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MOLTAÍ

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

A. de bhrí go bhfuil comhionannas inscne ina chroíluach de chuid an Aontais Eorpaigh mar 
a chumhdaítear in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach; de bhrí go luaitear 
in Airteagal 8 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ‘ina ghníomhaíochtaí 
uile, go mbeidh sé d’aidhm ag an Aontas neamhionannais idir fir agus mná a dhíchur 
agus comhionannas eatarthu a chur chun cinn’, agus ar an gcaoi sin comhionannas a 
chur chun cinn mar phrionsabal bunúsach de chuid an Aontais agus prionsabail an 
phríomhshruthaithe inscne agus an bhuiséadaithe inscne a bhunú;

B. de bhrí gur thathantaigh an Pharlaimint ar an gCoimisiún arís agus arís eile úsáid an 
phríomhshruthaithe inscne, an bhuiséadaithe inscne agus na measúnuithe tionchar 
inscne a chur chun cinn agus a chur chun feidhme i réimsí beartais uile an Aontais;

C. de bhrí go bhfuil gealltanas tugtha ag AE na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur 
chun feidhme, lena n-áirítear Sprioc 5 maidir le comhionannas inscne; de bhrí go 
bhféadfadh 10 milliún post breise agus méadú suas le EUR 3.15 trilliún san 
olltáirgeacht intíre a bheith mar thoradh ar an mbearna idir na hinscní in AE a laghdú 
faoi 20501; de bhrí go bhfuil sé tábhachtach díriú ar acmhainneacht na mban a fheabhsú 
i ngach earnáil den gheilleagar; de bhrí go ndearna paindéim COVID-19 difear 
díréireach do mhná, go háirithe san fhostaíocht fhorbhásach, in earnálacha 
baininscneacha agus sa gheilleagar neamhfhoirmiúil, trí fhoréigean agus ciapadh 
inscnebhunaithe méadaithe, trí fhreagrachtaí cúraim agus tí gan phá agus éagothroma 
agus trí rochtain shrianta ar shláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe (SRHR); de bhrí 
gur iarr an Pharlaimint nach ndéanfaí aon chistí de chuid an Aontais a leithdháileadh ar 
na Ballstáit go dtí go n-urramóidh na húdaráis na bearta is gá chun comhlíonadh an 
smachta reachta a áirithiú2; de bhrí go raibh drochthionchar ag neamhchomhlíonadh an 
smachta reachta sa Pholainn ar mhná agus ar dhaoine LADTIA+;

1. á chur i bhfáth gur cheart gné an chomhionannais inscne a chomhtháthú go hiomlán 
agus a áirithiú i ngach réimse beartais agus ag gach céim den phróiseas buiséadach, go 
háirithe i bhfianaise thionchair iomadúla inscneacha na ngéarchéimeanna éagsúla 
aeráide, fuinnimh agus sóisialta atá ar siúl faoi láthair, lena n-áirítear frithfhreagairt i 
gcoinne comhionannas inscne agus chearta na mban, go háirithe SRHR, i roinnt Ballstát 
agus tionchar an chogaidh agus na coinbhleachta ar fud an domhain; á chur in iúl gurb 
oth léi, mar a tugadh faoi deara i dtuarascáil bhliantúil Chúirt Iniúchóirí na hEorpa 
maidir le feidhmíocht bhuiséad AE, gurb é príomhshruthú inscne an tosaíocht beartais3 

1An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne, ‘Advancing work–life balance with EU Funds. A model for 
integrated gender-responsive interventions’, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2020. 
2 Rúin ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Márta 2022 maidir leis an smacht reachta agus iarmhairtí an rialaithe ón 
gCúirt Bhreithiúnais (IO C 347, 9.9.2022, lch. 168) agus an 8 Iúil 2021 maidir le treoirlínte a chruthú chun an 
córas ginearálta coinníollachta a chur i bhfeidhm chun buiséad an Aontais a chosaint (IO C 99, 1.3.2022, 
lch. 146).
3 Cúirt Iniúchóirí na hEorpa,  ‘Annual report on the performance of the EU budget – status at the end of 2021’,  
Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2022.

https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61258
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uileghabhálach is lú a cuireadh chun feidhme go rathúil agus nach bhfuil cur chuige 
comhsheasmhach ná comhar struchtúrtha maidir leis an tosaíocht sin ag institiúidí AE 
faoi láthair; á chur i bhfáth gur cheart measúnuithe tionchair inscne, cuspóirí agus 
príomhshruthú a chleachtadh i ngach réimse beartais chun a áirithiú go mbeidh 
caiteachas AE ina uirlis éifeachtach chun comhionannas inscne a chur chun cinn; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go léireoidh a chóras aicmithe nua chun tionchar 
inscne chaiteachas an Aontais a thomhas go cruinn agus go cuimsitheach tionchar na 
gclár ar chomhionannas inscne; á iarraidh go ndéanfaí ceanglais maidir le sonraí cruinne 
agus inchomparáide a bhailiú agus a thuairisciú go córasach a chur san áireamh i dtograí 
reachtacha atá ar na bacáin le haghaidh cláir chistiúcháin AE, agus mar chuid de na 
tuarascálacha feidhmíochta sa bhuiséad bliantúil; 

2. á chur i bhfáth go bhfuil gá ag an gclár um shaoránaigh, comhionannas, cearta agus 
luachanna (CERV) le línte buiséid, spriocanna agus ceanglais tuairiscithe ar leithligh a 
bhaineann le hinscne, lena n-áirítear maidir le foréigean inscnebhunaithe a chosc agus a 
chomhrac; ag meabhrú an cheanglais 40 % ar a laghad de na cistí atá tiomnaithe don 
tsraith maidir le comhionannas, cearta agus comhionannas inscne agus sraith Daphne a 
leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí chun gach cineál foréigin inscnebhunaithe a chosc 
agus a chomhrac ar gach leibhéal agus 15 % ar a laghad de na cistí sin ar 
ghníomhaíochtaí lena gcuirtear chun cinn leas iomlán a bhaint as cearta na mban; á 
mheabhrú freisin go bhfuil sé ríthábhachtach buiséad CERV a mhéadú chun 
éagothromaíochtaí atá níos measa de dheasca géarchéimeanna leanúnacha a chomhrac 
ar bhealach níos fearr; ag athdhearbhú a hiarrata go méadófaí acmhainní chlár Daphne 
chun gach cineál foréigin inscnebhunaithe a chomhrac, lena n-áirítear ciapadh gnéasach, 
foréigean síceolaíoch agus fisiciúil, stalcaireacht, foréigean gnéasach, éigniú, pósadh 
éigeantais agus ciorrú ball giniúna ban, agus aird ar leith á tabhairt ar mhná atá ag 
teitheadh ón gcogadh san Úcráin, a bhfuil baol suntasach foréigin rompu agus ar cheart 
iad a chosaint; á iarraidh go ndéanfar leithdháiltí buiséadacha chun dul i ngleic le ciorrú 
ball giniúna ban ar fud chláir ghníomhaíochta seachtraí AE, lena n-áirítear tríd an 
Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta — an Eoraip 
Dhomhanda;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún an leithdháileadh buiséid a mhéadú d’eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta a chuireann cearta na mban chun cinn san Eoraip agus níos faide i gcéin, go 
háirithe iad siúd atá ag obair ar SRHR, lena n-áirítear ginmhilleadh sábháilte agus 
dlíthiúil a sholáthar ar bhonn trasteorann, lena ráthaítear rochtain na mban ar an gceart 
bunúsach chun smacht a bheith acu ar a gcomhlachtaí; á thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá sé dul i dteagmháil le heagraíochtaí níos lú ar an bpobal chun an 
tionchar is fearr ar chearta na mban agus ar chomhionannas inscne a ráthú, agus á chur 
in iúl, dá bhrí sin, á chur in iúl gur geal léi na hiarrataí nua ar eagraíochtaí cistí a 
athdháileadh; á mheabhrú a thábhachtaí atá na hacmhainní a leithdháiltear ar chlár 
EU4Health agus á iarraidh go ndíreofaí go háirithe ar mhná atá ina gcónaí i gceantair 
thuaithe, i gceantair inar tearc an daonra agus i gceantair iargúlta trí rochtain ar chúram 
sláinte soghluaiste a chur ar fáil i gcás inarb iomchuí; á thabhairt chun suntais a 
riachtanaí atá EU4Health cumhdach sláinte uilíoch a bhaint amach ar fud an Aontais, 
lena n-áirítear rochtain ar sheirbhísí sláinte gnéis agus atáirgthe, agus neamhionannais 
sa tsláinte a laghdú;

4. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá infheistíochtaí i seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán, lena 
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n-áirítear cúram sláinte agus bonneagar sóisialta, chun déileáil le géarchéimeanna 
sóisialta agus sláinte, chun teacht seasmhacht shóisialta a chothú agus chun 
éagothromaíochtaí a chomhrac; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé poist ardcháilíochta 
a chruthú sna hearnálacha sin chun aistriú cothrom a bhaint amach chuig sochaí ar lú a 
lorg carbóin; ag tabhairt dá haire go n-aithnítear go forleathan go bhfuil infheistíochtaí 
sa chomhionannas inscne ina spreagadh suntasach don fhás eacnamaíoch;

5. á chur in iúl arís gur cúis imní di an t-idirghaol idir ionsaithe ar an smacht reachta agus 
frithfhreagairt i gcoinne comhionannas inscne agus chearta na mban; á iarraidh ar an 
gCoimisiún an smacht reachta san Aontas a neartú, agus ar an gcaoi sin an daonlathas, 
cearta bunúsacha agus comhionannas a chosaint, trí shásra coinníollachta an smachta 
reachta maidir le rochtain ar chistí an Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún gan aon 
chistí a scaoileadh chun na Polainne go dtí go gcomhlíonfaidh údaráis na Polainne na 
garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i bplean téarnaimh agus 
athléimneachta na Polainne; á athdhearbhú a thábhachtaí atá an smacht reachta do mhná 
agus do dhaoine LADTIA+; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar 
chroímhisean aon eagraíochtaí a fhaigheann cistí AE agus cistiú ó ghrúpaí atá ag 
iarraidh cistí AE a úsáid a choinneáil siar chun tacú le cearta an duine, go háirithe cearta 
na mban, comhionannas inscne agus cearta daoine LADTIA+;

6. Á mheabhrú go bhfuil ró-ionadaíocht ag mná in earnálacha ar phá íseal, lena n-áirítear 
san fhostaíocht fhorbhásach, in earnálacha baininscneacha agus sa gheilleagar 
neamhfhoirmiúil, agus go ndéanann siad formhór na hoibre cúraim agus tí gan 
íocaíocht; á iarraidh go ndéanfaí comhordú níos fearr idir na hionstraimí atá ar fáil agus 
céatadán méadaithe de bhuiséad AE a thiomnú do chomhionannas inscne a chur chun 
cinn, cothromaíocht oibre is saoil a fheabhsú gan beann ar aois agus inscne agus tacú le 
rochtain na mban ar mhargadh an tsaothair, lena n-áirítear trí infheistíochtaí i 
mbonneagar agus seirbhísí cúraim ardcháilíochta a áirithiú chun déileáil leis na 
géarchéimeanna sóisialta agus sláinte; á chur in iúl gur geal léi gur áiríodh córas 
rianaithe caiteachais a bhaineann le comhionannas inscne i gCiste Sóisialta na hEorpa 
Plus, i gCiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus sa Chiste Comhtháthaithe, lena 
bhféadfar faireachán níos fearr a dhéanamh ar infheistíochtaí a bhaineann le 
comhionannas inscne; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an beartas comhtháthaithe 
maidir le comhionannas inscne a chur chun cinn agus, i ndáil leis sin, á chur in iúl gur 
oth léi an cinneadh nach bhfuil miondealú inscne ábhartha, den chuid is mó, do Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus don Chiste Comhtháthaithe; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé neamhionannais atá ag dul i méid a mhaolú, go háirithe trí 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta agus tríd an mbeartas comhtháthaithe agus 
trí chomhionannas inscne a áirithiú sa digitiú;

7. ag meabhrú obair ríthábhachtach na hInstitiúide Eorpaí um Chomhionannas Inscne 
(EIGE), go háirithe i gcomhthéacs na frithfhreagartha i gcoinne chearta na mban ar fud 
an Aontais agus níos faide i gcéin; á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról tábhachtach ag 
EIGE maidir le heolas agus saineolas a roinnt maidir le príomhshruthú inscne agus 
anailís agus moltaí atá íogair ó thaobh inscne de a bhaineann le géarchéimeanna a 
bhaineann leis an aeráid, leis an tsláinte, leis an imirce agus leis an gcogadh; á chur i 
bhfáth go bhfuil sé léirithe go bhfuil EIGE ina eagraíocht ríthábhachtach agus 
éifeachtach; á chur i bhfáth go bhfuil géarghá le buiséad EIGE a mhéadú, ionas gur 
féidir leis níos mó ball foirne a fhostú, lena n-áirítear ochtar gníomhairí ar conradh a 
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theastaíonn uaidh láithreach, chun déileáil le méadú mór ar na hiarrataí ar chúnamh 
teicniúil maidir le príomhshruthú inscne; á chur i bhfios go láidir, gan maoiniú 
leordhóthanach, nach mbeidh EIGE in ann a chuid dualgas a chomhlíonadh go hiomlán, 
rud a rachaidh chun dochair don cheapadh beartas sna Ballstáit;

8. Á athdhearbhú gur cheart uirlisí a bheith ag buiséad AE chun rannpháirtíocht agus spéis 
na mban san oideachas digiteach, sa gheilleagar agus in earnálacha agus gairmeacha na 
heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta, na matamaitice agus na 
teicneolaíochta faisnéise agus na cumarsáide a spreagadh; á chur i bhfios go láidir, ar an 
gcaoi chéanna, go bhfuil gá le cistiú méadaithe chun feabhas a chur ar an oideachas 
agus ar an ngairmoiliúint, lena n-áirítear foghlaim ar feadh an tsaoil, chun cabhrú leis an 
mbearna dhigiteach idir na hinscní a líonadh agus chun tacú le fiontraithe, innealtóirí 
agus teicneoirí ar mná iad ar mian leo a bheith ina bhfiontraithe, ina n-innealtóirí agus 
ina dteicneoirí sna hearnálacha digiteacha agus intleachta saorga; á iarraidh go 
ndéanfadh Fís Eorpach agus an clár don Eoraip Dhigiteach cur chun feidhme an 
phríomhshruthaithe inscne a áirithiú ina ngníomhaíochtaí agus sonraí atá imdhealaithe ó 
thaobh inscne de a thuairisciú; á iarraidh go ndéanfaí acmhainní buiséadacha a 
leithdháileadh chun tacú le fiontraíocht agus neamhspleáchas eacnamaíoch na mban, 
chomh maith le fiontair bheaga agus mheánmhéide atá faoi stiúir ban.
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