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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le gné na hinscne sa Bheartas Comhtháthaithe
(2020/2040(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagail 2 agus 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), agus 
d’Airteagail 6 agus 8 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint d’Airteagal 23 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

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

– ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus do Sprioc 5 de, go 
háirithe, a fhéachann le comhionannas inscne a bhaint amach faoi 2030 agus na dálaí 
maireachtála do mhná a fheabhsú,

– ag féachaint don Chairt Eorpach um Chomhionannas idir mná agus fir sa saol áitiúil1,

– ag féachaint do threoracha AE ó 1975 ar aghaidh maidir le gnéithe éagsúla de chóir 
chomhionann idir mná agus fir (Treoir 79/7/CEE2, Treoir 86/613/CEE3, Treoir 
92/85/CEE4, Treoir 2004/113/CE5, Treoir 2006/54/CE6, Treoir 2010/18/AE7 agus Treoir 
2010/41/AE8),

– ag féachaint dá rún an 24 Bealtaine 2012 ina bhfuil moltaí don Choimisiún maidir le cur 
i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn d’oibrithe fir agus mná as obair 

1 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
2 Treoir 79/7/CEE ón gComhairle an 19 Nollaig 1978 maidir le prionsabal na córa comhionainne idir fir agus 
mná i gcúrsaí slándála sóisialta a chur chun feidhme de réir a chéile (IO L 006, 10.1.1979, lch. 24.
3 Treoir 86/613/CE an 11 Nollaig 1986 maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal na córa comhionainne idir mná agus 
fir a ghabhann do ghníomhaíocht, lena n-áirítear an talmhaíocht, i gcáil fhéinfhostaithe, agus maidir le cosaint do 
mhná féinfhostaithe le linn toirchis agus máithreachais, IO L 359, 19.12.1986, lch. 56.
4 Treoir 92/85/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir le bearta a thabhairt isteach arb é is 
aidhm dóibh feabhsúcháin a chur ar aghaidh ag an obair i dtaca le sábháilteacht agus sláinte oibrithe 
toircheasacha agus oibrithe atá tar éis leanbh a shaolú nó atá i mbun beathú cíche, IO L 348, 28.11.1992 lch. 1.
5 Treoir 2004/113/CE ón gComhairle an 13 Nollaig 2004 lena gcuirtear i bhfeidhm prionsabal na córa 
comhionainne idir fir agus mná maidir le rochtain ar earraí agus ar sheirbhísí agus maidir le soláthar earraí agus 
seirbhísí, IO L 373, 21.12.2004, lch. 37.
6 Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 maidir le cur chun feidhme 
phrionsabal an chomhionannais deiseanna agus na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí fostaíochta agus 
slí bheatha, IO L 204, 26.7.2006, lch. 23.
7 Treoir 2010/18/AE ón gComhairle an 8 Márta 2010 lena ndéantar an Comhaontú Réime athbhreithnithe um 
shaoire do thuismitheoirí a thug BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP agus CEC chun críche a chur chun 
feidhme agus lena n-aisghairtear Treoir 96/34/CE, IO L 068, 18.3.2010, lch. 13.
8 Treoir 2010/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 maidir le prionsabal na córa 
comhionainne idir fir agus mná atá rannpháirteach i ngníomhaíocht ar bhonn féinfhostaithe a chur i bhfeidhm 
agus lena n-aisghairtear Treoir 86/613/CEE ón gComhairle, IO L 180, 15.7.2010, lch. 1.

https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
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http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
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chomhionann nó as obair den luach céanna9,

– ag féachaint dá rún an 12 Márta 2013 maidir le steiréitíopaí inscne a dhíothú in AE10,

– ag féachaint dá rún an 9 Meán Fómhair 2015 maidir le gairmeacha ban san eolaíocht 
agus sna hollscoileanna, agus na síleálacha gloine a tháinig chun cinn11,

– ag féachaint dá rún an 19 Eanáir 2016 maidir le tosca seachtracha arb é atá iontu 
constaicí ar fhiontraíocht na mban san Eoraip12,

– ag féachaint dá rún an 28 Aibreán 2016 maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú 
na mban sa ré dhigiteach13,

– ag féachaint dá rún an 14 Feabhra 2017 maidir le comhionannas inscne sa 
mheabhairshláinte agus sa taighde cliniciúil a chur chun cinn14,

– ag féachaint dá rún an 14 Márta 2017 maidir le comhionannas idir mná agus fir san 
Aontas Eorpach in 2014-201515,

– ag féachaint dá rún an 4 Aibreán 2017 maidir le mná agus a róil i gceantair thuaithe16,

– ag féachaint dá rún an 14 Meitheamh 2017 maidir le Straitéis AE a bheith riachtanach 
chun deireadh a chur leis an mbearna phinsin idir na hinscní agus í a chosc17,

– ag féachaint dá rún an 3 Deireadh Fómhair 2017 maidir le cumhachtú eacnamaíoch na 
mban sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí in AE18,

– ag féachaint dá rún an 16 Eanáir 2018 maidir le mná, comhionannas inscne agus ceartas 
aeráide19,

– ag féachaint dá rún an 13 Márta 2018 maidir le comhionannas inscne i gcomhaontuithe 
trádála AE20,

– ag féachaint dá rún an 17 Aibreán 2018 maidir le mná agus cailíní a chumhachtú tríd an 
earnáil dhigiteach21,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste Comhairleach um Dheiseanna Comhionanna do 

9 IO C 264 E, 13.9.2013, lch. 75.
10 IO C 36, 29.1.2016, lch. 18.
11 IO C 316, 22.9.2017, lch. 173.
12 IO C 11, 12.1.2018, lch. 35.
13 IO C 66, 21.2.2018, lch. 44.
14 IO C 252, 18.7.2018, lch. 99.
15 IO C 263, 25.7.2018, lch. 49.
16 IO C 298, 23.8.2018, lch. 14.
17 IO C 331, 18.9.2018, lch. 60.
18 IO C 346, 27.9.2018, lch. 6.
19 IO C 458, 19.12.2018, lch. 34.
20 IO C 162, 10.5.2019, lch. 9.
21 IO C 390, 18.11.2019, lch. 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.264.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0018.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0035.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.252.01.0099.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0049.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
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Mhná agus d’Fhir an 19 Nollaig 2018 dar teideal ‘The future of gender equality strategy 
after 2019: the battles that we win never stay won’ [An straitéis chomhionannais inscne 
tar éis 2019: má bhuaimid cath, ní sheasann an bua],

– ag féachaint dá rún an 15 Eanáir 2019 maidir le comhionannas inscne agus beartais 
chánach in AE22,

– ag féachaint dá rún an 13 Feabhra 2019 maidir le frithfhreagairt i gcoinne chearta na 
mban agus an chomhionannais inscne in AE23,

– ag féachaint do Dhoiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin an 6 Márta 
2019 dar teideal ‘2019 Report on equality between women and men in the EU’ 
[Tuarascáil 2019 maidir le comhionannas idir mná agus fir in AE] (SWD(2019)0101),

– ag féachaint don Innéacs Comhionannais Inscne 2020 ón Institiúid Eorpach um 
Chomhionannas Inscne (EIGE), a foilsíodh an 16 Deireadh Fómhair 2020,

– ag féachaint don staidéar dar teideal ‘Gender in regional cohesion policy’ [Gné na 
hInscne sa Bheartas Comhtháthaithe Réigiúnach] ón Institiúid Eorpach um 
Chomhionannas Inscne (EIGE), a foilsíodh an 25 Eanáir 2017,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 10 Nollaig 2019 ar ‘Gender-Equal 
Economies in the EU: The Way Forward’ [Comhionannas Inscne i nGeilleagair an 
Aontais: An Bealach Romhainn],

– ag féachaint don staidéar dar teideal ‘Gender Dimension of the EU Cohesion 
Policy’[Gné na hInscne de Bheartas Comhtháthaithe an Aontais] arna fhoilsiú ag a 
hArd-Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha an 19 Nollaig 2019,

– ag féachaint dá rún an 30 Eanáir 2020 maidir leis an mbearna phá idir na hinscní24,

– ag féachaint dá rún an 13 Feabhra 2020 maidir le tosaíochtaí AE don 64ú seisiún de 
Choimisiún na Náisiún Aontaithe ar Stádas na mBan25,

– ag féachaint do theachtaireacht an 5 Márta 2020 ón gCoimisiún dar teideal ‘A Union of 
Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025’ [Aontas Comhionannais: Straitéis 
Chomhionannais Inscne, 2020-2025] (COM(2020)0152),

– ag féachaint do bhileog eolais an 17 Meitheamh 2020 ón gCoimisiún dar teideal 
‘Coronavirus Pandemic – Impact on Gender Equality’ [Paindéim an Choróinvíris – a 
tionchar ar an gComhionannas Inscne],

– ag féachaint do theachtaireacht an 29 Bealtaine 2020 ó Chomhairle na hEorpa dar 
teideal ‘National minorities and COVID-19: inequality deepened, vulnerability 
exacerbated’ [Mionlaigh náisiúnta agus COVID-19: neamhionannas níos measa, géarú 
ar an míbhuntáiste’],

22 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0014.
23 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0111.
24 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0025.
25 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0039.
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– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas 
Inscne,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil an comhionannas idir mná agus fir ina bhunluach de chuid an Aontais 
agus go gcumhdaítear é sna Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh; de bhrí gur cheart, dá bhrí sin, príomhshruthú inscne a chur chun feidhme 
agus a chomhtháthú mar phrionsabal cothrománach i ngníomhaíochtaí agus i mbeartais 
uile AE;

B. de bhrí go bhfuil an beartas comhtháthaithe ina uirlis bheartais thábhachtach chun tacú 
leis an gcomhionannas inscne;

C. de bhrí go bhfuil sé tábhachtach an comhionannas inscne a chur chun cinn chun 
éagothromaíocht réigiúnach atá sóisialta agus eacnamaíoch a laghdú agus chun forbairt 
inbhuanaithe na réigiún san fhadtéarma a áirithiú;

D. de bhrí nach leor fós rannpháirtíocht na n-údarás áitiúil agus réigiúnach i 
gcomhaontuithe comhpháirtíochta agus i gcoistí faireacháin, ná rannpháirtíocht na n-
institiúidí comhionannais inscne agus na n-eagraíochtaí neamh-rialtasacha;

E. de bhrí go meastar sonraí atá imdhealaithe ó thaobh na hinscne de, agus glacadh 
nósanna imeachta roghnúcháin iomchuí, a bheith úsáideach chun an comhionannas 
inscne a chur chun cinn;

F. de bhrí go bhfuil an comhtháthú beartais i réimse an chomhionannais inscne 
easnamhach, agus de bhrí nach ann fós do chóras aontaithe lena n-éascófaí tuiscint 
chomhionann agus cur chun feidhme comhionann maidir le príomhshruthú inscne in 
institiúidí AE;

G. de bhrí go dtugtar le tuiscint i réamhstaidéir gur ghéaraigh paindéim COVID-19 ar na 
neamhionannais atá ann faoi láthair, sa mhéid go bhfuil tionchar díréireach aici ar mhná 
agus ar ghrúpaí imeallaithe;

H. de bhrí go ndíríonn Ciste Téarnaimh an Aontais ar spreagthaí eacnamaíocha 
d’earnálacha a mbíonn cion ard fostaíochta d’fhir iontu, agus baol ann dá réir go 
méadófar ar na neamhionannais ó thaobh na hinscne de i gcúrsaí fostaíochta;

Ról an bheartais chomhtháthaithe i gcur chun cinn an chomhionannais inscne chun 
tairbhe an fhoráis shocheacnamaíoch agus na forbartha inbhuanaithe

1. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an beartas comhtháthaithe chun an comhionannas 
inscne agus straitéis chomhionannais inscne an Aontais a chur chun cinn; á mheabhrú, 
maidir leis na spriocanna beartais uile, go bhfuil sé riachtanach acmhainní iomchuí a 
bheith tiomnaithe dá gcur chun feidhme;

2. á chreidiúint go láidir gur ar bhealach ginearálta is mó a thugtar aghaidh ar an 
gcomhionannas inscne i gcónaí, agus gur i gcomhthéacs fhearainn bheartais Chiste 
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Sóisialta na hEorpa (CSE) amháin agus sa chéim anailíse comhthéacs agus 
clársceidealaithe a dhéantar é, agus nár mhiste díriú a thuilleadh ar na céimeanna cur 
chun feidhme, faireacháin agus meastóireachta;

3. á chreidiúint cur cheart rialacha an Aontais a scríobh go soiléir follasach, agus go 
mbeidís ceangailteach i ndáil leis an gcomhionannas inscne;

4. á chur i bhfáth go bhfuil gá le tiomantas láidir polaitiúil maidir lena thábhachtaí atá an 
comhionannas inscne don phobal uile agus don fhás eacnamaíoch agus don fhorbairt 
chríochach;

5. á mheas gur ábhar díomá é íosghrádú an chomhionannais inscne sa phlé poiblí agus sa 
chlár oibre beartais ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta sa bheartas 
comhtháthaithe tar éis 2020;

6. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil tábhacht le creat rialachais comhordaithe maidir 
leis an gcomhionannas inscne, le treoirlínte náisiúnta agus tacaíocht theicniúil, agus le 
grinnscrúdú níos géire ar leibhéal an Aontais i ndiaidh cláir oibriúcháin a ghlacadh;

7. á chur i bhfios go mbíonn an oiliúint a chuirtear ar Údaráis Bhainistíochta agus ar 
chomhpháirtithe cur chun feidhme easnamhach agus nach leor a bhfothú 
acmhainneachta i ndáil le gnéithe inscne Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na 
hEorpa (CSIE), agus nach leor ach an oiread na córais fhaireacháin agus 
mheastóireachta a dhírítear ar chúrsaí inscne;

8. á chur i bhfáth nach ann do straitéis cheangailteach chomhionannais inscne ag an 
leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, agus go bhfuil easpa feasachta ann maidir leis na 
buntáistí ó thaobh comhionannais inscne de a leanúint suas ar mhaithe le forás 
socheacnamaíoch agus forbairt inbhuanaithe;

9. ag spreagadh na mBallstát chun dlúth-chomhordú a dhéanamh le húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha agus le comhpháirtithe na sochaí sibhialta, faoi chuimsiú an 
chomhaontaithe chomhpháirtíochta de go háirithe agus nuair a bheidh prionsabal na 
comhpháirtíochta á dhréachtadh, chun dúshláin a bhaineann le beartais chomhionannais 
éifeachtacha a chur san áireamh ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach;

10. á mheas go bhfuil saineolas fós de dhíth ar gheallsealbhóirí agus ar choistí faireacháin 
na gclár maidir le gné inscne a chur chun feidhme i dtionscadail nithiúla, in 
idirghabhálacha Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) go háirithe; á mheas 
nach leor na treoirlínte, na cláir oiliúna agus na samplaí nithiúla den dea-chleachtas atá 
ann chun aghaidh a thabhairt ar an méid sin;

11. á chreidiúint go mba cheart comhionannas inscne agus deiseanna comhionanna do 
chách a áirithiú i ngach clár a chuirtear chun feidhme faoin mbeartas comhtháthaithe, 
san ullmhúchán, sa chur chun feidhme, san fhaireachán agus sa mheastóireacht, gan 
idirdhealú ar bhonn inscne ná treoshuíomh gnéasach;

12. á aithint gur mná na príomhchúramóirí i suíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla 
agus go bhfuil luach sóisialta ag baint leis an ról sin, le linn ghéarchéim COVID-19 go 
háirithe; á chur i bhfios dá réir sin ról ríthábhachtach an bheartais chomhtháthaithe chun 
infheistíochtaí i seirbhísí cúraim a dhaingniú, dálaí oibre a fheabhsú san earnáil sin agus 
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tacú le haistriú i dtreo geilleagair cúraim;

13. á chur i bhfáth nár mhiste an beartas comhtháthaithe a bheith ag tacú le rochtain 
chomhionann ar oiliúint do mhná chun an bhearna dhigiteach inscne a dhúnadh agus 
chun tacú leis an aistriú glas agus leis an aistriú digiteach;

14. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag an mbeartas comhtháthaithe san 
infheistiú i seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán chun neamhionannais inscne a chomhrac, 
athléimneacht shóisialta a fhothú agus déileáil le géarchéimeanna eacnamaíocha, 
sóisialta agus sláinte;

Comhionannas inscne sa bheartas comhtháthaithe i ndiaidh 2020

15. á iarraidh go dtabharfar tiomantas láidir polaitiúil don chomhionannas inscne ar leibhéal 
an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta chun aird na ngeallsealbhóirí náisiúnta agus 
áitiúla ar an gcomhionannas inscne a fheabhsú, ó thaobh cearta an duine de agus mar 
thoisc ríthábhachtach san fhorbairt shocheacnamaíoch, araon, agus tiomantas breise sa 
réimse sin a chothú;

16. á iarraidh go ndéanfar ceanglais éigeandála maidir le cuspóirí comhionannais inscne a 
thabhairt isteach i gcás gach clár oibriúcháin i ndiaidh 2020, agus beartais shonracha 
idirdhisciplíneacha a dhéanfar a aistriú isteach sna hoibríochtaí uile;

17. ag tacú go láidir leis an gceanglas ex ante, straitéis náisiúnta chomhionannais inscne a 
fhorbairt chun taca a chur faoi idirghabhálacha beartais chomhtháthaithe;

18. á chur i bhfáth a thábhachtaí a bheidh comhpháirtíochtaí le comhlachtaí comhionannais 
inscne agus a rannchuidiú i ngach céim de chláir; á chreidiúint gur cheart cothromaíocht 
inscne a áirithiú i ngach comhlacht a chruthaítear i réimse an bheartais chomhtháthaithe;

19. á chur i bhfios go láidir gur cheart measúnú tionchair inscne a bheith ina chuid 
shainordaitheach de mheastóireachtaí na mBallstát ar an tslí a gcaitear na cistí agus ar 
an urramú don chomhlíonadh i ndáil le spriocanna comhionannais inscne;

20. á mheabhrú go gcaithfear an príomhshruthú inscne a fheidhmiú i ngach céim den 
phróiseas buiséadach; á chur i bhfáth nár mhiste an caiteachas ar an gcomhionannas 
inscne i ngach líne bhuiséid a rianú, seachas i mbearta spriocdhírithe amháin,  agus 
measúnú a dhéanamh ar thionchar deiridh na línte buiséid ar an gcomhionannas inscne; 
á iarraidh go molfaidh an Coimisiún, i gcomhar le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, 
modheolaíocht chuige sin; á mholadh go n-úsáidfí critéir amhail pá airmheánach 
náisiúnta agus ollioncam airmheánach náisiúnta maidir le paireacht cumhachta 
ceannaigh;

21. á iarraidh ar gach institiúid treoirdhoiciméid agus seisiúin oiliúna a chur ar fáil, ionas go 
scaipfear samplaí praiticiúla den dea-chleachtas maidir leis an bpríomhshruthú inscne; á 
chur i bhfáth thairis sin, go mba cheart scóráil níos airde, agus ceanglais maidir le 
gníomhuithe praiticiúla, a chur leis na critéir don phríomhshruthú inscne ag an gcéim 
roghnaithe tionscadail chun iad a neartú; á mholadh go mbainfí úsáid as na huirlisí a 
d’fhorbair an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne cheana féin, amhail a 
foireann uirlisí don bhuiséadú inscne sa CSIE;
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22. á iarraidh ar an gCoimisiún na moltaí riachtanacha maidir le gné na hinscne agus 
saincheisteanna inscne a chur chun cinn a bheith ina chuid teachtaireachtaí nuair a 
sheolfar an beartas comhtháthaithe nua 2021-2027;

23. Á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá prionsabal an chomhionannais idir mná agus fir ina bhunluach ag an Aontas, agus é 
infheidhme i ngach gníomhaíocht agus beartas de chuid an Aontais.

As measc ionstraimí beartais an Aontais, baineann tionchar leis an mBeartas Comhtháthaithe 
ach go háirithe, ag éirí as méid agus nádúr a chuid cistiúcháin. Tá éagsúlacht scóipe ann 
maidir le gné inscne a chur i bhfeidhm, ó bhearta a dhíríonn ar an gcomhionannas inscne san 
fhostaíocht go díreach, sa chuimsiú sóisialta agus san oideachas laistigh de Chiste Sóisialta na 
hEorpa (CSE), go dtí infheistíochtaí agus seirbhísí laistigh de Chiste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa (CFRE), amhail tacaíocht d’fhiontraíocht na mban, aghaidh a thabhairt ar an 
mbearna inscne sa taighde agus sa nuáil, agus feabhsuithe sa rochtain ar bhonneagar fisiciúil, 
TFC agus sóisialta.

Ní hamháin go gcuidíonn gné na hinscne leis an gcomhionannas inscne ach is rud tairbheach 
do rathúlacht agus d’éifeachtúlacht na mbeartas forbartha réigiúnaí é gné na hinscne a 
ghlacadh sa Bheartas Comhtháthaithe. Cuidíonn gné na hinscne le ceapadh beartas níos 
cuimsithí do na saoránaigh ar fad, bíonn ról tábhachtach aici chun laghdú ar éagothromaíocht 
réigiúnach atá sóisialta agus eacnamaíoch agus tacaíonn sí le forbairt inbhuanaithe 
fhadtéarmach na réigiún.

Glacadh cur chuige dériain maidir le gné na hinscne den Bheartas Comhtháthaithe sa tréimhse 
clársceidealaithe 2014-2020, mar phrionsabal cothrománach sna cistí uile agus mar 
dhírthosaíocht infheistíochta CSE. Cuireann an tuarascáil seo i bhfios, cé gur éirigh 
cuibheasach maith leis an gcur chuige sin maidir le gnéithe áirithe den Bheartas 
Comhtháthaithe agus cé go ndearnadh iarrachtaí suntasacha chun breithniú ghné na hinscne i 
réimsí eile a fheabhsú, go bhfuil go leor fós le déanamh chun a lánacmhainn a bhaint amach. 
Thairis sin, maidir le forbairtí le deireanas, tá baol ann gur céim ar gcúl seachas feabhsuithe a 
bheidh ann sa tréimhse díreach romhainn.

Ar na dúshláin is mó roimh fheabhsuithe breise amach anseo ar ghnéithe den chomhionannas 
inscne a sainaithníodh sa tuarascáil seo tá, easpa tiomantais láidir pholaitiúil don 
chomhionannas inscne agus easpa eolais ar a thábhachtaí atá sé don phobal uile agus ar an 
gcion a chuirfeadh sé leis an bhforás eacnamaíoch agus leis an bhforbairt chríochach. 
Leagann an tuarascáil seo béim dá réir ar an ngá le tiomantas polaitiúil don chomhionannas 
inscne ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta agus áitiúil, agus le tuiscint níos 
fearr ar bhuntáistí ilsraithe an chomhionannais inscne, ionas gur saincheist eacnamaíoch agus 
shóisialta é an comhionannas inscne.

Dúshlán eile i bhfeidhmiú reatha an phríomhshruthaithe inscne, an fócas neamhchothrom a 
thugtar do ghnéithe éagsúla den Bheartas Comhtháthaithe. Teorannaítear an fócas sin ar CSE 
den chuid is mó, áit ar fusa ceangal díreach a shainaithint, agus níor tugadh dóthain airde go 
fóill ar fheidhmiú ghné na hinscne laistigh de CFRE, feidhmiú níos indírí. Difríocht eile, an 
fócas cineál láidir a leagadh ar ghnéithe den chomhionannas inscne sa chéim 
chlársceidealaithe, i gcomparáid le heaspa airde i gcoitinne ar an gcomhionannas inscne sna 
céimeanna cur chun feidhme, faireacháin agus meastóireachta.

Ba cheart an Beartas Comhtháthaithe i ndiaidh 2020 a bheith ag tabhairt aghaidh dá réir sin ar 
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an tsaincheist sin tríd an bhfeasacht a leathnú, i gcomhthéacs cistí éagsúla agus na gcéimeanna 
difriúla sa timthriall beartais.

Saincheist níos leithne í an easpa comhtháthaithe beartais i réimse an chomhionannais inscne 
laistigh den Aontas, saincheist a chuireann bac ar fheidhmiú rathúil an chomhionannais inscne 
agus beartas Aontais á cheapadh. Ní ann go fóill do thuiscint chomhchoiteann ar an 
bpríomhshruthú inscne in institiúidí an Aontais agus níl an príomhshruthú inscne á chur chun 
feidhme go fóill; níl ach treoirlínte náisiúnta agus tacaíocht theicniúil theoranta ar fáil chuige 
sin, agus an mhodheolaíocht chun an caiteachas ar an gcomhionannas inscne a rianú in 
easnamh. Molann an tuarascáil seo go láidir, dá réir sin, obair a dhéanamh ar chreat agus 
modheolaíocht uileghabhálach, chomh maith le hobair ar threoirdhoiciméid agus seisiúin 
oiliúna níos sainiúla, agus samplaí nithiúla de dhea-chleachtais maidir leis an bpríomhshruthú 
inscne i réimse an Bheartais chomhtháthaithe a chomhroinnt.

Tá ríthábhacht leis an méid sin, óir tá an easpa eolais faoin tslí le tacaíocht nithiúil a chur 
faoin bpríomhshruthú inscne, i réimsí idirghabhála CFRE go háirithe, ar cheann de na 
príomhthosca leis an laghdú ar éifeachtúlacht an Bheartais Chomhtháthaithe maidir le 
comhionannas inscne. De cheal tacaíocht leordhóthanach, is minic a fheictear gur ualach 
riaracháin breise iad na spriocanna comhionannais inscne nó go bhfuil siad in iomaíocht le 
cuspóirí tionscadail eile an Bheartais Chomhtháthaithe seachas ag cur leo.

Maidir le forbairtí amach anseo, tá cúpla dúshlán eile ann nár mhiste aghaidh a thabhairt 
orthu. Ar an gceann is mó díobh tá an baol go ndéanfar íosghrádú eile fós ar an 
gcomhionannas inscne sa phlé poiblí agus i gcláir oibre beartais ar leibhéal an Aontais agus ar 
an leibhéal náisiúnta, i réimse an Bheartais Chomhtháthaithe i ndiaidh 2020.

Chuaigh cúrsaí neamhionannais in olcas de bharr ghéarchéim COVID-19 freisin ionas go 
bhfuil bagairt ann d’fhorbairtí comhionannais inscne, ó thaobh thionchar na géarchéime féin 
go díreach agus sa chéim téarnaimh, araon.

Tugtar le fios i réamhstaidéir go raibh tionchar díréireach ag paindéim COVID-19 ar mhná 
agus ar chailíní, orthu siúd i ngrúpaí imeallaithe go háirithe. Níor tugadh a dhóthain airde ar 
an gceist sin áfach sna hiarrachtaí reatha ar leibhéal an Aontais i dtreo téarnamh sóisialta agus 
eacnamaíoch. Díríonn creat Chiste Téarnaimh an Aontais go príomha ar spreagthaí 
eacnamaíocha d'earnálacha a mbíonn cion ard fostaíochta d’fhir iontu, agus i gcuid mhaith de 
na hearnálacha a d’fhulaing go dona faoi ghéarchéim COVID-19 is ag mná a bhíonn cion ard 
den fhostaíocht. Tá an baol ann dá réir sin go gcuirfear a thuilleadh leis na neamhionannais 
inscne ó thaobh fostaíochta de san Aontas.

Léirigh géarchéim COVID-19 ról ríthábhachtach na seirbhísí poiblí agus an bhonneagair 
shóisialta, agus ról ríthábhachtach earnáil an chúraim, maidir leis an athléimneacht shóisialta 
agus eacnamaíoch a áirithiú. Leag sí béim thairis sin ar ról na mban mar phríomhchúramóirí i 
suíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla, agus a luach don tsochaí.

Beidh ról an-tábhachtach ag an mBeartas Comhtháthaithe dá réir sin ag cur i gcoinne 
éifeachtaí díobhálacha na géarchéime ilsraithe sin ar an gcomhionannas inscne, agus 
príomhról aige freisin sa téarnamh eacnamaíoch agus shochaíoch.

Agus mar fhocal scoir, ó tá an tAontas Eorpach tiomnaithe don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach a luasghéarú trína chuid beart téarnaimh, caithfidh fócas ar an gcomhionannas 
inscne a bheith ag gabháil leis na bearta sin, amhail a áirithiú go mbeidh rochtain ag mná ar 
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oiliúint chun an bhearna dhigiteach inscne a dhúnadh agus tacú le fostaíocht do mhná, agus 
díriú freisin ar bhailíochtú d’earnálacha fostaíochta traidisiúnta na mban chun a áirithiú go 
mbraithfear tairbhí an téarnaimh go cothrom sna hinscní éagsúla.


