lena n-áirítear na héifeachtaí a 

bhíonn ag daonra atá ag dul in aois. Thairis 
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sin, ba cheart go rannchuideoidís le dul i 

ngleic leis na steiréitíopaí a shanntar do 

róil na n-inscní. 

 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 6 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (6 a) Is é is aidhm do cholún Eorpach 

na gceart sóisialta a d’fhógair na Ballstáit 

an 17 Samhain 2017 cearta nua agus níos 

éifeachtaí a thabhairt do shaoránaigh an 

Aontais. Leis an gColún sin, cuirtear le 20 

príomhphrionsabail, lena n-áirítear 

Prionsabal 2 um Chomhionannas Inscne, 

Prionsabal 3 um Chomhdheiseanna agus 

Prionsabal 9 um Chothromaíocht Oibre is 

Saoil. Sonraítear sa phrionsabal 

deireanach sin go bhfuil “an ceart chun 

saoire oiriúnach, socruithe oibre solúbtha 

agus rochtain ar sheirbhísí cúraim ag 

tuismitheoirí agus ag daoine eile a bhfuil 

freagrachtaí cúraim orthu. Beidh an ceart 

chun rochtain chomhionann ar 

cheadanna neamhláithreachta speisialta 

ag mná agus fir d’fhonn a gcuid 

freagrachtaí cúraim a chomhlíonadh 

agus ba cheart go spreagfaí iad chun iad 

a úsáid ar bhealach cothrom”. 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 6 b (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (6b) Tugann teaghlaigh agus cairde 

timpeall 80 % den chúram 

neamhfhoirmiúil ar fud an Aontais, ar 

cúram é a bhíonn gan íocaíocht de 

ghnáth, agus tá siad ina ndlúthchuid de 

sholáthar, eagrú agus inbhuanaitheacht 
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na gcóras sláinte agus sóisialta. Is mná 

iad timpeall dhá thrian de chúramóirí san 

Eoraip. Meastar go bhfuil an luach 

eacnamaíoch a bhaineann le soláthar 

cúraim fhadtéarmaigh fhoirmiúil san 

Aontas mar chéatadán den chostas 

foriomlán an chúraim sa raon idir 50 % 

agus 90 %.  

 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 7 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(7) Is dúshlán suntasach í 

cothromaíocht oibre is saoil fós, áfach, do 

mhórán tuismitheoirí agus oibrithe a bhfuil 

freagrachtaí cúraim orthu, a imríonn 

drochthionchar ar fhostú na mban. Is toisc 

mhór a chuireann le heaspa ionadaíochta 

na mban sa mhargadh saothair í an 

deacracht a bhaineann le hoibleagáidí oibre 

agus oibleagáidí teaghlaigh a chothromú. 

Nuair a bhíonn leanaí acu, is nós le mná 

níos lú uaireanta an chloig a chaitheamh i 

bhfostaíocht íoctha agus níos mó ama a 

chaitheamh chun freagrachtaí cúraim 

neamh-íoctha a chomhlíonadh. Léiríodh go 

n-imrítear drochthionchar ar fhostaíocht na 

mban, agus uaidh sin go bhfágann roinnt 

ban an margadh saothar, nuair a bhíonn 

gaol atá breoite nó gaol cleithiúnach acu. 

(7) Is dúshlán suntasach í 

cothromaíocht oibre is saoil fós, áfach, do 

mhórán tuismitheoirí agus oibrithe a bhfuil 

freagrachtaí cúraim orthu, agus imríonn sin 

drochthionchar ar fhostú na mban. Is toisc 

mhór a chuireann le heaspa ionadaíochta 

na mban sa mhargadh saothair í an 

deacracht a bhaineann le  agus hoibleagáidí 

teaghlaigh agus hoibleagáidí oibre a 

chothromú. Nuair a bhíonn leanaí acu, is 

nós le mná níos lú uaireanta an chloig a 

chaitheamh i bhfostaíocht le pá agus níos 

mó ama a chaitheamh chun freagrachtaí 

cúraim gan íocaíocht a chomhlíonadh. I 

gcás ina mbíonn ann gaol atá breoite nó 

gaol cleithiúnach a bhfuil riachtanais 

chúraim nó tacaíochta acu, léiríodh go 

mbíonn tionchar diúltach aige sin ar 

fhostaíocht na mban, agus uaidh sin go 

bhfágann roinnt ban an margadh saothair 

go páirteach nó go hiomlán, rud a 

chiallaíonn go mbíonn éifeacht diúltach 

airgeadais ar a bpá agus a bpinsin. 

 

 

Leasú  7 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 8 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(8) Le creat dlíthiúil reatha an Aontais 

cuirtear dreasachtaí teoranta ar fáil d’fhir 

chun sciar cothrom d’fhreagrachtaí cúraim 

a ghlacadh chucu féin. Toisc nach ann do 

shaoire atharthachta agus do shaoire do 

thuismitheoirí i roinnt Ballstát, cuireann sé 

sin leis an líon íseal aithreacha a ghlacann 

saoire den chineál sin. Treisíonn an 

mhíchothromaíocht i gceapadh na mbeartas 

maidir le cothromaíocht oibre is saoil idir 

mná agus fir na héagsúlachtaí idir na 

hinscní ó thaobh oibre agus cúraim de. Os 

a choinne sin, léiríodh go mbíonn dea-

thionchar ag an úsáid a bhaineann 

aithreacha as socruithe maidir le 

cothromaíocht oibre is saoil, amhail saoire 

nó socruithe solúbtha oibre, maidir le 

maolú ar an méid coibhneasta d’obair 

theaghlaigh gan phá a dhéanann mná agus 

fágann sé níos mó ama dóibh d’fhostaíocht 

le pá. 

(8) Le creat dlíthiúil reatha an Aontais 

cuirtear dreasachtaí teoranta ar fáil d’fhir 

chun sciar cothrom d’fhreagrachtaí cúraim 

a ghlacadh chucu féin. Toisc nach ann do 

shaoire atharthachta agus do shaoire do 

thuismitheoirí agus nach féidir saoire do 

thuismitheoirí a aistriú i roinnt Ballstát, 

cuireann sé sin leis an líon íseal aithreacha 

a ghlacann saoire den chineál sin. 

Treisíonn an mhíchothromaíocht i 

gceapadh na mbeartas maidir le 

cothromaíocht oibre is saoil idir mná agus 

fir na héagsúlachtaí idir na hinscní ó 

thaobh oibre agus cúraim de. Os a choinne 

sin, léiríodh go mbíonn dea-thionchar ag an 

úsáid a bhaineann aithreacha as socruithe 

maidir le cothromaíocht oibre is saoil, 

amhail saoire nó socruithe solúbtha oibre, 

maidir le maolú ar an méid coibhneasta 

d’obair theaghlaigh gan phá a dhéanann 

mná agus fágann sé níos mó ama dóibh 

d’fhostaíocht le pá. Thairis sin, léirítear i 

dtaighde Eurofound go mbraitheann rátaí 

glactha i measc tuismitheoirí ar go leor 

fachtóirí idirnasctha. Áirítear le fachtóirí 

den sórt sin: faisnéis faoin tsaoire atá ar 

fáil; cúiteamh saoire agus difríochtaí pá; 

infhaighteacht agus solúbthacht shaoráidí 

cúraim leanaí; múnlaí eagrúcháin 

teaghlaigh atá i réim; agus a mhéid a 

bhfuil eagla ar oibrithe go mbeidh siad 

scoite amach ón margadh saothair agus 

saoire á glacadh acu1a
. 

 __________________ 

 1a Eurofound: Glacadh saoire do 

thuismitheoirí agus saoire atharthachta i 

measc aithreacha a chur chun cinn san 

Aontas Eorpach (2015) agus An bhearna 

fostaíochta idir na hinscní: Dúshláin agus 

réitigh (2016). 
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Leasú  8 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 8 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (8 a) Tá sé léirithe gur gné 

ríthábhachtach é go mbeadh fáil ar 

bhonneagar um chúram leanaí agus 

cleithiúnaithe eile atá ar ardchaighdeán, 

inrochtana agus inacmhainne do 

bheartais maidir le cothromaíocht oibre is 

saoil, lena n-éascaítear filleadh gasta 

máithreacha ar an margadh saothair agus 

lena gcuirtear le rannpháirtíocht 

mhéadaitheach na mban ann. Mar sin 

féin, faoi 2018, níor bhain formhór 

Bhallstáit an Aontais na spriocanna 

amach, ar a dtugtar spriocanna 

Barcelona maidir le cúram leanaí, 

spriocanna a leagadh síos in 2002. Tá sé 

ríthábhachtach go mbainfí amach na 

spriocanna sin chun go mbeidh mná in 

ann páirt iomlán a ghlacadh i 

bhfostaíocht agus tá sé fíorthábhachtach 

tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht i 

gcúram leanaí ardcháilíochta, inrochtana 

agus inacmhainne sa Chreat Airgeadais 

Ilbhliantúil chun teacht as an tsáinn. 

 

Leasú  9 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 8 b (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (8b) Is dídhreasacht shuntasach fós é 

ualach ard cánach díréireach, ar an dara 

saothraí i bhformhór na mBallstát do 

rannpháirtíocht na mban i margadh an 

tsaothair. Tá sé ríthábhachtach bacainní 

a eascraíonn as córais sochair chánach 

atá claonta ó thaobh inscne de a 

shainaithint agus a bhaint chun mná a 

spreagadh páirt iomlán a ghlacadh i 

bhfostaíocht agus chun sciar cothrom den 
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obair atáirgthe agus freagrachtaí cúraim 

a chur chun cinn. 

 

 

Leasú  10 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 13 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(13) Chun comhroinnt níos cothromaí 

maidir le freagrachtaí cúraim a spreagadh 

idir mná agus fir, ba cheart an ceart chun 

saoire atharthachta d’aithreacha, a thógfar 

ar shaolú linbh, a thabhairt isteach. Chun 

na difríochtaí i measc na mBallstát a chur 

san áireamh, ba cheart an ceart chun saoire 

atharthachta a bheith beag beann ar stádas 

pósta nó teaghlaigh mar a shainítear sa dlí 

náisiúnta. 

(13) Chun comhroinnt níos cothroime na 

bhfreagrachtaí cúraim a spreagadh idir mná 

agus fir, ba cheart, má iarrtar sin, an ceart 

chun saoire atharthachta le pá d’aithreacha 

nó do dhara tuismitheoir comhionann 

mar a shainítear sa dlí náisiúnta a 

thabhairt isteach, ar saoire í a thógfar thart 

ar bhreith nó ar uchtú linbh agus laistigh 

de thréimhse teoranta na saoire 

máithreachais. Chun na difríochtaí i measc 

na mBallstát a chur san áireamh, ba cheart 

an ceart chun saoire atharthachta a bheith 

beag beann ar stádas pósta nó teaghlaigh 

mar a shainítear sa dlí náisiúnta. 

 

Leasú  11 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 13 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (13 a) Chomh maith leis sin, ba cheart do 

na Ballstáit a mheas ar cheart na 

coinníollacha agus na socruithe 

mionsonraithe maidir le saoire 

d’aithreacha a oiriúnú do riachtanais 

shonracha aithreacha i gcásanna 

speisialta a éilíonn go mbíonn siad i 

láthair níos minice, go háirithe maidir le 

haithreacha atá faoi mhíchumas agus 

aithreacha a bhfuil páistí faoi mhíchumas 

acu lena n-áirítear fadhbanna sláinte 

meabhrach, riochtaí sláinte 

tromchúiseacha nó galair 

thromchúiseach acu, agus aithreacha 
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aonair mar a shainítear sa dlí agus 

cleachtas náisiúnta sna Ballstáit. 

 

 

Leasú  12 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 14 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(14) Ós rud é nach mbaineann formhór 

na n-aithreacha leas as a gceart chun saoire 

do thuismitheoirí nó go n-aistríonn siad 

sciar suntasach dá dteidlíocht saoire chuig 

máithreacha, chun an dara tuismitheoir a 

spreagadh le saoire do thuismitheoirí a 

ghlacadh, méadaítear leis an Treoir seo, ó 

mhí amháin go ceithre mhí, tréimhse na 

saoire do thuismitheoirí nach féidir a 

aistriú ó thuismitheoir amháin go 

tuismitheoir eile, fad a choinnítear ceart 

gach tuismitheora ceithre mhí ar a laghad 

de shaoire do thuismitheoirí a ghlacadh, dá 

bhforáiltear i dTreoir 2010/18/AE. 

(14) Ós rud é nach mbaineann formhór 

na n-aithreacha leas as a gceart chun saoire 

do thuismitheoirí nó go n-aistríonn siad 

sciar suntasach dá dteidlíocht saoire chuig 

máithreacha, chun an dara tuismitheoir a 

spreagadh le saoire do thuismitheoirí a 

ghlacadh, méadaítear leis an Treoir seo, ó 

mhí amháin go ceithre mhí, tréimhse na 

saoire do thuismitheoirí nach féidir a 

aistriú ó thuismitheoir amháin go 

tuismitheoir eile, fad a choinnítear ceart 

gach tuismitheora ceithre mhí ar a laghad 

de shaoire do thuismitheoirí a ghlacadh, dá 

bhforáiltear i dTreoir 2010/18/AE. Ba 

cheart go mbeadh na Ballstáit in ann a 

shonrú gur cheart dhá mhí de shaoire do 

thuismitheoirí a ghlacadh le linn na 

chéad cheithre bliana de shaol an linbh. 

Mar sin féin, mura n-úsáidtear í laistigh 

den tréimhse ama sin, ba cheart do na 

Ballstáit a áirithiú nach dtéann an tsaoire 

in éag agus go bhféadfaí í a úsáid sa 

chéad 10 bliana de shaol linbh. 

 

 

Leasú  13 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 15 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(15) Chun féidearthacht níos mó a 

sholáthar do thuismitheoirí saoire do 

thuismitheoirí a úsáid agus a leanaí ag fás 

aníos, ba cheart an ceart chun saoire do 

(15) Chun féidearthacht níos mó a 

sholáthar do thuismitheoirí saoire do 

thuismitheoirí a úsáid agus a leanaí ag fás 

aníos, ba cheart an ceart chun saoire do 
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thuismitheoirí a dheonú go dtí go bhfuil an 

leanbh dhá bhliain déag d’aois ar a laghad. 

Ba cheart é a bheith ar chumas na 

mBallstát fad tréimhse an fhógra a shonrú, 

atá le tabhairt ag an oibrí don fhostóir nuair 

atá sé ag cur isteach ar shaoire do 

thuismitheoirí, agus a chinneadh an 

mbeidh an ceart chun saoire do 

thuismitheoirí faoi réir tréimhse seirbhíse 

áirithe. I bhfianaise an mhéadaithe atá 

tagtha ar éagsúlacht na socruithe 

conarthacha, ba cheart suim na gconarthaí i 

ndiaidh a chéile ar théarma seasta leis an 

bhfostóir céanna a chur san áireamh chun 

an tréimhse seirbhíse a ríomh. Chun 

riachtanais na n-oibrithe agus na bhfostóirí 

a chothromú, ba cheart na Ballstáit a bheith 

in ann a chinneadh an sainíonn siad an 

gceadaítear don fhostóir deonú na saoire do 

thuismitheoirí a chur siar faoi imthosca 

áirithe. I gcásanna mar sin, ba cheart don 

fhostóir an bonn cirt atá leis an gcur siar a 

sholáthar. 

thuismitheoirí a dheonú go dtí go mbeidh 

an leanbh deich mbliana d’aois ar a laghad. 

Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann 

tréimhse fógra a shonrú, ar tréimhse fógra í 

a bheidh le tabhairt ag an oibrí don fhostóir 

agus é ag cur isteach ar shaoire do 

thuismitheoirí, agus na srianta a 

bhaineann le micrifhiontair á gcur san 

áireamh acu. D’fhonn mí-úsáid a 

d’fhéadfadh a bheith ann a dhíspreagadh, 

ba cheart do na Ballstáit ceanglas i dtaca 

le híostréimhse seirbhíse a thabhairt 

isteach sula mbeidh oibrí i dteideal leas a 

bhaint as an gceart sin, agus go mbeadh 

uastréimhse sé mhí ag gabháil leis an 

tréimhse sin. I bhfianaise an mhéadaithe 

atá tagtha ar éagsúlacht na socruithe 

conarthacha, ba cheart suim na gconarthaí i 

ndiaidh a chéile ar théarma seasta leis an 

bhfostóir céanna a chur san áireamh chun 

an tréimhse seirbhíse a ríomh. Chun 

riachtanais na n-oibrithe agus na bhfostóirí 

a chothromú, ba cheart na Ballstáit a bheith 

in ann a chinneadh an sainíonn siad an 

gceadaítear don fhostóir deonú na saoire do 

thuismitheoirí a chur siar faoi imthosca 

áirithe. I gcásanna mar sin, ba cheart don 

fhostóir an bonn cirt atá leis an gcur siar a 

sholáthar i scríbhinn. 

Ós rud é go n-eascraíonn seans níos fearr 

as solúbthacht go nglacfaidh dara 

tuismitheoirí, go háirithe aithreacha, a 

dteidlíocht maidir le saoire den chineál sin, 

ba cheart oibrithe a bheith in ann cead a 

lorg saoire do thuismitheoirí a thógáil ar 

bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha nó 

i gcineálacha eile solúbtha. Ba cheart gur 

faoin bhfostóir a bheadh sé glacadh nó gan 

glacadh leis an iarraidh sin ar shaoire do 

thuismitheoirí i gcineálacha eile solúbtha 

nach saoire lánaimseartha iad. Ina theannta 

sin, ba cheart do na Ballstáit a mheas ar 

cheart na coinníollacha agus na socruithe 

mionsonraithe maidir le saoire do 

thuismitheoirí a oiriúnú do riachtanais 

shonracha na dtuismitheoirí atá i ndálaí 

míbhuntáisteacha faoi leith. 

Ós rud é go n-eascraíonn seans níos fearr 

as solúbthacht go nglacfaidh dara 

tuismitheoirí, go háirithe aithreacha, a 

dteidlíocht maidir le saoire den chineál sin, 

ba cheart oibrithe a bheith in ann cead a 

lorg saoire do thuismitheoirí a thógáil ar 

bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha nó 

i gcineálacha eile solúbtha. Ba cheart gur 

faoin bhfostóir a bheadh sé glacadh nó gan 

glacadh le hiarraidh den sórt sin ar shaoire 

do thuismitheoirí i gcineálacha eile 

solúbtha nach saoire lánaimseartha iad. Ba 

cheart do na Ballstáit a mheas ar cheart na 

coinníollacha agus na socruithe 

mionsonraithe maidir le saoire do 

thuismitheoirí a oiriúnú do riachtanais 

shonracha tuismitheoiri i staideanna 

speisialta ina n-éilítear go mbíonn siad i 

láthair níos minice, go háirithe maidir le 
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tuismitheoirí atá faoi mhíchumas agus 

tuismitheoirí a bhfuil páistí faoi 

mhíchumas acu lena n-áirítear 

fadhbanna sláinte meabhrach, riochtaí 

sláinte tromchúiseacha nó galair 

thromchúiseach acu, agus tuismitheoirí 

aonair mar a shainítear sa dlí agus 

cleachtas náisiúnta sna Ballstáit. 

 

 

Leasú  14 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 16 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(16) Chun é a dhéanamh níos éasca 

filleadh ar an obair tar éis saoire do 

thuismitheoirí a thógáil, ba cheart oibrithe 

agus fostóirí a spreagadh le fanacht i 

dteagmháil le linn na tréimhse saoire agus 

féadfaidh siad socruithe a dhéanamh 

maidir le bearta athimeasctha iomchuí, a 

bheidh le cinneadh idir na comhpháirtithe 

lena mbaineann, ag cur an dlí náisiúnta, 

comhaontuithe comhchoiteanna agus 

cleachtais chomhchoiteanna san áireamh. 

(16) Chun filleadh ar an obair a éascú i 

ndiaidh saoire do thuismitheoirí, ba cheart 

go mbeadh an deis ag oibrithe agus ag 

fostaithe teagmháil a choimeád go 

deonach le linn na tréimhse saoire. Níor 

cheart go mbeadh ualach ar oibrithe nó 

ar bhaill teaghlaigh ná go ndéanfaí 

oibrithe nó baill teaghlaigh a chrá  mar 

gheall ar an teagmháil idir oibrithe agus 

fostaithe. Ba cheart go n-éascófaí 
socruithe le haghaidh aon bhearta 

athimeasctha a dhéanamh dá bharr, ar 

socruithe iad a bheidh le socrú idir na 

comhpháirtithe lena mbaineann, agus an dlí 

náisiúnta, comhaontuithe comhchoiteanna 

agus cleachtais chomhchoiteanna á gcur 

san áireamh. Níor cheart go ndéanfaí 

idirdhealú i gcoinne oibrithe nach mian 

leo teagmháil a choimeád in aon slí. 

 

 

Leasú  15 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 17 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(17) Chun deiseanna níos mó a sholáthar 

ar mhaithe le fanacht mar chuid den lucht 

(17) Chun deiseanna níos fearr a 

sholáthar ar mhaithe le fanacht mar chuid 
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saothair d’fhir agus mná atá ag tabhairt 

aire do bhaill teaghlaigh aosta agus/nó 

gaolta eile a bhfuil gá acu le cúram, ba 

cheart an ceart a bheith ag oibrithe a bhfuil 

gaol acu ar a bhfuil trombhreoiteacht nó 

atá cleithiúnach, am saor ón obair a 

thógáil i bhfoirm saoire cúramóirí chun 

aire a thabhairt don ghaol sin. Chun mí-

úsáid an chirt sin a chosc, féadfar fianaise 

ar an trombhreoiteacht nó ar an 

gcleithiúnas a iarraidh sula ndeonófar 

saoire. 

den lucht saothair d’oibrithe atá ag 

tabhairt aire do bhaill teaghlaigh aosta 

agus/nó gaolta eile a bhfuil gá acu le 

cúram, ba cheart go mbeadh an ceart ag 

oibrithe, a bhfuil gaol acu a bhfuil 

riachtanais chúraim nó tacaíochta uathu 

de bharr cúis leighis thromchúiseach, am 

saor ón obair a thógáil i bhfoirm saoire 

cúramóirí chun aire a thabhairt don ghaol 

sin. Chun mí-úsáid an chirt sin a chosc, ba 

cheart go mbeadh fianaise liachta ar an 

gcúis leighis thromchúiseach le haghaidh 

riachtanais chúraim nó tacaíochta ag 

teastáil sula ndeonófar an tsaoire. 

 

Leasú  16 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 17 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (17a) Níor cheart go gcuirfí bunú saoire 

do chúramóirí aonair in ionad seirbhísí 

gairmiúla, inrochtana, inacmhainne agus 

ardcháilíochta pobalbhunaithe; 

rannchuideoidh na seirbhísí sin go mór 

leis an bhforbairt eacnamaíoch sa 

todhchaí chomh maith. 

 

 

Leasú  17 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 19 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(19) Chun na dreasachtaí maidir leis na 

tréimhsí saoire dá bhforáiltear sa Treoir seo 

a mhéadú d’oibrithe a bhfuil clann agus 

freagrachtaí cúraim orthu, ba cheart iad a 

bheith i dteideal liúntas leordhóthanach 

agus iad ar saoire. Ba cheart leibhéal an 

liúntais a bheith coibhéiseach, ar a laghad, 

lena bhfaigheadh an t-oibrí lena 

mbaineann i gcás saoire breoiteachta. Ba 

(19) Chun na dreasachtaí maidir leis na 

tréimhsí saoire dá bhforáiltear sa Treoir seo 

a mhéadú d’oibrithe a bhfuil clann agus 

freagrachtaí cúraim orthu, fir go háirithe, 

ba cheart iad a bheith i dteideal liúntas 

leordhóthanach agus iad ar saoire. Ba 

cheart go ndéanfadh an Ballstát leibhéal an 

liúntais a shainiú agus go mbeadh sé 

coibhéiseach leis an bpá um shaoire 
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cheart do na Ballstáit an tábhacht a 

bhaineann le leanúnachas na dteidlíochtaí 

maidir le slándáil shóisialta, lena n-áirítear 

cúram sláinte, a chur san áireamh. 

mháithreachais mar a shainítear ar an 

leibhéal náisiúnta i gcás saoire 

d’aithreacha, agus ba cheart  leibhéal an 

liúntais a bheith coibhéiseach le 80 % 

d’ollphá an oibrí i gcás saoire do 

thuismitheoirí agus saoire do chúramóirí. 

Leis sin, dhéanfadh na Ballstáit a áirithiú 

go mbeadh an íocaíocht nó an liúntas 

socraithe ar leibhéal a spreagann 

tuismitheoirí na teidlíochtaí a 

chomhroinnt ar bhealach níos fearr agus 
ba cheart go gcuirfí an tábhacht a 

bhaineann le leanúnachas na dteidlíochtaí 

maidir le slándáil sóisialta san áireamh, 

lena n-airítear cúram sláinte agus 

scéimeanna pinsin. 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 20 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(20) I gcomhréir le Treoir 2010/18/AE, 

tá sé de cheangal ar na Ballstáit an stádas 

atá ag conradh fostaíochta nó ag caidreamh 

fostaíochta a shainiú do thréimhse na 

saoire do thuismitheoirí. I gcomhréir le 

cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 

Eorpaigh, coinnítear, dá bhrí sin, an 

caidreamh fostaíochta idir an t-oibrí agus a 

fhostóir le linn na tréimhse saoire agus, 

mar thoradh air sin, chun críocha dhlí an 

Aontais, le linn na tréimhse sin, is oibrí é 

tairbhí na saoire sin fós. Agus an stádas atá 

ag conradh fostaíochta nó ag caidreamh 

fostaíochta á shainiú le linn na tréimhse 

saoire dá gcumhdaítear leis an Treoir seo, 

lena n-áirítear teidlíochtaí maidir le 

slándáil shóisialta, ba cheart do na 

Ballstáit a áirithiú, dá bhrí sin, go 

gcoinnítear an caidreamh fostaíochta. 

(20) I gcomhréir le Treoir 2010/18/AE, 

tá sé de cheangal ar na Ballstáit an stádas 

atá ag conradh fostaíochta nó ag caidreamh 

fostaíochta a shainiú do thréimhse na 

saoire do thuismitheoirí. I gcomhréir le 

cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 

Eorpaigh, déantar mar sin an caidreamh 

fostaíochta idir an t-oibrí agus a fhostóir a 

choimeád le linn na tréimhse saoire agus, 

mar thoradh air sin, chun críocha dhlí an 

Aontais, le linn na tréimhse sin, is oibrí é 

tairbhí na saoire sin fós. Agus stádas an 

chonartha fostaíochta nó an chaidrimh 

fostaíochta le linn thréimhse na saoirí atá 

cumhdaithe faoin Treoir á shainiú, ba 

cheart do na Ballstáit a áirithiú, mar sin, go 

ndéanfar an caidreamh fostaíochta a 

choimeád gan dochar do theidlíochtaí 

maidir le slándáil shóisialta lena n-

áirítear ranníocaíocht pinsin a bhfuil an 

t-oibrí faoi réir ar feadh thréimhse na 

saoire. Faoi chuimsiú an méid sin, ba 

cheart go ndéanfaí na Ballstáit a áirithiú 

nach ndéanfaidh an tréimhse saoire dá 
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bhforáiltear sa Treoir seo difear do 

theidlíochtaí pinsin an oibrí le linn na 

tréimhse sin. 

 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 21 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(21) Chun tuismitheoirí a bhíonn ag 

obair agus cúramóirí a spreagadh chun 

fanacht mar chuid den lucht saothair, ba 

cheart na hoibrithe sin a bheith in ann a 

sceidil oibre a chur in oiriúint dá 

riachtanais phearsanta agus dá dtosaíochtaí 

pearsanta. Dá bhrí sin, ba cheart 

tuismitheoirí agus cúramóirí a bhíonn ag 

obair a bheith ábalta socruithe solúbtha 

oibre a iarraidh, rud a chiallaíonn go 

mbeadh an fhéidearthacht ag oibrithe a 

bpátrúin oibre a athrú, lena n-áirítear trí 

úsáid a bhaint as socruithe maidir le hobair 

go cianda, sceidil sholúbtha oibre, nó 

laghdú ar uaireanta oibre, chun críocha 

cúraim. Chun aghaidh a thabhairt ar 

riachtanais na n-oibrithe agus na bhfostóirí, 

ba cheart na Ballstáit a bheith in ann 

teorainn a chur le fad na socruithe solúbtha 

oibre, lena n-áirítear laghdú ar líon na n-

uaireanta oibre. Cé gur léiríodh go bhfuil 

obair pháirtaimseartha úsáideach maidir le 

cur ar chumas roinnt ban fanacht sa 

mhargadh saothair tar éis dóibh leanaí a 

bheith acu, d’fhéadfadh ranníocaíochtaí 

slándála sóisialta níos ísle a bheith mar 

thoradh ar thréimhsí fada uaireanta oibre 

laghdaithe, rud a chruthódh teidlíochtaí 

pinsin atá laghdaithe nó nach ann dóibh ar 

chor ar bith. Ba cheart an cinneadh 

deireanach a bheith ag an bhfostóir i leith 

glacadh nó gan glacadh le hiarraidh ó oibrí 

maidir le socruithe oibre solúbtha. 

D’fhéadfadh athrú teacht ar dhálaí 

sonracha, a thabharfadh bunús le socruithe 

oibre solúbtha. Dá bhrí sin, ba cheart an 

(21) Chun tuismitheoirí a bhíonn ag 

obair agus cúramóirí a spreagadh fanacht 

mar chuid den lucht saothair, ba cheart na 

hoibrithe sin a bheith in ann a sceidil oibre 

a chur in oiriúint dá riachtanais phearsanta 

agus dá dtosaíochtaí pearsanta. Dá bhrí sin, 

ba cheart tuismitheoirí agus cúramóirí a 

bhíonn ag obair a bheith ábalta socruithe 

solúbtha oibre a iarraidh, rud a chiallaíonn 

go mbeadh an fhéidearthacht ag oibrithe a 

bpátrúin oibre a athrú, lena n-áirítear trí 

úsáid a bhaint as socruithe maidir le hobair 

go cianda nuair is iomchuí, sceidil 

sholúbtha oibre, nó laghdú ar uaireanta 

oibre, chun críocha cúraim. Chun aghaidh 

a thabhairt ar riachtanais na n-oibrithe agus 

na bhfostóirí, ba cheart na Ballstáit a bheith 

in ann teorainn a chur le fad na socruithe 

solúbtha oibre, lena n-áirítear laghdú ar 

líon na n-uaireanta oibre. Cé gur léiríodh 

go bhfuil obair pháirtaimseartha úsáideach 

maidir le cur ar chumas roinnt ban fanacht 

sa mhargadh saothair tar éis dóibh leanaí a 

bheith acu, d’fhéadfadh ranníocaíochtaí 

slándála sóisialta níos ísle a bheith mar 

thoradh ar thréimhsí fada uaireanta oibre 

laghdaithe, rud a chruthódh teidlíochtaí 

pinsin atá laghdaithe nó nach ann dóibh ar 

chor ar bith. Cé gur cheart an cinneadh 

deireanach a bheith ag an bhfostóir i leith 

glacadh nó gan glacadh le hiarraidh ó oibrí 

maidir le socruithe oibre solúbtha, ba 

cheart go gcuirfí riachtanais na 

bhfostaithe chomh maith le srianta ar na 

socruithe oibre agus pleanáil le haghaidh 

micrifhiontar san áireamh agus ba cheart 
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ceart a bheith ag oibrithe ní hamháin 

filleadh ar a ngnáthphatrúin oibre ag 

deireadh tréimhse comhaontaithe áirithe, 

ach freisin, ba cheart iad a bheith in ann a 

leithéid a iarraidh aon uair ina bhfuil gá 

leis mar thoradh ar athrú ar na bun-

imthosca. 

go mbeadh údar ann le diúltú. 
D’fhéadfadh athrú teacht ar imthosca 

sonracha lena leagtar béim ar an ngá le 

socruithe oibre solúbtha. Dá bhrí sin, ba 

cheart an ceart a bheith ag oibrithe, ní 

hamháin filleadh ar a ngnáthphatrúin oibre, 

ag deireadh tréimhse a comhaontaíodh, 

ach freisin, ba cheart go mbeadh siad in 

ann a leithéid a iarraidh aon uair ina bhfuil 

gá leis mar thoradh ar athrú ar na bun-

imthosca. 

 

Leasú  20 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 22 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(22) Tá sé mar aidhm ag socruithe saoire 

tacú le tuismitheoirí agus cúramóirí a 

bhíonn ag obair le linn tréimhse áirithe 

ama, agus tá siad dírithe ar a nasc 

leanúnach leis an margadh saothair a 

choinneáil agus a spreagadh. Dá bhrí sin, is 

iomchuí go ndéanfaí foráil shainráite chun 

cearta fostaíochta na n-oibrithe atá ag 

tógáil saoire a chumhdaítear leis an Treoir 

seo a chosaint, agus go háirithe a gceart 

filleadh ar an bpost céanna nó post 

comhionann, agus gan aon dochar a bheith 

ann dá dtéarmaí agus dá gcoinníollacha 

mar thoradh ar a neamhláithreacht. Ba 

cheart oibrithe a dteidlíocht maidir le 

cearta ábhartha atá faighte acu cheana, nó 

atá á bhfáil acu faoi láthair, a choinneáil go 

dtí go mbeidh an tsaoire sin thart. 

(22) Tá sé mar aidhm ag socruithe saoire 

tacú le tuismitheoirí agus cúramóirí a 

bhíonn ag obair le linn tréimhse áirithe 

ama, agus tá siad dírithe ar a nasc 

leanúnach leis an margadh saothair a 

choinneáil agus a spreagadh. Dá bhrí sin, i 

gcás oibrithe atá ag glacadh saoire arna 

cumhdach leis an Treoir seo, is iomchuí go 

ndéanfaí foráil shainráite chun cearta 

fostaíochta na n-oibrithe sin a chosaint, 

agus go háirithe a gceart filleadh ar an 

bpost céanna nó post comhionann, agus 

gan aon dochar a bheith ann dá dtéarmaí 

agus dá gcoinníollacha mar thoradh ar a 

neamhláithreacht. Ba cheart d’oibrithe a 

dteidlíocht maidir le cearta ábhartha atá 

faighte acu cheana, nó atá á bhfáil acu faoi 

láthair, a choinneáil go dtí go mbeidh an 

tsaoire sin thart. Tá an sprioc maidir le 

socruithe saoire chomh tábhachtach 

céanna chun a áirithiú go ndéanfaidh 

tuismitheoirí oibre cáilíocht an tsaoil 

teaghlaigh a choimeád, trí aire a 

thabhairt dá leanaí, a gcuid freagrachtaí 

a chur i gcrích, lena n-áirítear a 

bpríomhról oideachasúil go háirithe le 

linn na luath-óige, ar an mbealach is 

fearr is féidir agus trí am fiúntach a 

chaitheamh lena leanaí. Is féidir tionchar 
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diúltach a bheith ag comhréiteach 

neamhéifeachtach idir saol an teaghlaigh 

agus an saol gairmiúil ar fholláine coirp 

agus ar mheabhairshláinte leanaí agus 

tuismitheoirí. 

 

 

Leasú  21 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 23 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(23) Ba cheart d’oibrithe a fheidhmíonn 

a gceart chun saoire nó socruithe solúbtha 

oibre a iarraidh a chosaint ar idirdhealú nó 

ar aon chóir is lú fabhar ar an bhforas sin. 

(23) Ba cheart oibrithe a fheidhmíonn a 

gceart chun saoire nó socruithe solúbtha 

oibre a iarraidh a chosaint ar aon chineál 

idirdhealaithe nó ar aon chóir is lú fabhar 

ar an bhforas sin. Ag an am céanna, 

d’fhonn cothromaíocht a áirithiú idir 

leasanna na bhfostóirí agus na n-oibrithe, 

ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go 

mbeidh fostóirí cosanta i gcoinne mí-

úsáid na gceart sin. 

 

Leasú  22 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 24 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(24) Ba cheart oibrithe a fheidhmíonn a 

gcearta saoire a thógáil nó socruithe 

solúbtha oibre a iarraidh, dá bhforáiltear sa 

Treoir seo, a chosaint ar dhífhostú agus ar 

aon ullmhú maidir le dífhostú féidearthach 

ar an bhforas go ndearna siad iarraidh ar 

shaoire, nó go bhfuil an tsaoire sin tógtha 

acu nó go bhfuil an ceart socruithe solúbtha 

oibre den chineál sin a iarraidh feidhmithe 

acu. Nuair a mheasann oibrithe gur 

dífhostaíodh iad ar an bhforas sin, ba 

cheart iad a bheith in ann a iarraidh ar an 

bhfostóir foras cuí-réasúnaithe don 

dhífhostú a sholáthar. 

(24) Ba cheart oibrithe a fheidhmíonn a 

gcearta saoire a thógáil nó socruithe 

solúbtha oibre a iarraidh, dá bhforáiltear sa 

Treoir seo, a chosaint ar dhífhostú agus ar 

aon ullmhú maidir le dífhostú féidearthach 

ar an bhforas go ndearna siad iarraidh ar 

shaoire, nó go bhfuil an tsaoire sin tógtha 

acu nó go bhfuil an ceart socruithe solúbtha 

oibre den chineál sin a iarraidh feidhmithe 

acu. Nuair a mheasann oibrithe gur 

dífhostaíodh iad ar an forais sin, ba cheart 

go mbeadh siad in ann iarraidh ar an 

bhfostóir forais chuí-réasúnaithe don 

dífhostú a sholáthar i scríbhinn. 
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Leasú  23 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 26 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(26) Ba cheart do na Ballstáit foráil a 

dhéanamh maidir le pionóis éifeachtacha, 

chomhréireacha agus athchomhairleacha i 

gcás go sáraítear na forálacha náisiúnta 

arna nglacadh de bhun na Treorach seo nó 

na forálacha ábhartha atá i bhfeidhm 

cheana a bhaineann leis na cearta atá 

laistigh de raon feidhme na Treorach seo. 

Éilítear le cur chun feidhme éifeachtach 

phrionsabal na córa comhionainne go 

mbeadh cosaint bhreithiúnach 

leordhóthanach ag oibrithe ar chóir 

dhíobhálacha nó ar iarmhairtí díobhálacha 

a eascraíonn as gearán nó as imeacht a 

bhaineann leis na cearta faoin Treoir seo. 

D’fhéadfadh go dtabharfaí ar íospartaigh 

gan a gcearta a fheidhmiú mar gheall ar 

riosca frithbheartaíochta agus, dá bhrí sin, 

ba cheart iad a chosaint ar aon chóir 

dhíobhálach nuair a fheidhmíonn siad a 

gcearta dá bhforáiltear sa Treoir seo. Tá an 

chosaint sin ábhartha go háirithe maidir le 

hionadaithe oibrithe atá i mbun fheidhmiú 

a bhfeidhme. 

(26) Ba cheart do na Ballstáit foráil a 

dhéanamh maidir le pionóis éifeachtacha, 

chomhréireacha agus athchomhairleacha i 

gcás go sáraítear na forálacha náisiúnta 

arna nglacadh de bhun na Treorach seo nó 

na forálacha ábhartha atá i bhfeidhm 

cheana a bhaineann leis na cearta atá 

laistigh de raon feidhme na Treorach seo. 

Éilítear le cur chun feidhme éifeachtach 

phrionsabal na córa comhionainne go 

mbeadh cosaint bhreithiúnach 

leordhóthanach ag oibrithe ar chóir 

dhíobhálach nó ar iarmhairtí díobhálacha a 

eascraíonn as gearán nó as imeacht a 

bhaineann leis na cearta faoin Treoir seo. 

D’fhéadfadh go ndíspreagfaí íospartaigh 

óna gcearta a fheidhmiú mar gheall ar 

riosca frithbheartaíochta agus, dá bhrí sin, 

ba cheart iad a chosaint ar aon chóir 

dhíobhálach nuair a fheidhmíonn siad a 

gcearta dá bhforáiltear sa Treoir seo. Tá 

cosaint den sórt sin ábhartha go háirithe 

maidir le hionadaithe oibrithe atá i mbun 

fheidhmiú a bhfeidhme. Ba cheart go 

ndéanfaí faireachán ar chur chun 

feidhme iomchuí na Treorach seo le 

cigireachtaí saothair agus sóisialta leis na 

modhanna leormhaithe chun idirdhealú a 

sheachaint agus chun a áirithiú go 

mbeidh rochtain chomhionann ag 

oibrithe ar a gcearta sóisialta agus 

saothair. 

Leasú  24 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 27 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

27. D’fhonn leibhéal cosanta na gceart 

dá bhforáiltear sa Treoir seo a fheabhsú 

tuilleadh, ba cheart go mbeadh comhlachtaí 

comhionannais náisiúnta inniúil freisin sna 

réimsí dá gcumhdaítear sa Treoir seo. 

(27) D’fhonn leibhéal cosanta na gceart 

dá bhforáiltear sa Treoir seo a fheabhsú 

tuilleadh, ba cheart go mbeadh comhlachtaí 

comhionannais agus cearta leanaí 

náisiúnta inniúil freisin sna réimsí dá 

gcumhdaítear sa Treoir seo. 

 

Leasú  25 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 28 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

28. Leis an Treoir seo, leagtar síos 

íoscheanglais, sa chaoi is go dtugtar an 

rogha do na Ballstáit forálacha níos fabhraí 

a thabhairt isteach nó a choinneáil. Ba 

cheart go mbeadh feidhm fós ag cearta a 

fuarthas faoin gcreat reachtúil atá ann 

cheana, mura dtugtar forálacha níos fabhraí 

isteach leis an Treoir seo. Ní féidir cur 

chun feidhme na Treorach seo a úsáid chun 

maolú ar na cearta atá ann cheana féin atá 

leagtha amach i reachtaíocht an Aontais atá 

ann cheana sa réimse seo, ná ní fhéadfaidh 

sé a bheith mar fhoras bailí chun leibhéal 

ginearálta na cosanta a thugtar d’oibrithe sa 

réimse dá gcumhdaítear sa Treoir seo a 

laghdú. 

(28) Leis an Treoir seo, leagtar síos 

íoscheanglais, sa chaoi is go gceadófar do 

na Ballstáit forálacha níos fabhraí a 

thabhairt isteach nó a choimeád. Ba 

cheart go mbeadh feidhm fós ag cearta a 

fuarthas faoin gcreat reachtúil atá ann 

cheana, mura dtugtar forálacha níos fabhraí 

isteach leis an Treoir seo. Ní féidir cur 

chun feidhme na Treorach seo a úsáid chun 

maolú ar na cearta atá ann cheana féin atá 

leagtha amach i reachtaíocht an Aontais atá 

ann cheana, reachtaíocht náisiúnta agus 

comhaontuithe comhchoiteann sa réimse 

seo, ná ní hionann a cur chun feidhme agus 

foras bailí chun leibhéal ginearálta na 

cosanta a thugtar d’oibrithe sa réimse dá 

gcumhdaítear sa Treoir seo a laghdú. 

 

 

Leasú  26 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 28 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (28 a) Ba cheart do na Ballstáit a mheas 

na bearta atá sa Treoir seo a leathnú 

chuig na hoibrithe atá féinfhostaithe. 
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Leasú  27 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 30 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(30) Ba cheart don Treoir seo staonadh ó 

shrianta riarthacha, airgeadais agus 

dlíthiúla a fhorchur a bheadh ina mbac ar 

bhunú nó ar fhorbairt gnóthas beag agus 

meánmhéide. Dá bhrí sin, tugtar cuireadh 

do na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar an 

tionchar atá ag a ngníomh trasuite ar 

FBManna d’fhonn a áirithiú nach mbeidh 

éifeacht dhíréireach aige ar FBManna, le 

haird faoi leith ar mhicrifhiontair agus ar 

ualach riaracháin. 

(30) Agus an Treoir seo á cur chun 

feidhme acu, ba cheart do na Ballstáit 

staonadh ó shrianta neamhréasúnaithe 

riaracháin, airgeadais agus dlíthiúla a 

fhorchur ar bhealach lena gcuirfí bac ar 

bhunú agus ar fhorbairt micreaghnóthas, 

gnóthas beag agus meánmhéide. Dá bhrí 

sin, tugtar cuireadh do na Ballstáit 

measúnú rialta a dhéanamh ar an tionchar 

atá ag a ngníomh trasuite ar FBManna 

d’fhonn a áirithiú nach mbeidh éifeacht 

dhíréireach aige ar FBManna, le haird faoi 

leith ar mhicrifhiontair agus ar ualach 

riaracháin, go háirithe maidir leis an 

tionchar a bhaineann le socruithe i dtaca 

le saoire do thuismitheoirí agus le patrúin 

sholúbtha oibre ar an eagraíocht oibre, 

agus toradh na measúnuithe sin a 

fhoilsiú. 

 

Leasú  28 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 32 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (32 a) Chun cothromaíocht oibre is saoil 

agus comhionannas inscne a bhaint 

amach i réimse an chomhréitigh idir saol 

an teaghlaigh agus an saol gairmiúil agus 

chun cuspóir beartaithe na Treorach seo 

a bhaint amach go hiomlán, ba cheart 

don Choimisiún a mheas measúnú a 

dhéanamh ar Threoir 92/85/CEE ón 

gComhairle ón mbliain 1992, agus na 

cearta agus forálacha nua arna 

gcomhaontú sa Treoir seo á gcur san 
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áireamh. 

 

 

Leasú  29 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 2 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le gach 

oibrí, idir fhir agus mhná, a bhfuil 

conradh fostaíochta nó caidreamh 

fostaíochta acu. 

Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le gach 

oibrí a bhfuil conradh fostaíochta nó 

caidreamh fostaíochta acu mar a 

shainmhínítear sa dlí, i gcomhaontú 

comhchoiteann agus/nó i gcleachtais atá i 

bhfeidhm i ngach Ballstát, i gcomhréir 

leis na critéir chun stádas oibrí a 

chinneadh mar a leagtar síos i gcásdlí 

Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 

Eorpaigh. 

 

 

Leasú  30 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) ciallaíonn “saoire atharthachta” 

saoire ón obair d’aithreacha atá le tógáil ar 

shaolú linbh; 

(a) ciallaíonn “saoire atharthachta” 

saoire le pá ón obair d’aithreacha nó do 

dhara tuismitheoirí comhionanna mar a 

shainítear sa dlí náisiúnta ar an bhforas 

gur rugadh nó gur uchtaíodh leanbh, ar 

saoire í atá le tógáil thart ar bhreith linbh 

nó ar uchtú linbh laistigh de thréimhse 

theoranta na saoire máithreachais; 

 

 

Leasú  31 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe b 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) ciallaíonn “saoire do 

thuismitheoirí” saoire ón obair ar an 

bhforas gur saolaíodh nó gur uchtaíodh 

leanbh chun aire a thabhairt don leanbh sin; 

(b) ciallaíonn “saoire do 

thuismitheoirí” saoire le pá ón obair ar an 

bhforas gur saolaíodh nó gur uchtaíodh 

leanbh chun aire a thabhairt don leanbh sin; 

 

 

Leasú  32 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) ciallaíonn “cúramóir” oibrí a 

sholáthraíonn cúram pearsanta nó tacaíocht 

i gcás breoiteacht thromchúiseach nó i 

gcás go mbeadh gaol leo cleithiúnach; 

(c) ciallaíonn “cúramóir” oibrí a 

thugann aire phearsanta nó tacaíocht do 

ghaol a bhfuil gá aige nó aici le cúram nó 

le tacaíocht ar chúis leighis 

thromchúiseach nó atá faoi mhíchumas 

mar a shainítear sa Choinbhinsiún ar 

Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas; 

 

 

Leasú  33 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe c a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (c a) ciallaíonn “saoire do chúramóirí” 

saoire ón obair chun aire phearsanta nó 

tacaíocht a thabhairt do ghaol a bhfuil 

cúram nó tacaíocht uathu de bharr cúis 

leighis thromchúiseach nó míchumais; 

 

 

Leasú  34 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe d 



 

AD\1154541GA.docx 25/39 PE618.327v02-00 

 GA 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) ciallaíonn “gaol” mac, iníon, 

máthair, athair, céile oibrí nó a pháirtí i 

bpáirtnéireacht shibhialta, i gcás ina bhfuil 

páirtnéireachtaí den chineál sin leagtha síos 

sa dlí náisiúnta; 

(d) ciallaíonn “gaol” ar a laghad mac, 

iníon, máthair, athair, siblín, leaspháistí, 

páistí altrama, garpháistí, 

seantuismitheoirí, caomhnóir nó coimircí 

dlíthiúil, céile oibrí,nó páirtí an oibrí sin i 

bpáirtnéireacht shibhialta, i gcás ina bhfuil 

páirtnéireachtaí den chineál sin beartaithe 

sa dlí náisiúnta; 

 

Leasú  35 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe d a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (da) ciallaíonn “tríú páirtí ainmnithe” 

oibrí a n-aistríonn tuismitheoir a cheart le 

haghaidh saoirí arna gcumhdach sa 

Treoir seo chuige nó chuici. 

 

 

Leasú  36 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe e 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) ciallaíonn “cleithiúnas” cás ina 

mbíonn gá ag duine, go sealadach nó go 

buan, le cúram mar gheall ar mhíchumas 

nó ar riocht sláinte tromchúiseach nach 

galar tromchúiseach é; 

(e) ciallaíonn “riachtanais chúraim 

agus tacaíochta” staid ina mbíonn gá ag 

duine, go sealadach nó go buan, le cúram 

mar gheall ar mhíchumas nó ar 

chúissláinte thromchúiseach agus a bhfuil 

gá aige nó aici le cúnamh pearsanta nó 

tacaíocht phearsanta; 

 

Leasú  37 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe f 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(f) ciallaíonn “socruithe solúbtha 

oibre” an fhéidearthacht d’oibrithe a 

phatrúin oibre a athrú, lena n-áirítear trí 

úsáid socruithe maidir le hobair go cianda, 

sceidil sholúbtha oibre, nó laghdú ar 

uaireanta oibre. 

(f) ciallaíonn “socruithe solúbtha 

oibre” an fhéidearthacht d’oibrithe a 

phatrúin oibre a athrú ar bhonn deonach, 

lena n-áirítear trí úsáid socruithe maidir le 

hobair go cianda más féidir, sceidil 

sholúbtha oibre, nó laghdú ar uaireanta 

oibre. 

 

 

Leasú  38 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 4 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 

gá chun a áirithiú go mbeidh an ceart ag 

aithreacha saoire atharthachta deich lá 

oibre ar a laghad a thógáil ar shaolú linbh. 

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 

gá chun a áirithiú go mbeidh an ceart ag 

aithreacha nó ag dara tuismitheoirí 

comhionanna mar a shainítear sa dlí 

náisiúnta saoire atharthachta deich lá oibre 

ar a laghad a thógáil thart ar shaolú nó ar 

uchtú linbh, laistigh de thréimhse 

theoranta na saoire máithreachais. 

 

 

Leasú  39 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 4 – mír 1 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 1 a. Déanfaidh na Ballstáit measúnú 

ar an ngá atá le coinníollacha rochtana 

agus na socruithe mionsonraithe maidir 

le hiarraidh ar shaoire atharthachta a 

oiriúnú do riachtanais aithreacha i 

staideanna speisialta ina n-éilítear go 

mbíonn siad i láthair níos minice, rud a 

bheidh le sainiú ag na Ballstáit. Féadfar a 

áireamh le staideanna den sórt sin: 

aithreacha atá faoi mhíchumas, 

aithreacha a bhfuil páistí faoi mhíchumas 
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acu lena n-áirítear fadhbanna sláinte 

meabhrach, riochtaí sláinte 

tromchúiseacha nó galair 

thromchúiseacha acu, agus aithreacha 

aonair mar a shainítear sa dlí náisiúnta 

agus i gcleachtas sna Ballstáit. 

 

 

Leasú  40 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 5 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 

gá chun a áirithiú go mbeidh an ceart 

aonair ag oibrithe saoire do thuismitheoirí, 

a mhairfidh ceithre mhí ar a laghad, a 

thógáil sula mbeidh an leanbh in aois 

áirithe, dhá bhliain déag d’aois ar a 

laghad. 

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 

gá chun a áirithiú go mbeidh an ceart 

aonair ag oibrithe saoire le pá agus 

neamh-inaistrithe do thuismitheoirí, a 

mhairfidh ceithre mhí ar a laghad, a thógáil 

sula mbeidh an leanbh in aois áirithe, deich 

mbliana d’aois d’aois ar a laghad. 

Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar an 

bhféidearthacht saoire do thuismitheoirí a 

leathnú chuig oibrithe i staideanna 

speisialta ina n-éilítear go mbíonn siad i 

láthair níos minice, rud a bheidh le sainiú 

ag na Ballstáit. Féadfar a áireamh le 

staideanna den sórt sin: tuismitheoirí atá 

faoi mhíchumas, tuismitheoirí a bhfuil 

páistí faoi mhíchumas acu lena n-áirítear 

fadhbanna sláinte meabhrach, riocht 

sláinte tromchúiseach nó galar 

tromchúiseach acu, agus tuismitheoirí 

aonair mar a shainítear sa dlí náisiúnta 

agus i gcleachtas sna Ballstáit. 

 

Leasú  41 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 5 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. I gcás ina gceadaíonn na Ballstáit 

do thuismitheoir amháin a theidlíocht 

maidir le saoire do thuismitheoirí a aistriú 

2. I gcás ina gceadaíonn na Ballstáit 

do thuismitheoir amháin a theidlíocht 

maidir le saoire do thuismitheoirí a aistriú 
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chuig an tuismitheoir eile, áiritheoidh siad 

nach féidir ar a laghad ceithre mhí de 

shaoire do thuismitheoirí a aistriú. 

chuig an tuismitheoir eile, áiritheoidh siad 

nach féidir ar a laghad ceithre mhí de 

shaoire do thuismitheoirí a aistriú. I gcás 

ina ndéanann na Ballstáit foráil do níos 

mó ná ceithre mhí de shaoire do 

thuismitheoirí, d’fhéadfadh méid teoranta 

den tsaoire sin a bheith inaistrithe ní 

hamháin chuig an tuismitheoir eile, ach 

chuig tríú páirtí ainmnithe a thugann aire 

don pháiste a bheag nó a mhór. 

 

 

Leasú  42 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 5 – mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Féadfaidh na Ballstáit an ceart chun 

saoire do thuismitheoirí a chur faoi réir 

tréimhse cáilíochta oibre nó faoi réir 

cáilíocht fad seirbhíse nach mairfidh níos 

faide ná bliain amháin. I gcás conarthaí ar 

théarma seasta i ndiaidh a chéile, de réir 

bhrí Threoir 1999/70/CE21 ón gComhairle, 

leis an bhfostóir céanna, cuirfear suim na 

gconarthaí sin san áireamh chun an 

tréimhse cháilithe a ríomh. 

4. Féadfaidh na Ballstáit an ceart chun 

saoire do thuismitheoirí a chur faoi réir 

tréimhse cáilíochta oibre nó faoi réir 

cáilíocht fad seirbhíse nach mairfidh níos 

faide ná sé mhí. I gcás conarthaí ar théarma 

seasta i ndiaidh a chéile, de réir bhrí 

Threoir 1999/70/CE21 ón gComhairle, leis 

an bhfostóir céanna, cuirfear suim na 

gconarthaí sin san áireamh chun an 

tréimhse cháilithe a ríomh. 

__________________ __________________ 

21 Treoir ón gComhairle, an 28 Meitheamh 

1999 i dtaca leis an gcomhaontú réime 

maidir le hobair théarma shocraithe a thug 

ETUC, UNICE agus CEEP chun críche (IO 

L 175, 10.7.1999, lch.43). 

21 Treoir ón gComhairle, an 28 Meitheamh 

1999 i dtaca leis an gcomhaontú réime 

maidir le hobair théarma shocraithe a thug 

ETUC, UNICE agus CEEP chun críche (IO 

L 175, 10.7.1999, lch.43). 

 

 

Leasú  43 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 5 – mír 5 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

5. Féadfaidh na Ballstáit na himthosca 

a shainiú inar féidir le fostóir, tar éis 

5. Féadfaidh na Ballstáit na himthosca 

a shainiú inar féidir le fostóir, tar éis 
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comhairliúchán a dhéanamh i gcomhréir 

leis an dlí náisiúnta, le comhaontuithe 

comhchoiteanna agus/nó le cleachtas, 

deonú saoire do thuismitheoirí a chur siar 

ar feadh tréimhse réasúnach ama ar 

choinníoll go gcuirfeadh sé as go mór 

d’fheidhmiú ceart an ghnólachta. 

Tabharfaidh fostóirí bonn cirt i scríbhinn le 

haon chur siar ar shaoire do thuismitheoirí. 

comhairliúchán a dhéanamh i gcomhréir 

leis an dlí náisiúnta, le comhaontuithe 

comhchoiteanna agus/nó le cleachtas, 

deonú saoire do thuismitheoirí a chur siar 

dhá uair ar a mhéad agus ar feadh 

tréimhse uasta suas le sé mhí ama ar 

feadh tréimhse réasúnach ama ar choinníoll 

go gcuirfeadh sé as go mór d’fheidhmiú 

ceart an ghnólachta. Tabharfaidh fostóirí 

bonn cirt i scríbhinn le haon chur siar ar 

shaoire do thuismitheoirí. De bhreis air 

sin, déanfaidh na Ballstáit na srianta ar 

mhicreachuideachtaí a chur san áireamh 

go háirithe. 

 

 

Leasú  44 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 5 – mír 6 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 

gá chun a áirithiú go bhfuil an ceart ag 

oibrithe saoire do thuismitheoirí a iarraidh 

freisin ar bhonn páirt-aimseartha, i 

sealanna atá scartha óna chéile le tréimhsí 

oibre nó i gcineálacha eile solúbtha. 

Breithneoidh fostóirí na hiarrataí sin agus 

tabharfaidh siad freagra orthu, agus 

riachtanais na bhfostóirí agus na n-oibrithe 

araon á gcur san áireamh acu. Tabharfaidh 

fostóirí bonn cirt i scríbhinn le haon diúltú 

ar iarraidh den chineál sin. 

6. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 

gá chun a áirithiú go bhfuil an ceart ag 

oibrithe saoire do thuismitheoirí a iarraidh 

freisin ar bhonn páirtaimseartha, i sealanna 

atá scartha óna chéile le tréimhsí oibre nó i 

gcineálacha eile solúbtha. Breithneoidh 

fostóirí na hiarrataí sin agus tabharfaidh 

siad freagra orthu, agus riachtanais na 

bhfostóirí agus na n-oibrithe araon á gcur 

san áireamh acu. Tabharfaidh fostóirí bonn 

cirt i scríbhinn le haon diúltú ar iarraidh 

den chineál sin, laistigh de thréimhse 

réasúnach ama tar éis iarratas a bheith 

curtha isteach. 

 

 

Leasú  45 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 5 – mír 7 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

7. Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar 7. Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar 
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an ngá atá le coinníollacha rochtana agus 

na socruithe mionsonraithe maidir le 

hiarraidh ar shaoire do thuismitheoirí a 

oiriúnú do na riachtanais atá ag 

tuismitheoirí uchtála, tuismitheoirí faoi 

mhíchumas agus tuismitheoirí a bhfuil 

leanaí atá faoi mhíchumas nó a bhfuil 

breoiteacht fhadtréimhseach orthu. 

an ngá atá le coinníollacha rochtana agus 

na socruithe mionsonraithe maidir le 

hiarraidh ar shaoire atharthachta a oiriúnú 

do na riachtanais atá ag aithreacha i 

staideanna speisialta a bheidh le sainiú ag 

na Ballstáit. Féadfar a áireamh le 

staideanna den sórt sin: tuismitheoirí atá 

faoi mhíchumas, tuismitheoirí a bhfuil 

páistí faoi mhíchumas acu lena n-áirítear 

fadhbanna sláinte meabhrach, riochtaí 

sláinte tromchúiseacha nó galar 

tromchúiseach acu, agus tuismitheoirí 

aonair mar a shainítear sa dlí náisiúnta 

agus i gcleachtas sna Ballstáit.  

 

 

Leasú  46 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 6 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun 

a áirithiú go mbeidh an ceart ag oibrithe 

saoire cúramóirí cúig lá oibre ar a laghad in 

aghaidh an oibrí a ghlacadh gach bliain. 

D’fhéadfadh sé go mbeadh an ceart sin faoi 

réir cruthúnas iomchuí maidir leis an riocht 

sláinte atá ar ghaol an oibrí. 

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun 

a áirithiú go mbeidh an ceart ag oibrithe 

saoire cúramóirí cúig lá oibre ar a laghad in 

aghaidh an oibrí a ghlacadh gach bliain. 

Féadfaidh an ceart sin a bheith faoi réir 

cruthúnas leighis iomchuí maidir le 

riachtanais chúraim agus tacaíochta atá 

ag gaol an oibrí. 

 

Leasú  47 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 6 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Airteagal 6a 

 Ba cheart an fhaisnéis a bhaineann leis 

an riocht sláinte nó le staid ina gcailltear 

neamhspleáchas a choinneáil faoi rún 

agus gan í a roinnt ach le líon teoranta 

seirbhísí bainteacha chun an ceart atá ag 

an oibrí agus an duine a bhfuil cúram 
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uathu araon maidir le cosaint sonraí a 

chosaint. 

 

 

Leasú  48 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 8 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

I gcomhréir leis na himthosca náisiúnta, 

amhail an dlí náisiúnta, comhaontuithe 

comhchoiteanna agus/nó cleachtas, agus ag 

cur na gcumhachtaí arna dtarmligean chuig 

na comhpháirtithe sóisialta san áireamh, 

áiritheoidh na Ballstáit go bhfaighidh 

oibrithe a fheidhmíonn an ceart chun saoire 

dá dtagraítear in Airteagal 4, Airteagal 5 nó 

Airteagal 6, pá nó liúntas leordhóthanach 

atá ar a laghad coibhéiseach leis an méid a 

gheobhaidh an t-oibrí lena mbaineann i 

gcás saoire bhreoiteachta. 

I gcomhréir leis na himthosca náisiúnta, 

amhail an dlí náisiúnta, comhaontuithe 

comhchoiteanna agus/nó cleachtas, agus ag 

cur na gcumhachtaí arna dtarmligean chuig 

na comhpháirtithe sóisialta san áireamh, 

áiritheoidh na Ballstáit go bhfaighidh 

oibrithe a fheidhmíonn an ceart chun saoire 

dá dtagraítear in Airteagal 4, Airteagal 5 nó 

Airteagal 6, pá nó liúntas mar seo a 

leanas: 

 (a) i gcás saoire atharthachta dá 

dtagraítear in Airteagal 4(1), íocaíocht nó 

liúntas atá comhionann ar a laghad le pá 

um shaoire mháithreachais arna sainiú ar 

an leibhéal náisiúnta agus san am céanna 

prionsabal an chomhionannais idir fir 

agus mná á áirithiú; 

 (b) i gcás saoire do thuismitheoirí dá 

dtagraítear in Airteagal 5(1), íocaíocht nó 

liúntas atá comhionann ar laghad le 80 % 

d’ollphá an oibrí; 

 (c) i gcás saoire chúramóirí dá dtagraítear 

in Airteagal 6, íocaíocht nó liúntas atá 

comhionann ar a laghad le 80 % d’ollphá 

an oibrí. 

 

 

Leasú  49 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 9 – mír 1 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 

gá chun a áirithiú go mbeidh an ceart 

socruithe solúbtha oibre chun críocha 

cúraim a iarraidh ag oibrithe ag a bhfuil 

leanaí atá faoi aois áirithe, arb é dhá 

bhliain déag ar a laghad an aois sin. 

Féadfar fad na socruithe solúbtha oibre sin 

a chur faoi réir teorainn réasúnta. 

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 

gá chun a áirithiú go mbeidh an ceart 

socruithe solúbtha oibre chun críocha 

cúraim a iarraidh ag oibrithe ag a bhfuil 

leanaí atá faoi aois áirithe, arb é deich 

mbliana ar a laghad an aois sin. Féadfar 

fad na socruithe solúbtha oibre sin a chur 

faoi réir teorainn réasúnta. 

 

 

Leasú  50 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 9 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Breithneoidh fostóirí iarrataí maidir 

le socruithe solúbtha oibre dá dtagraítear i 

mír 1 agus tabharfaidh siad freagra orthu, 

agus riachtanais na bhfostóirí agus na n-

oibrithe araon á gcur san áireamh acu. 

Tabharfaidh fostóirí bonn cirt le haon 

diúltú ar iarraidh den chineál sin. 

2. Breithneoidh fostóirí iarrataí maidir 

le socruithe solúbtha oibre dá dtagraítear i 

mír 1 agus tabharfaidh siad freagra orthu i 

scríbhinn, agus riachtanais na bhfostóirí 

agus na n-oibrithe araon á gcur san áireamh 

acu, go háirithe i micreaghnólachtaí. 

Tabharfaidh fostóirí bonn cirt i scríbhinn le 

haon diúltú ar iarraidh den chineál sin agus 

san am céanna roghanna i leith socruithe 

eile á gcur ar fáil acu. 

 

 

Leasú  51 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 9 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Nuair a bhíonn teorainn le fad na 

socruithe solúbtha oibre dá dtagraítear i 

mír 1, beidh an ceart ag an oibrí filleadh ar 

an ngnáthphatrún oibre ag deireadh na 

tréimhse comhaontuithe. Beidh an ceart ag 

an oibrí freisin a iarraidh go bhfillfeadh sé 

ar an ngnáthphatrún oibre nuair a bhíonn 

bonn cirt leis mar thoradh ar athrú ar 

3. Nuair a bhíonn teorainn le fad na 

socruithe solúbtha oibre dá dtagraítear i 

mír 1, beidh an ceart ag an oibrí filleadh ar 

an ngnáthphatrún oibre ag deireadh na 

tréimhse comhaontuithe. Beidh an ceart ag 

an oibrí freisin a iarraidh go bhfillfeadh sé 

ar an ngnáthphatrún oibre nuair a bhíonn 

bonn cirt leis mar thoradh ar athrú ar 



 

AD\1154541GA.docx 33/39 PE618.327v02-00 

 GA 

imthosca. Beidh ar na fostóirí na hiarrataí 

sin a bhreithniú agus freagra a thabhairt 

orthu, agus riachtanais na bhfostóirí agus 

na n-oibrithe araon á gcur san áireamh acu. 

imthosca. Beidh ar na fostóirí na hiarrataí 

sin a bhreithniú agus freagra i scríbhinn a 

thabhairt orthu, agus riachtanais na 

bhfostóirí agus na n-oibrithe araon á gcur 

san áireamh acu. 

 

Leasú  52 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 9 – mír 3 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 3a. Ba cheart do na Ballstáit a mheas 

an gá le socruithe chun a áirithiú go 

ndéantar cur i bhfeidhm ama solúbtha 

oibre a chur in oiriúint do riachtanais 

shonracha tuismitheoiri i staideanna 

speisialta ina n-éilítear go mbíonn siad i 

láthair níos minice, go háirithe maidir le 

tuismitheoirí atá faoi mhíchumas, 

tuismitheoirí a bhfuil páistí faoi 

mhíchumas acu lena n-áirítear 

fadhbanna sláinte meabhrach, riochtaí 

sláinte tromchúiseacha nó galar 

tromchúiseach acu, agus tuismitheoirí 

aonair mar a shainítear sa dlí náisiúnta 

agus i gcleachtas sna Ballstáit. . 

 

 

Leasú  53 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 10 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Saineoidh na Ballstáit an stádas atá 

ag conradh fostaíochta nó ag caidreamh 

fostaíochta don tréimhse saoire dá 

dtagraítear in Airteagal 4, Airteagal 5 nó 

Airteagal 6, lena n-áirítear maidir le 

teidlíochtaí i leith na slándála sóisialta, 
agus iad ag áirithiú go gcoinnítear an 

caidreamh fostaíochta le linn na tréimhse 

sin. 

3. Saineoidh na Ballstáit an stádas atá 

ag conradh fostaíochta nó ag caidreamh 

fostaíochta don tréimhse saoire dá 

dtagraítear in Airteagal 4, Airteagal 5 nó 

Airteagal 6 agus iad ag áirithiú go 

gcoinnítear an caidreamh fostaíochta le 

linn na tréimhse sin ach freisin gan dochar 

do theidlíochtaí maidir le slándáil 

shóisialta lena n-áirítear ranníocaíocht 

pinsin a bhfuil an t-oibrí faoi réir ar 
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feadh thréimhse na saoire. 

 

Leasú  54 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 11 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun 

cosc a chur ar chóir is lú fabhar d’oibrithe 

ar an bhforas go ndearna siad iarraidh ar an 

tsaoire, nó gur thóg siad an tsaoire, dá 

dtagraítear in Airteagal 4, Airteagal 5 nó 

Airteagal 6 nó ar an bhforas gur 

fheidhmigh siad a gceart chun socruithe 

solúbtha oibre dá dtagraítear in Airteagal 9. 

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun 

cosc a chur ar aon fhoirm d’idirdhealú 

agus ar chóir is lú fabhar d’oibrithe ar an 

bhforas go ndearna siad iarraidh ar an 

tsaoire, nó gur thóg siad an tsaoire, dá 

dtagraítear in Airteagal 4, Airteagal 5 nó 

Airteagal 6 nó ar an bhforas gur 

fheidhmigh siad a gceart chun socruithe 

solúbtha oibre dá dtagraítear in Airteagal 9. 

 

Leasú  55 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 13 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha 

maidir leis na pionóis is infheidhme maidir 

le sáruithe ar fhorálacha náisiúnta arna 

nglacadh de bhun na Treorach seo nó na 

forálacha ábhartha atá i bhfeidhm cheana 

maidir leis na cearta atá laistigh de raon 

feidhme na Treorach seo. Déanfaidh na 

Ballstáit na bearta uile is gá chun a áirithiú 

go gcuirfear na pionóis sin i bhfeidhm. 

Beidh pionóis éifeachtach, comhréireach 

agus athchomhairleach. D’fhéadfadh 

fíneáil a bheith i gceist. D’fhéadfadh freisin 

go mbeadh íocaíocht cúitimh ann. 

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha 

maidir leis na pionóis is infheidhme maidir 

le sáruithe ar fhorálacha náisiúnta arna 

nglacadh de bhun na Treorach seo nó na 

forálacha ábhartha atá i bhfeidhm cheana 

maidir leis na cearta atá laistigh de raon 

feidhme na Treorach seo. Déanfaidh na 

Ballstáit na bearta uile is gá chun a áirithiú 

go gcuirfear na pionóis sin i bhfeidhm. 

Beidh pionóis éifeachtach, comhréireach 

agus athchomhairleach. Beidh fíneáil i 

gceist. D’fhéadfadh freisin go mbeadh 

íocaíocht cúitimh ann. 

 

 

 

Leasú  56 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 16 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Airteagal 16 Airteagal 16 

Leibhéal na cosanta Neamh-chúlchéimniú 

Féadfaidh na Ballstáit forálacha a 

thabhairt isteach nó a choinneáil atá níos 

fabhraí ó thaobh na n-oibrithe de, nach iad 

na forálacha a leagtar síos sa Treoir seo. 

Áiritheoidh siad, áfach, go mbeidh ar a 

laghad ceithre mhí de shaoire do 

thuismitheoirí fós neamh-inaistritheach i 

gcomhréir le hAirteagal 5(2). 

1. Féadfaidh na Ballstáit agus/nó na 

comhpháirtithe sóisialta forálacha a 

thabhairt isteach nó déanfaidh siad na 

forálacha sin a choinneáil, ar forálacha iad 

atá níos fabhraí d’oibrithe ná na cinn a 

leagtar amach sa Treoir seo. Áiritheoidh 

siad, áfach, go mbeidh ar a laghad ceithre 

mhí de shaoire do thuismitheoirí fós 

neamh-inaistritheach i gcomhréir le 

hAirteagal 5(2). 

 2. Beidh an Treoir seo gan dochar d’aon 

fhorálacha breise i ndlí an Aontais, agus 

go háirithe forálacha dlí de chuid an 

Aontais a bhaineann le caitheamh 

comhionann nó deiseanna d’fhir nó do 

mhná. 

 3. Ní hionann cur chun feidhme na 

Treorach seo agus forais bhailí chun 

laghdú a dhéanamh ar na cearta a 

thugtar d’oibrithe ná leibhéal ginearálta 

na cosanta a thugtar dóibh. 

 

Leasú  57 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 17 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar na 

forálacha arna nglacadh de bhun na 

Treorach seo, in éineacht leis na forálacha 

ábhartha atá i bhfeidhm cheana a 

bhaineann leis an ábhar mar atá leagtha 

amach in Airteagal 1 den Treoir seo, ar aird 

do na daoine lena mbaineann ar fud a 

gcríche, ar gach bealach is féidir. 

Áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar na 

forálacha arna nglacadh de bhun na 

Treorach seo, in éineacht leis na forálacha 

ábhartha atá i bhfeidhm cheana a 

bhaineann leis an ábhar mar atá leagtha 

amach in Airteagal 1 den Treoir seo, ar aird 

do na daoine lena mbaineann ar fud a 

gcríche, ar gach bealach is féidir, trí 

Thairseach Aonair Dhigiteach freisin. 
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Leasú  58 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 18 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Cúig bliana ar a dhéanaí tar éis 

theacht i bhfeidhm na Treorach seo, 

déanfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha 

uile a bhaineann le cur i bhfeidhm na 

Treorach seo a chur in iúl don Choimisiún, 

a bhfuil gá ag an gCoimisiún léi chun 

tuarascáil a tharraingt suas do Pharlaimint 

na hEorpa agus don Chomhairle maidir le 

cur i bhfeidhm na Treorach seo. 

1. 3 bliana ar a dhéanaí tar éis theacht 

i bhfeidhm na Treorach seo, déanfaidh na 

Ballstáit an fhaisnéis ábhartha uile a 

bhaineann le cur i bhfeidhm na Treorach 

seo a chur in iúl don Choimisiún, a bhfuil 

gá ag an gCoimisiún léi chun tuarascáil a 

tharraingt suas agus measúnú a dhéanamh 

ar chur chun feidhme chuspóirí na 

Treorach seo, lena n-áirítear 

comhionannas inscne agus de bhreis air 

sin a tionchar ar fhorbairt micrifhiontar 

agus fiontar bheag agus meánmhéide, do 

Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle maidir le cur i bhfeidhm na 

Treorach seo. 

 

 

Leasú  59 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 18 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Ar bhonn na faisnéise a 

sholáthraíonn na Ballstáit de bhun mhír 1, 

déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur 

faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 

Comhairle ina ndéanfaidh sé athbhreithniú 

ar chur i bhfeidhm na Treorach seo, lena 

ngabhfaidh togra reachtach, más iomchuí. 

2. Ar bhonn na faisnéise a 

sholáthraíonn na Ballstáit de bhun mhír 1, 

déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur 

faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 

Comhairle ina ndéanfar inti athbhreithniú 

ar chur i bhfeidhm na Treorach seo, lena n-

áirítear sonraí atá imdhealaithe ó thaobh 

inscne de, ar ghlacadh leis na cineálacha 

éagsúla saoire atá sa Treoir seo agus an 

tionchar atá aige ar mhicreaghnóthais, 

agus ar ghnóthais bheaga is 

mheánmhéide, lena ngabhfaidh, más 

iomchuí, togra reachtach agus chun 

measúnú a dhéanamh ar an 

bhféidearthacht na cearta atá sa Treoir 

seo a leathnú amach anseo chuig oibrithe 

atá féinfhostaithe. 
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Leasú  60 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 18 – mír 2 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2a. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 

freisin go luath tar éis theacht i bhfeidhm 

na Treorach seo ar cén chaoi a bhfuil sí 

ag comhlíonadh an phrionsabail um chóir 

chomhionann ar leibhéil éagsúla 

d’athsholáthair ioncaim i leith cineálacha 

éagsúla saoire agus tabharfaidh sé isteach 

láithreach na bearta reachtacha is gá má 

shainaithnítear idirdhealú den sórt sin. 
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