
AD\1211191GA.docx PE655.871v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

2020/0104(COD)

14.9.2020

SEASAMH I bhFOIRM 
LEASUITHE
an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

chuig an gCoiste um Buiséid agus chuig an gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

ar an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne Sirpa 
Pietikäinen (rapóirtéir)



PE655.871v01-00 2/30 AD\1211191GA.docx

GA

PA_LegPosition



AD\1211191GA.docx 3/30 PE655.871v01-00

GA

LEASUITHE

Cuireann an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne na leasuithe seo a 
leanas i láthair an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus 
Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach:

Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Déantar foráil le hAirteagal 2 agus 
8 den Chonradh go mbeidh sé  d’aidhm 
ag an Aontas, ina ghníomhaíochtaí go 
léir, neamhionannais idir fir agus mná a 
dhíchur agus comhionannas eatarthu a 
chur ar aghaidh. Ba cheart, dá bhrí sin, 
príomhshruthú inscne, lena n-áirítear 
buiséadú inscne, a chur chun feidhme i 
ngach beartas agus rialachán in AE.

Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (“an Seimeastar 
Eorpach”), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, an 
creat chun tosaíochtaí náisiúnta um 
athchóiriú a shainaithint agus chun 
faireachán a dhéanamh ar a gcur chun 
feidhme. Forbraíonn na Ballstáit a gcuid 
straitéisí infheistíochta ilbhliantúla féin 
chun tacú leis na hathchóirithe sin. Ba 
cheart na straitéisí sin a chur i láthair in 
éineacht leis na Cláir Náisiúnta bliantúla 
um Athchóiriú mar bhealach chun cláir 
infheistíochta a bhfuil tosaíocht acu a 
leagan amach agus a chomhordú, ar cláir 
iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas.

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (“an Seimeastar 
Eorpach”), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe, an creat chun 
tosaíochtaí náisiúnta um athchóiriú a 
shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar a gcur chun feidhme. 
Forbraíonn na Ballstáit a gcuid straitéisí 
infheistíochta ilbhliantúla féin chun tacú 
leis na hathchóirithe sin. Ba cheart na 
straitéisí sin a chur i láthair in éineacht leis 
na Cláir Náisiúnta bliantúla um Athchóiriú 
mar bhealach chun cláir infheistíochta a 
bhfuil tosaíocht acu a leagan amach agus a 
chomhordú, ar cláir iad a dtabharfar 
tacaíocht dóibh le cistiú náisiúnta agus/nó 
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le cistiú ón Aontas.

Leasú 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcabhraíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Tá tionchar 
díréireach ag géarchéim COVID-19 ar 
mhná agus ar chailíní mar gheall ar na 
neamhionannais atá ann cheana féin a 
fhágann, i measc nithe eile, riosca 
méadaithe foréigin inscnebhunaithe le 
linn na glasála agus ráta níos mó fágála 
sa mhargadh saothair atá nasctha le 
hualach níos airde maidir le tascanna 
cúraim, sciar níos airde ban atá fostaithe 
in earnálacha a ndéanann an ghlasáil 
difear dóibh, sa gheilleagar 
neamhfhoirmiúil agus in earnálacha a 
bhfuil dálaí níos neamhbhuana acu. 
Thaispeáin paindéim COVID-19 atá ann 
faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla agus ar bhealach 
níos cuimsithí do shuaití agus téarnamh 
uathu ar bhealach níos tapa má fhorbraíonn 
siad córas láidir leasa shóisialta bunaithe 
ar sheirbhísí poiblí agus geilleagair agus 
córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
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sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar neamhionannais agus ar laigí 
struchtúracha na ngeilleagar agus lena 
gcuirfear lena n-athléimneacht agus lena 
gcuimsitheacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint agus dlús a chur leis an dul 
chun cinn chun comhionannas inscne a 
bhaint amach.

Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Léirigh ráig phaindéim COVID-19 
a thionchar tábhachtach inscne ar na 
sochaithe ag léiriú neamhionannais 
éagsúla idir mná agus fir. Ó tharla gur 
mná iad an chuid is mó d’oibrithe cúraim 
AE agus oibrithe seirbhísí riachtanacha 
eile, ní hamháin go bhfuil ualach 
díréireach na géarchéime a thit ar mhná 
le feiceáil, ach freisin an méid de 
dheighilt chothrománach agus ingearach 
sa mhargadh saothair, atá níos measa fós 
mar gheall an easpa seirbhísí agus 
bonneagair le haghaidh cúram a 
thabhairt do leanaí agus do dhaoine 
scothaosta.. Ina theannta sin, léirigh an 
méadú ollmhór ar an bhforéigean 
inscnebhunaithe le linn an na 
dianghlasála ar fud AE easpa imní maidir 
le bearta cosanta agus tacaíochta do 
mhná atá ina n-íospartaigh nó atá i mbaol 
an fhoréigin teaghlaigh. Ba cheart go 
gcabhródh an ionstraim seo leis na 
Ballstáit tacú agus forbairt a dhéanamh 
ar thionscnaimh atá dírithe ar rochtain 
na mban ar fhiontraíocht, ar 
mhicreamhaoiniú agus ar ETIM, agus 
deiseanna fostaíochta a chur chun cinn 
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freisin - go háirithe in earnálacha 
tosaíochta an gheilleagair dhigitigh agus 
ghlais - agus tionscnaimh fostaíochta saor 
ó idirdhealú á n-áirithiú. Ba cheart aird 
ar leith a thabhairt ar dhul i ngleic le 
deighilt an mhargaidh saothair, le bearta 
chun an bhearnaí inscne san fhostaíocht, 
sa phá agus sa phinsean a dhúnadh. Ba 
cheart do na Ballstáit an clár a úsáid 
freisin chun tionscnaimh a chur ar bun 
agus a neartú chun cothromaíocht oibre 
is saoil a chur chun cinn agus a 
fheabhsú, le haird ar leith ar bhonneagar 
agus seirbhísí cúraim. Beidh an 
bonneagar agus na seirbhísí cosúil le 
scáthláin agus tacaíocht d’íospartach an 
fhoréigin tábhachtach freisin ar an 
mbealach chun téarnamh ón ngéarchéim.

Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Mar 
sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
an mbonn aníos. Tá sé seo níos riachtanaí 
fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Mar 
sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
an mbonn aníos. Caithfear na 
hathchóirithe a chur chun feidhme trí 
aird ar leith a thabhairt ar na pobail 
leochaileacha agus trí chomhionannas 
inscne a urramú. Tá sé seo níos riachtanaí 
fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.
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Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Bhí mná ar thús cadhnaíochta i 
ngéarchéim COVID-19, mar gurb iad 
tromlach na n-oibrithe sláinte in AE iad 
agus b’éigean dóibh obair chúraim gan 
phá agus a ndualgais oibre a chothromú, 
rud atá ag éirí níos deacra do 
thuismitheoirí aonair, ar mná iad 85% 
díobh.   Tá infheistíocht i mbonneagar 
cúraim láidir bunriachtanach freisin 
chun comhionannas inscne, cumhachtú 
eacnamaíoch na mban a áirithiú, 
sochaithe athléimneacha a thógáil, dul i 
ngleic le dálaí neamhbhuana in earnáil 
faoi cheannas na mban, borradh a chur 
faoi chruthú post, bochtaineacht agus 
eisiamh sóisialta a chosc agus tá éifeacht 
dhearfach aici ar OTI ós rud é go 
lamhálann sí do níos mó ban páirt a 
ghlacadh in obair íoctha.

Leasú 7
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna, lena n-áirítear i seirbhísí 
poiblí a raibh iarmhairtí diúltacha 
marthanacha acu ar chearta na mban 
agus ar chumhachtú eacnamaíoch na 
mban agus ar shláinte na mban, lena n-
áirítear sláinte agus cearta gnéis agus 
atáirgthe. Dá bhrí sin, tá sé bunriachtanach 
tacú le hinfheistíocht sa chás áirithe sin 
chun dlús a chur leis an téarnamh agus an 
acmhainneacht fáis fhadtéarmach 
inbhuanaithe a neartú agus an geilleagar 
cúraim a chosaint mar chuid 
bhunriachtanach den tsamhail 
eacnamaíoch.  Tá sé tábhachtach infheistiú 
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athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

san aistriú cúraim agus i 
dteicneolaíochtaí, acmhainní agus próisis 
ghlasa agus dhigiteacha atá dírithe ar 
chuidiú leis an aistriú chuig fuinneamh 
glan, borradh a chur faoin éifeachtúlacht 
fuinnimh i dtithíocht agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile an gheilleagair chun 
fás cuimsitheach agus inbhuanaithe a 
bhaint amach agus poist a chruthú. 
Cuideoidh sé leis an Aontas chomh maith a 
bheith níos athléimní agus níos 
neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.  Ina theannta sin, is 
deis ríthábhachtach é chun aistriú i chuig 
geilleagar cúraim athléimnigh a éascú 
agus sochaí atá cothrom ó thaobh inscne 
de a bhaint amach

Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide agus cuspóirí eile comhshaoil i 
gcomhréir le tacsanomaíocht AE agus leis 
an bprionsabal "nach ndéan[tar] dochar 
mór". Bíonn tionchar díréireach ag an 
athrú aeráide agus díghrádú comhshaoil 
ar mhná, ach tá tearcionadaíocht ag mná 
sa chinnteoireacht maidir le beartais 
maolaithe an athraithe aeráide. Ní mór 
dúinn a áirithiú go gcuirtear mná agus 
grúpaí leochaileacha eile san áireamh i 
ngach leibhéal cinnteoireachta ar an 
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leibhéal náisiúnta agus AE.

Leasú 9
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Mar léiriú ar an Straitéis Eorpach 
um Chomhionannas Inscne 2020-2025 
agus aistriúchán ar ghealltanais an 
Aontais chun Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a 
chur chun feidhme, go háirithe Sprioc 5, 
rannchuideoidh an tSaoráid a bhunaítear 
leis an Rialachán seo le comhionannas 
inscne a chur chun cinn, le prionsabal an 
phríomhshruthaithe inscne agus le 
hidirdhealú inscne agus neamhionannais 
a dhíothú..

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo ar 
chothú an aistrithe ghlais, ach ar chothú an 
chlaochlaithe dhigitigh chomh maith. 
Beidh ról tosaíochta acu in athsheoladh 
agus i nuachóiriú ár ngeilleagair.

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo ar 
chothú an aistrithe ghlais agus cúraim, ach 
ar chothú an chlaochlaithe dhigitigh chomh 
maith. Beidh ról tosaíochta acu in 
athsheoladh agus i nuachóiriú ár 
ngeilleagair.
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Leasú 11
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, a 
chuirfidh chun cinn an comhionannas 
inscne agus a thacóidh le haistrithe glasa 
agus digiteacha, chomh maith leis an 
aistriú i chuig geilleagar cúraim 
athléimneach, atá dírithe ar Eoraip atá 
neodrach ó thaobh na haeráide agus sochaí 
atá cothrom ó thaobh na hinscne a bhaint 
amach faoi 2050, agus ar an gcaoi sin 
acmhainneacht fáis gheilleagair an Aontais 
a athbhunú i ndiaidh na géarchéime, cruthú 
fostaíochta atá freagrúil ó thaobh inscne 
de a chothú agus fás inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a chur chun cinn.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Beidh an plean téarnaimh 
agus athléimneachta comhsheasmhach leis 
na dúshláin agus na tosaíochtaí 
tírshonracha ábhartha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, leis 
na cláir náisiúnta um athchóiriú, pleananna 
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athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Leis na bearta ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus an rannchuidiú a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe de, a bhaint amach go 
gasta. Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

náisiúnta fuinnimh agus aeráide, na 
pleananna um aistriú cóir, na pleananna 
comhionannais inscne, agus na 
comhaontuithe comhpháirtíochta agus na 
cláir oibríochtúla arna nglacadh faoi chistí 
an Aontais. Chun borradh a chur faoi 
ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí na Straitéise Eorpaí maidir le 
Comhionannas Inscne an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip agus an Chláir Oibre 
Dhigitigh, ba cheart freisin go leagfaí 
amach bearta sa phlean atá ábhartha maidir 
le comhionannas inscne a chur chun cinn 
agus maidir leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha, amhail aghaidh a thabhairt ar 
an mbearna inscne dhigiteach. Leis na 
bearta, ba cheart go bhféadfaí spriocanna, 
cuspóirí agus an rannchuidiú a leagtar 
amach sna pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, agus nuashonruithe de, a 
bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí comhionannais aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
inscne-fhreagrúil, athlimneacht 
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shóisialta; ba cheart a áireamh ann freisin 
bearta atá ábhartha maidir leis an aistriú 
glas agus an t-aistriú digiteach; ba cheart a 
áireamh ann freisin míniú ar 
chomhsheasmhacht an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta atá beartaithe ina 
bhfuil tagairt do na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh. Ba cheart go n-iarrfaí go mbeadh 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit agus go mbainfí amach é le linn 
an phróisis.

eacnamaíoch, shóisialta agus 
comhionannas inscne; ba cheart a bheith 
san áireamh ann freisin bearta atá ábhartha 
maidir leis an aistriú glas agus an t-aistriú 
digiteach, chomh maith leis an aistriú 
chuig geilleagar cúraim athléimneach; 
agus comhionannas inscne a chur chun 
cinn ba cheart a bheith san áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
acu an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach nó 
a thugann aghaidh ar na dúshláin a thagann 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann, agus le rannpháirtíocht na 
gcomhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta. 
Déanfaidh an Coimisiún úinéireacht 
náisiúnta an phróisis a urramú go hiomlán 
agus mar sin cuirfidh sé an réasúnú agus na 
gnéithe arna soláthar ag an mBallstáit lena 
mbaineann san áireamh agus déanfaidh sé 
measúnú le féachaint an bhfuiltear ag súil 
go rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag an 
mBallstáit le haghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar na dúshláin arna sainaithint 
sa mholadh tírshonrach ábhartha a dhírítear 
chuig an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach; Cibé acu an bhfuil bearta sa 
phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
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astu; cibé acu an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; cibé acu an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus cibé 
acu an meastar nó nach meastar go n-
áiritheofar leis an socrú arna mholadh ag 
an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

leis an aistriú glas, cúraim agus leis an 
aistriú digiteach nó a thugann aghaidh ar na 
dúshláin a thagann astu; i dtaobh an bhfuil 
bearta sa phlean a chuireann go 
héifeachtach le comhionannas inscne a 
chur chun cinn agus le prionsabal an 
phríomhshruthaithe inscne agus le 
deireadh a chur le hidirdhealú inscne nó 
chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
a eascraíonn as; i dtaobh an meastar go 
mbeidh tionchar buan ag an bplean ar an 
mBallstát lena mbaineann; i dtaobh an 
dtugann an plean comhionannais inscne 
atá san áireamh sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta aghaidh go 
héifeachtach ar thionchar na géarchéime 
ar chomhionannas inscne, go háirithe i 
réimse na fostaíochta agus rochtain ar 
airgeadas, agus i dtaobh an bhfuil bearta 
ann chun foréigean inscnebhunaithe a 
chosc agus a chomhrac;

 i dtaobh an meastar go rannchuideoidh an 
plean go héifeachtach le hacmhainneacht 
fáis, cruthú fostaíochta inscne-fhreagrúil 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
shóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; i dtaobh an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; i 
dtaobh an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus cibé i 
dtaobh an meastar go n-áiritheofar leis an 
socrú arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
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gaolmhara.

Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme a 
dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú ar bhonn ráithiúil laistigh de 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an 
dul chun cinn atá déanta maidir leis an 
bplean téarnaimh agus athléimneachta a 
bhaint amach. Ba cheart go léireofar na 
tuarascálacha sin arna n-ullmhú ag na 
Ballstáit lena mbaineann go hiomchuí sna 
Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, agus ba 
cheart iad a úsáid mar uirlis don tuairisciú 
ar dhul chun cinn maidir le pleananna 
téarnaimh agus athléimneacht.

(33) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme a 
dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú ar bhonn ráithiúil laistigh de 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh, i 
gcomhairle leis na comhpháirtithe 
sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, ar an dul chun cinn atá déanta 
maidir leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta a bhaint amach. Ba cheart 
go léireofar na tuarascálacha sin arna n-
ullmhú ag na Ballstáit lena mbaineann go 
hiomchuí sna Cláir Náisiúnta um 
Athchóiriú, agus ba cheart iad a úsáid mar 
uirlis don tuairisciú ar dhul chun cinn 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneacht.

Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ba 
cheart go mbeadh táscairí intomhaiste san 
áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb 
iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí na n-
ionstraimí sin ar an láthair a mheas.

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ba 
cheart go mbeadh táscairí intomhaiste san 
áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb 
iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí na n-
ionstraimí sin ar an láthair a mheas. 
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Déanfar na sonraí a bhailítear chun 
críocha faireacháin a bhailiú agus iad 
imdhealaithe de réir inscne.

Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 
réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide.

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a bheith san áireamh sa tuarascáil 
sin faisnéis maidir leis an dul chun cinn 
arna dhéanamh ag na Ballstáit faoi na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas agus a dtionchar ar 
chomhionannas inscne; ba cheart a chur 
san áireamh sa tuarascáil freisin faisnéis 
maidir le méid na bhfáltas a sannadh don 
tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe sin, 
arna miondealú de réir na líne buiséid, agus 
na méideanna a tiomsaíodh trí Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh maidir le 
baint amach cuspóirí na Saoráide.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38) Ba cheart meastóireacht 
neamhspleách a dhéanamh, ag féachaint ar 
ghnóthú chuspóirí na Saoráide arna bunú 
leis an Rialachán seo, ar éifeachtúlacht 
úsáid acmhainní na Saoráide agus ar a 
breisluach. I gcás inarb iomchuí, ba cheart 
go mbeadh togra maidir le leasuithe ar an 
Rialachán seo ag gabháil leis an 
meastóireacht sin. Sa bhreis air sin, ba 

(38) Ba cheart meastóireacht 
neamhspleách inscne-fhreagrúil a 
dhéanamh, i gcomhairle le heagraíochtaí 
shochaí sibhialta na mban agus le 
saineolaithe buiséadaithe inscne, ag 
féachaint ar ghnóthú chuspóirí na Saoráide 
arna bunú leis an Rialachán seo, ar 
éifeachtúlacht úsáid acmhainní na Saoráide 
agus ar a breisluach. I gcás inarb iomchuí, 
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cheart go ndéileálfadh meastóireacht 
neamhspleách ex-post le tionchar 
fadtéarmach na n-ionstraimí sin.

ba cheart go mbeadh togra maidir le 
leasuithe ar an Rialachán seo ag gabháil 
leis an meastóireacht sin. Sa bhreis air sin, 
ba cheart go ndéileálfadh meastóireacht 
neamhspleách ex-post le tionchar 
fadtéarmach na n-ionstraimí sin, lena n-
áirítear maidir le comhionannas inscne.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
chomh maith leis an aisitriú chuig 
geilleagar cúraim athléimneach, sláinte, 
iomaíochas, athléimneacht, táirgiúlacht, 
oideachas agus scileanna, comhionannas 
inscne, taighde agus nuálaíocht, fás cliste, 
inbhuanaithe agus cuimsitheach, poist agus 
infheistíocht, agus cobhsaíocht na gcóras 
airgeadais.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta, eacnamaíoch agus 
inscne-bhainteach na géarchéime a 
mhaolú, agus tacú leis an aistriú glas agus 
leis an aistriú digiteach, agus le cur chun 
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hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

cinn an chomhionannais inscne agus ar 
an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe agus 
cuimsitheach agus le comhionannas 
inscne a chothú.

Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh agus iad a bheith 
mar thosaíocht acu, go háirithe na cinn is 
ábhartha don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach nó a eascraíonn astu, chomh 
maith leis an aistriú chuig geilleagar 
cúraim athléimneach. Na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gcláir náisiúnta athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus 
spriocanna eile comhshaoil, sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921 , ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais. Beidh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na straitéisí 
náisiúnta um chomhionannas inscne.

__________________ __________________
21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 

21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
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Aeráide. Aeráide.
22 […] 22 […]

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneachta fáis inscne-
fhreagrúil, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit lena mbaineann, conas a 
mhaolaíonn sé tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime, agus mar a 
rannchuidíonn sé le feabhas a chur ar 
chomhtháthú agus ar chóineasú sóisialta 
agus críochach agus ar an gcomhionannas 
inscne;

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach nó 
leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar an gcaoi a meastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
chomh maith leis an aistriú chuig 
geilleagar cúraim athléimneach, nó 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá mar 
thoradh orthu;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) plean náisiúnta um 
chomhionannas inscne le haghaidh 
téarnaimh, i gcomhréir leis na cuspóirí a 
leagtar amach sa Straitéis 
Comhionannais Inscne, chun dul i ngleic 
go héifeachtach le tionchar diúltach na 
géarchéime maidir le comhionannas 
inscne, go háirithe trí chruthú post do 
mhná a chinntiú, an bhearna pá inscne a 
laghdú agus rochtain ar chreidmheas 
d’fhiontraithe mná, lena n-áirítear bearta 
chun foréigean inscnebhunaithe agus 
foréigean teaghlaigh agus gnéaschiapadh 
a chosc agus a chomhrac; déanfar an 
plean náisiúnta um chomhionannas 
inscne a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme i gcomhar leis na comhlachtaí 
náisiúnta náisiúnta um chomhionannas 
inscne agus i gcomhairle le heagraíochtaí 
cearta ban agus le saineolaithe 
buiséadaithe inscne; 

Leasú 25
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) míniú ar an gcaoi a bhfuiltear ag 
súil go rannchuideoidh na bearta sa 
phlean le comhionannas inscne a chur 
chun cinn agus le prionsabal an 
príomhshruthaithe inscne agus le 
hidirdhealú inscne nó leis na dúshláin a 
eascraíonn as a dhíothú;

Leasú 26
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) measúnú tionchair inscne chun 
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tacú leis na bearta atá sa phlean;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Nuair atá measúnú á dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus nuair atá cinneadh á dhéanamh faoin 
méid le leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a 
bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh é mar aon leis an réasúnú agus na 
gnéithe a sholáthar an Ballstát lena 
mbaineann, dá dtagraítear in 
Airteagal 15(3), agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile lena n-áirítear, go háirithe, an 
fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta Athchóirithe 
an Bhallstáit lena mbaineann agus i bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide an 
Bhallstáit lena mbaineann agus, más 
ábhartha, faisnéis ó thacaíocht theicniúil a 
fuarthas leis an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil.

2. Nuair atá measúnú á dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus nuair atá cinneadh á dhéanamh faoin 
méid le leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a 
bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh é mar aon leis an réasúnú agus na 
gnéithe a sholáthar an Ballstát lena 
mbaineann, dá dtagraítear in 
Airteagal 15(3), agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile lena n-áirítear, go háirithe, an 
fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta Athchóirithe 
an Bhallstáit lena mbaineann agus i bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide an 
Bhallstáit lena mbaineann agus, más 
ábhartha, faisnéis ó thacaíocht theicniúil a 
fuarthas leis an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil. Éileoidh an Coimisiún freisin 
measúnú tionchair inscne ar an bplean a 
dhéanfaidh saineolaithe neamhspleácha 
nó rachaidh sé ar aghaidh chun an 
measúnú sin a dhéanamh é féin.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar 
thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a gcuireann sé leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, agus chun na críche 

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar 
thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a gcuireann sé leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, chomh maith leis an 
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sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

aistriú chuig geilleagar cúraim 
athléimneach agus comhionannas inscne 
a chur chun cinn, agus chun na críche sin, 
cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

Leasú 29
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha nó le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin atá mar thoradh orthu;

(b) i dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus digiteach, chomh maith 
leis an aistriú chuig geilleagar cúraim 
athléimneach, nó chun aghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin atá mar thoradh orthu;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) i dtaobh an dtugann an plean 
comhionannais inscne atá san áireamh sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta 
aghaidh go héifeachtach ar na 
saincheisteanna inscne atá ag teacht chun 
cinn sa ghéarchéim, an áirithíonn sé 
comhionannas inscne go háirithe i réimse 
na fostaíochta, an phá chomhionainn 
agus rochtain ar airgeadas, an 
rannchuidíonn sé le prionsabal an 
phríomhshruthaithe inscne a chur chun 
cinn agus le hidirdhealú inscne a dhíothú, 
agus i dtaobh an bhfuil bearta ann chun 
foréigean inscnebhunaithe agus foréigean 
teaghlaigh agus gnéaschiapadh a chosc 
agus a chomhrac;

Leasú 31
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

(d) i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú agus comhionannas inscne a 
fheabhsú;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí ar 
dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus 
tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais 
chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí 
cistí ón Aontas.

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go bhfuil na sonraí 
chun faireachán a dhéanamh ar chur chun 
feidhme na ngníomhaíochtaí agus na 
dtorthaí inchomparáide agus imdhealaithe 
ó thaobh inscne de agus go mbaileofar iad 
ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus 
tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais 
chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí 
cistí ón Aontas.

Leasú 33
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin tSaoráid 
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tSaoráid. agus a dtionchar ar chomhionannas 
inscne.

Leasú 34
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil meastóireachta 
meántéarmach neamhspleách a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus Choiste na 
Réigiún maidir le cur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post 
tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis 
dheireadh 2027.

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil meastóireachta 
meántéarmach neamhspleách a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus Choiste na 
Réigiún maidir le cur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post 
inscne-fhreagrúil tráth nach déanaí ná trí 
bliana tar éis dheireadh 2027.

Leasú 35
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a 
gnóthaíodh na cuspóirí, éifeachtúlacht 
úsáid na n-acmhainní agus ar an 
mbreisluach Eorpach. Déanfar breithniú 
inti freisin ar ábharthacht leanúnach na 
gcuspóirí agus na ngníomhaíochtaí uile.

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a 
gnóthaíodh na cuspóirí, éifeachtúlacht 
úsáid na n-acmhainní agus ar an 
mbreisluach Eorpach agus ar éifeachtaí an 
phríomhshruthaithe inscne. Déanfar 
breithniú inti freisin ar ábharthacht 
leanúnach na gcuspóirí agus na 
ngníomhaíochtaí uile.

Leasú 36
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Beidh measúnú foriomlán ar na 4. Beidh measúnú foriomlán ar na 
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hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo sa tuarascáil mheastóireachta ex post 
agus beidh faisnéis maidir lena thionchar 
san fhadtéarma san áireamh inti freisin.

hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo sa tuarascáil mheastóireachta ex post 
agus beidh faisnéis maidir lena thionchar 
san fhadtéarma san áireamh inti freisin, 
lena n-áirítear comhionannas inscne.

Leasú 37
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar thábhacht agus ar 
chomhleanúnachas na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, agus ar a 
rannchudiú leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha, agus cuirfidh sé san áireamh 
chun na críche sin na critéir seo a leanas:

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar thábhacht agus ar 
chomhleanúnachas na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, agus ar a 
rannchudiú leis an aistriú glas, cúraim agus 
digiteach agus cur chun cinn an 
chomhionannais inscne, agus cuirfidh sé 
san áireamh chun na críche sin na critéir 
seo a leanas:

Leasú 38
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha nó le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin atá mar thoradh orthu;

(b) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis an aistriú glas, cúraim 
agus digiteach nó le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin atá mar thoradh orthu;

Leasú 39
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) i dtaobh an bhfuil bearta sa 
phlean a chuireann go héifeachtach le 
comhionannas inscne a chur chun cinn 
agus le prionsabal an phríomhshruthaithe 
inscne agus le hidirdhealú inscne a 
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dhíothú nó chun aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a eascraíonn as, go sonrach 
bearta a thugann aghaidh ar an mbearna 
pá idir na hinscní, saoire teaghlaigh 
leormhaith agus socruithe oibre solúbtha, 
cúram inrochtana agus inacmhainne 
leanaí agus cúram fadtéarmach a 
sholáthar, agus rannpháirtíocht 
mhéadaithe i measc na mban sa 
mhargadh saothair, lena n-áirítear trí 
chomhdheiseanna agus dul chun cinn 
gairme a áirithiú;

Leasú 40
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) i dtaobh an bhfuil an plean 
comhionannais inscne atá san áireamh sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta i 
gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar 
amach sa Straitéis Comhionannais Inscne 
agus aghaidh a thabhairt go héifeachtach 
ar thionchar na géarchéime ar 
chomhionannas inscne, go háirithe i 
réimse na fostaíochta an chomhionannais 
pá agus rochtain ar airgeadas, agus i 
dtaobh an bhfuil bearta ann chun 
foréigean inscnebhunaithe agus 
gnéaschiapadh a chosc agus a chomhrac;

Leasú 41
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 

(d) i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta, 
comhionannas inscne agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
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a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú;

Leasú 42
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – ceannteideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2 Tá bearta sa phlean a rannchuidíonn 
go héifeachtach leis na haistrithe glasa 
agus digiteacha nó le haghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin a eascraíonn astu.

2.2 Tá bearta sa phlean a rannchuidíonn 
go héifeachtach leis an aistriú glas, cúraim 
agus digiteach nó le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a eascraíonn astu.

Leasú 43
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

nó
meastar go rannchuideoidh cur chun 
feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach leis an aistriú chuig geilleagar 
cúraim;

Leasú 44
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 3 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as na haistrithe glasa 
agus/nó digiteacha

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as an aistriú glas, 
cúraim agus/nó digiteach

Leasú 45
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2a i dtaobh an bhfuil bearta sa 
phlean a chuireann go héifeachtach le 
comhionannas inscne a chur chun cinn 
agus le prionsabal an phríomhshruthaithe 
inscne agus le deireadh a chur le 
hidirdhealú inscne nó chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a eascraíonn as;
Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe seo 
a leanas san áireamh le haghaidh an 
mheasúnaithe faoin gcritéar sin:
Raon feidhme
- meastar go rannchuideoidh cur chun 
feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le comhionannas inscne agus 
prionsabal an phríomhshruthaithe inscne 
a chur chun cinn; nó - meastar go 
rannchuideoidh cur chun feidhme na 
mbeart atá beartaithe go suntasach le 
hidirdhealú inscne a dhíothú;
nó
- meastar go rannchuideoidh cur chun 
feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as neamhionannas 
inscne agus/nó idirdhealú inscne
agus
meastar go mbeidh tionchar buan ag cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe.
Rátáil
A – Meastar go láidir go mbeidh sé sin i 
gceist
B – Meastar go measartha go mbeidh sé 
sin i gceist
C – Is beag a mheastar go mbeidh sé sin i 
gceist

Leasú 46
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.3 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.3a Tugann an plean comhionannais 
inscne atá san áireamh sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta aghaidh 
go héifeachtach ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne, go 
háirithe i réimse na fostaíochta, 
íocaíochta comhionainne agus rochtain 
ar airgeadas, agus tá ar áireamh ann 
bearta ann chun foréigean 
inscnebhunaithe agus gnéaschiapadh a 
chosc agus a chomhrac;
Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe seo 
a leanas san áireamh le haghaidh an 
mheasúnaithe faoin gcritéar sin:
Raon feidhme
- táthar ag súil, maidir le cur chun 
feidhme an phlean comhionannais 
inscne, a forbraíodh i gcomhairle le 
heagraíochtaí shochaí sibhialta ban, a 
chuimsítear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, go gcuirfidh sé go mór le 
haghaidh a thabhairt ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne;
agus
- táthar ag súil go gcuirfidh cur chun 
feidhme an phlean comhionannais inscne 
atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta go mór le poist a chruthú 
do mhná;
agus
- táthar ag súil go ndéanfaidh cur chun 
feidhme an phlean comhionannais inscne 
atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta laghdú ar an mbearna 
phá idir na hinscní;
agus
- táthar ag súil go gcuirfidh cur chun 
feidhme an phlean comhionannais inscne 
atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta go mór le rochtain ar 
chreidmheas a éascú do mhná ar 
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fiontraithe iad;
agus
- táthar ag súil go gcuirfidh cur chun 
feidhme an phlean comhionannais inscne 
atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta go mór le foréigean 
inscnebhunaithe agus gnéaschiapadh a 
chosc agus a chomhrac.
Rátáil
A - Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne.
A - Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go páirteach ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne.
A - Ní rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go ar thionchar na géarchéime 
ar chomhionannas inscne.

Leasú 47
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – ceannteideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, agus athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta an Bhallstáit, le 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, comhionannais inscne 
agus athléimneachta eacnamaíche agus 
sóisialta an Bhallstáit, le tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus go rannchuideoidh sé leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú;

Leasú 48
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta lena ndírítear ar aghaidh a 
thabhairt ar laigí i ngeilleagair na mBallstát 
agus ar chur le hacmhainneacht fáis 
gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann, 
ar chruthú post a spreagadh agus ar 
dhrochthionchair na géarchéime a mhaolú, 
agus ar a sheachaint ag an am céanna go 
mbeadh drochiarmhairtí i leith na 
haeráide agus an chomhshaoil ag na 
bearta céanna.

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta lena ndírítear ar aghaidh a 
thabhairt ar laigí i ngeilleagair na mBallstát 
agus ar chur le hacmhainneacht fáis 
gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann, 
ar chruthú post a spreagadh agus ar 
dhrochthionchair na géarchéime a mhaolú, 
agus comhionannas inscne agus an t-
aistriú glas á gcur chun cinn.


