
Parlaimint na hEorpa
2019-2024

TÉACSANNA ARNA nGLACADH

P9_TA(2021)0075
Cóireáil chomhionann san fhostaíocht agus sa tslí bheatha i bhfianaise 
UNCRPD 
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Márta 2021 maidir le cur chun feidhme Threoir 
2000/78/CE ón gComhairle lena mbunaítear creat ginearálta le haghaidh na córa 
comhionainne san fhostaíocht agus sa tslí bheatha, i bhfianaise UNCRPD 
(2020/2086(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh agus don Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an 
Chairt),

– ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 
Mhíchumas (UNCRPD), agus do theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin in AE an 21 
Eanáir 2011, i gcomhréir le Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 
maidir le tabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá 
faoi Mhíchumas ag an gComhphobal Eorpach1,

– ag féachaint do Bharúlacha Ginearálta Choiste UNCRPD maidir le cur chun feidhme 
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, go háirithe 
Barúil Ghinearálta Uimh. 2 (2014) an 22 Bealtaine 2014 maidir le hinrochtaineacht, 
Barúil Ghinearálta Uimh. 3 (2016) an 26 Lúnasa 2016 maidir le mná agus cailíní faoi 
mhíchumas, Barúil Ghinearálta Uimh. 5 (2017) an 27 Deireadh Fómhair 2017 maidir le 
maireachtáil go neamhspleách agus cuimsiú sa chomhphobal, agus Barúil Ghinearálta 
Uimh. 6 (2018) an 26 Aibreán 2018 maidir le comhionannas agus neamh-idirdhealú,

– ag féachaint do Bhreithnithe Deiridh Choiste Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas an 2 Deireadh Fómhair 2015 maidir le tuarascáil 
thosaigh an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine,

– ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe (Clár Oibre NA 2030) 

1 IO L 23, 27.1.2010, lch. 35.



agus do na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) atá ann,

– ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál 
Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú,

– ag féachaint don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha 
a Chosaint,

– ag féachaint do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na 
mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac (Coinbhinsiún Iostanbúl),

– ag féachaint do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta (EPSR),

– ag féachaint do sprioc Eoraip 2020 i ndáil leis an troid i gcoinne na bochtaineachta agus 
an eisiaimh shóisialta,

– ag féachaint do Threoir 2000/78/CE ón gComhairle an 27 Samhain 2000 lena 
mbunaítear creat ginearálta le haghaidh na córa comhionainne san fhostaíocht agus sa 
tslí bheatha (Treoir um Chomhionannas Fostaíochta)1,

– ag féachaint do Threoir 2000/43/CE ón gComhairle an 29 Meitheamh 2000 lena 
gcuirtear chun feidhme prionsabal na córa comhionainne idir daoine beag beann ar 
thionscnamh ciníoch nó eitneach2,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún le haghaidh Treoir ón gComhairle maidir le 
prionsabal na córa comhionainne a chur chun feidhme idir daoine gan beann ar reiligiún 
nó creideamh, míchumas, aois nó claonadh gnéis (COM(2008)0426) agus don seasamh 
ón bParlaimint ina leith an 2 Aibreán 20093,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2016/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le hinrochtaineacht suíomhanna gréasáin agus 
feidhmchlár móibíleach de chuid comhlachtaí san earnáil phoiblí4,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Aibreán 2019 maidir leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus 
seirbhísí5,

– ag féachaint do na rialacháin lena leagtar síos na rialacha maidir le cláir chistiúcháin AE 
faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil, go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE), an 
Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg (TFAO), Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE), an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFE), clár 
Erasmus, agus an Ciste um Aistriú Cóir, a chuireann cúnamh airgeadais AE ar fáil chun 
staid daoine faoi mhíchumas a fheabhsú,

– ag féachaint do Threoir 89/391/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1989 maidir le 
bearta a thabhairt isteach chun feabhsuithe ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag 

1 IO L 303, 2.12.2000, lch. 16.
2 IO L 180, 19.7.2000, lch. 22.
3 IO C 137 E, 27.5.2010, lch. 68.
4 IO L 327, 2.12.2016, lch. 1.
5 IO L 151, 7.6.2019, lch. 70.



an obair a spreagadh1, go háirithe an oibleagáid atá ar an bhfostóir sábháilteacht agus 
sláinte oibrithe i ngach gné a bhaineann leis an obair a áirithiú agus ar an bhfíoras nach 
bhféadfaidh siad costais airgeadais a fhorchur ar oibrithe chun an oibleagáid sin a 
chomhlíonadh,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 15 Samhain 2010 dar teideal ‘Straitéis 
Eorpach um Míchumas 2010-2020: Tiomantas Athnuaite Chun go mBeidh an Eoraip 
Saor ó Bhacainní’ (COM(2010)0636) (Straitéis um Míchumas),

– ag féachaint don doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin an 2 Feabhra 
2017 dar teideal ‘Tuarascáil Dul Chun Cinn ar chur chun feidhme Straitéis Eorpach um 
Míchumas 2010-2020’ (SWD(2017)0029),

– ag féachaint do Mholadh 22 Meitheamh 2018 ón gCoimisiún maidir le caighdeáin do 
chomhlachtaí comhionannais2,

– ag féachaint don treoirthionscadal ón gCoimisiún 2013 maidir le cárta Eorpach um 
míchumas,

– ag féachaint do rún uaithi an 8 Iúil 2020 maidir le cearta daoine faoi mhíchumas 
intleachta agus a dteaghlaigh i ngéarchéim COVID-193,

– ag féachaint do rún uaithi an 18 Meitheamh 2020 maidir leis an Straitéis Eorpach um 
Míchumas i ndiaidh 20204,

– ag féachaint do rún uaithi an 29 Samhain 2018 maidir le staid na mban faoi 
mhíchumas5,

– ag féachaint do rún uaithi an 30 Samhain 2017 maidir le Cur Chun Feidhme na 
Straitéise Eorpaí um Míchumas6, 

– ag féachaint do rún uaithi an 7 Iúil 2016 maidir le cur chun feidhme Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, go háirithe na Breithnithe 
Deiridh ó Choiste CRPD7, 

– ag féachaint do rún uaithi an 20 Bealtaine 2015 maidir le Liosta de na Saincheisteanna a 
ghlac Coiste na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i dtaca leis an 
tuarascáil thosaigh ón Aontas Eorpach8,

– ag féachaint do rún uaithi an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le soghluaisteacht agus 
cuimsiú daoine faoi mhíchumas agus an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-20209,

1 IO L 183, 29.6.1989, lch. 1.
2 IO L 167, 4.7.2018, lch. 28.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0183.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0156.
5 IO C 363, 28.10.2020, lch. 164.
6 IO C 356, 4.10.2018, lch. 110.
7 IO C 101, 16.3.2018, lch. 138.
8 IO C 353, 27.9.2016, lch. 41.
9 IO C 131 E, 8.5.2013, lch. 9.



– ag féachaint do rún uaithi an 6 Bealtaine 2009 maidir le daoine atá eisiata ó mhargadh 
an tsaothair a chuimsiú go gníomhach1 ,

– ag féachaint do rúin uaithi an 17 Meitheamh 1988 maidir le teangacha comharthaíochta 
do dhaoine bodhaire2 , an 18 Samhain 1998 maidir le teangacha comharthaíochta3 , 
agus an 23 Samhain 2016 maidir le teangacha comharthaíochta agus ateangairí 
comharthaíochta proifisiúnta4 ,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac5 ,

– ag féachaint do rún uaithi an 16 Eanáir 2019 maidir le staid na gceart bunúsach san 
Aontas Eorpach sa bhliain 20176 ,

– ag féachaint dá rún an 15 Meán Fómhair 2016 maidir le feidhmiú Threoir 2000/78/CE 
ón gComhairle an 27 Samhain 2000 lena mbunaítear creat ginearálta maidir le cóir 
chomhionann san fhostaíocht agus sa tslí bheatha7,

– ag féachaint do staidéir ábhartha a Aonaid Soláthair Faisnéise A, go háirithe an staidéar 
ar ‘Idirdhealú agus Rochtain ar Fhostaíocht d’Oibrithe Baineanna faoi Mhíchumas’ ó 
2017 agus an staidéar ar ‘Cóiríocht réasúnach agus Ceardlanna Dídeanacha: Costas 
Infheistíochtaí agus na Torthaí’ ó 2015,

– ag féachaint do staidéir ábhartha Sheirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa, go háirithe 
na Measúnuithe ar Chur Chun Feidhme Eorpach, dar teideal ‘Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas á chur chun feidhme ag an Aontas 
Eorpach’ agus ‘Oibleagáidí riaracháin phoiblí AE faoi Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas’,

– ag féachaint do chorpas méadaitheach cásdlí Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal 
Eorpach maidir le léirmhíniú Threoir 2000/78/CE,

– ag féachaint do Thuarascáil Bhliantúil 2018 agus 2019 ón Ombudsman Eorpach,

– ag féachaint d’fhiosrúcháin straitéiseacha an Ombudsman Eorpaigh maidir leis an 
mbealach a áiritheoidh an Coimisiún go bhféadfaidh daoine faoi mhíchumas rochtain a 
fháil ar a chuid suíomhanna gréasáin (OI/6/2017/EA), maidir leis an mbealach a 
chaitheann an Coimisiún le daoine faoi mhíchumas faoin gComhscéim um Árachas 
Breoiteachta d’fhoireann an Aontais (OI/4/2016/EA), agus maidir lena chinneadh sa 
chomhfhiosrúchán i gcásanna 1337/2017/EA agus 1338/2017/EA maidir le 
hinrochtaineacht d’iarrthóirí faoi lagamharc ar nósanna imeachta roghnúcháin arna n-
eagrú ag an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne chun státseirbhísigh AE a earcú,

– ag féachaint d’fhiosrúchán féintionscnaimh an Ombudsman Eorpaigh maidir leis an 

1  IO C 212 E, 5.8.2010, lch. 23.
2  IO C 187, 18.7.1988, lch. 236.
3  IO C 379, 7.12.1998, lch. 66.
4  IO C 224, 27.6.2018, lch. 68.
5  Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
6 IO C 411, 27.11.2020, lch. 94.
7 IO C 204, 13.6.2018, lch. 179.



urraim ar chearta bunúsacha i gcur chun feidhme bheartas chomhtháthaithe AE 
(OI/8/2014/AN),

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le 
‘Clár Oibre AE um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2020-2030 a mhúnlú’,

– ag féachaint do thuarascálacha téamúla Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Chearta Bunúsacha, lena n-áirítear a bhfeasacháin ar phaindéim COVID-19,

– ag féachaint don Achoimre ar Nósanna maidir le Sonraí Comhionannais agus do na 
treoirlínte maidir le bailiú agus úsáid sonraí comhionannais a fheabhsú (Treoirlínte 
maidir le sonraí comhionannais) arna n-ullmhú ag foghrúpa sonraí comhionannais an 
Ghrúpa Ardleibhéil AE um neamh-idirdhealú, comhionannas agus éagsúlacht,

– ag féachaint d’Innéacs Comhionannais Inscne na hInstitiúide Eorpaí um 
Chomhionannas Inscne,

– ag féachaint do Phrionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus 
Cearta an Duine,

– ag féachaint do na tuarascálacha agus do na moltaí ó eagraíochtaí ionadaíocha daoine 
faoi mhíchumas, go háirithe Autism Europe, Bundesarbeitsgemeinschaft 
Inklusionsfirmen, European Blind Union, an Fóram Eorpach maidir leis an Míchumas, 
an Gréasán Eorpach um Maireachtáil Neamhspleách, Aontas Eorpach na mBodhar, 
Inclusion Europe, International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus agus 
Mental Health Europe, agus do thuarascálacha agus do mholtaí ó Equinet agus ó 
acadóirí a ghníomhaíonn ar chearta daoine faoi mhíchumas,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta, mar aon le hAirteagal 1(1)(e) de 
chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 12 Nollaig 2002 maidir leis an nós imeachta 
i gcomhair údarú a dheonú chun tuarascálacha féintionscnaimh a tharraingt suas, agus 
Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile, ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne agus 
ón gCoiste um Achainíocha,

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A9-
0014/2021),

A. de bhrí go bhfuil an ceart ag daoine faoi mhíchumas1 chun páirt iomlán a ghlacadh i 
margadh an tsaothair agus sa tsochaí ach is minic a choinnítear siar a gcearta bunúsacha 
in AE; de bhrí go n-eisítear iad go mór ón margadh saothair oscailte agus go séantar 
orthu a gceart chun obair a dhéanamh ar bhonn comhionann le daoine eile nó go bhfuil 
deacrachtaí móra acu rochtain chomhionann a bhaint amach ar an margadh saothair 

1 Cuirimid an coincheap ‘daoine faoi mhíchumas’ i bhfeidhm mar a fhoráiltear in 
Airteagal 1 de UNCRPD: ‘Ar dhaoine atá faoi mhíchumas, áirítear daoine a bhfuil lagú 
fadtéarmach coirp, meabhrach, intleachtúil nó céadfach orthu, ar lagú é, nuair a bhíonn 
orthu dul i ngleic le bacainní éagsúla, a d’fhéadfadh bac a chur ar rannpháirtíocht 
iomlán éifeachtach a bheith acu sa tsochaí ar bhonn comhionannais.’



agus coinníollacha comhionanna a bheith acu maidir le bheith rannpháirteach ann;

B. de bhrí go bhfuil il-idirdhealú agus míbhuntáiste fós os comhair daoine faoi mhíchumas 
bunaithe ar a míchumas agus ar a n-inscne, cine, eitneacht, aois, reiligiún nó creideamh, 
gnéaschlaonadh, stádas imirce nó cúlra socheacnamaíoch, lena n-áirítear a leibhéal 
oideachais; de bhrí go bhfuil idirdhealú ann thar chéimeanna éagsúla an timthrialla 
oibre, ag tosú leis an earcaíocht, rud a d’fhéadfadh eisiamh sóisialta na ndaoine faoi 
mhíchumas a bheith mar thoradh air; de bhrí go gcruthaíonn idirdhealú agus easpa 
éagsúlachta san ionad oibre costais shuntasacha dhaonna agus eacnamaíocha;

C. de bhrí go dtoirmeascann an Chairt idirdhealú ar aon fhoras, lena n-áirítear idirdhealú 
míchumais, agus go n-aithníonn sí cearta na ndaoine faoi mhíchumas1;

D. de bhrí gur tháinig AE chun bheith ina pháirtí in UNCRPD i mí na Nollag 2010, agus 
gur tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm don Aontas i mí Eanáir 2011; á mheabhrú go 
bhfuil UNCRPD ceangailteach ar AE, ar a institiúidí agus ar a Bhallstáit, a bhfuil 
dualgas díreach orthu é a chur chun feidhme go hiomlán, lena n-áirítear Airteagal 27 de 
maidir le hobair agus fostaíocht; de bhrí go ndearnadh dul chun cinn áirithe óna 
ghlacadh maidir le spriocanna UNCRPD a bhaint amach ach nach leor é;

E. de bhrí go bhfuil sé d’oibleagáid ar AE, dá bhrí sin, gníomhú ar bhealach atá i 
gcomhréir le UNCRPD agus go bhfuil sé d’oibleagáid ar Chúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh (CBAE) reachtaíocht AE a léirmhíniú, lena n-áirítear an Treoir maidir 
le Comhionannas Fostaíochta, ar bhealach atá i gcomhréir le UNCRPD;

F. de bhrí go ndiúltaítear le UNCRPD do mhúnla leighis an mhíchumais agus go 
bhformhuiníonn sé cearta an duine agus samhail shoch-chomhthéacsúil an mhíchumais 
ina ionad; de bhrí go n-éilítear le UNCRPD comhionannas cuimsitheach do dhaoine 
faoi mhíchumas; de bhrí go n-aithnítear le UNCRPD an ceart atá ag daoine faoi 
mhíchumas oibriú ar bhonn comhionann le daoine eile, chun a ngairm a roghnú gan 
bhac, chun go nglacfaí leis agus chun oibriú i dtimpeallacht oibre oscailte, 
chuimsitheach agus inrochtana;

G. de bhrí, i gcomhréir leis an sainmhíniú agus leis na ceanglais faoi UNCRPD, go 
ndírítear le cóiríocht réasúnach ar riachtanais shonracha duine aonair, agus go 
mbaineann gníomhaíochtaí dearfacha le grúpa iomlán daoine atá faoi réir idirdhealú 
féideartha; de bhrí go bhfuil an dá cheann acu riachtanach chun an éagsúlacht san ionad 
oibre a chosaint agus chun a áirithiú go bhféadfaidh daoine faoi mhíchumas a gceart 
chun oibre a fheidhmiú go cothrom; de bhrí go bhfuil easpa treoirlínte soiléire AE ann 
maidir le freastal réasúnta, nach bhfuil tuiscint leordhóthanach ag fostóirí air agus ar 
minic nach mbíonn teacht air nó go mbíonn sé neamhleor; de bhrí go mbíonn tionchar 
riachtanach ag freastal réasúnta ar riachtanais na n-oibrithe atá faoi mhíchumas ar 
cháilíocht a bpost agus ar a n-ionchais ghairme agus ar inbhuanaitheacht na hoibre;

H. de bhrí go bhfuil a rannpháirtíocht i saol an phobail agus an t-aistriú ó thacaíocht 
institiúideach go tacaíocht phobalbhunaithe ar cheann de phríomhghnéithe fostaíochta 
na ndaoine faoi mhíchumas; de bhrí gur gá próiseas an dí-institiúidithe sna Ballstáit a 
thabhairt chun críche, ós rud é go bhfuil sé de cheart ag daoine faoi mhíchumas 
maireachtáil sa phobal agus a bheith go hiomlán san áireamh ann; de bhrí go bhfuil an 

1 Airteagal 21 agus 26 den Chairt.



dul chun cinn maidir le dí-institiúidiú míchothrom ar fud na mBallstát agus in ainneoin 
gur tugadh isteach beartais agus gur leithdháileadh cistiú suntasach in AE, tá milliún 
duine fós ina gcónaí in institiúidí;

I. de bhrí gurb í an Treoir maidir le Comhionannas Fostaíochta (‘an Treoir’), a tháinig i 
bhfeidhm in 2000, príomhionstraim dlí AE chun cosaint ar idirdhealú a chur ar fáil do 
dhaoine faoi mhíchumas; de bhrí gur inniúlacht chomhroinnte idir AE agus a Bhallstáit 
é an comhionannas agus an neamh-idirdhealú a choimirciú;

J. de bhrí nach bhfuil an Treoir i gcomhréir ach i bpáirt le UNCRPD, ós rud é nach 
gcuimsítear inti samhail an mhíchumais maidir le cearta an duine, ní théann sí i ngleic le 
hidirdhealú atá bunaithe ar mhíchumas dealraitheach nó ar mhíchumas a bheidh ann 
amach anseo, ní dhíríonn sí ar an idirdhealú trasnach, ní chuireann sí de cheangal ar na 
Ballstáit bearta dearfacha gníomhaíochta a ghlacadh, tá sé teoranta do réimse na 
fostaíochta, na gairme agus na gairmoiliúna agus ní shíneann sí chuig gach réimse 
beatha mar a cheanglaítear le UNCRPD, ní théann sí i ngleic le saoirse gluaiseachta 
chun críche fostaíochta, ní éilíonn sé sásraí faireacháin neamhspleácha a chruthú, ní 
dhéantar foráil ann maidir le rannpháirtíocht shistéamach na ndaoine faoi mhíchumas 
agus a n-eagraíochtaí ionadaíocha sa phróiseas faireacháin, agus níl an oibleagáid ann 
sonraí imdhealaithe a bhailiú;

K. de bhrí nach gcuireann an Treoir ceangal dlíthiúil ar na Ballstáit comhlacht 
comhionannais a ainmniú chun obair a dhéanamh ar idirdhealú ar fhoras an 
mhíchumais, a bhfuil fadhbanna móra ag baint leis ós rud é go mbíonn ról lárnach ag 
comhlachtaí comhionannais i gcur chun feidhme na dtreoracha maidir le cóir 
chomhionann ar na forais faoina sainordú, amhail inscne agus cine agus tionscnamh 
eitneach;

L. de bhrí go bhfuil bailiú sonraí inchomparáide maidir le comhionannas ríthábhachtach le 
haghaidh ceapadh beartais agus cinnteoireachta atá bunaithe ar fhianaise; de bhrí go 
bhfuil easpa staidrimh oifigiúil ann, go háirithe maidir le daoine faoi mhíchumas a 
bhfuil cónaí orthu i suíomhanna cúraim institiúidigh agus maidir le saintréithe amhail a 
gcine/bunadh eitneach nó gnéaschlaonadh, rud a cuireadh in iúl sna treoirlínte maidir le 
sonraí Comhionannais; de bhrí go ndéanfaidh Rialachán (AE) 2019/17001 an staid a 
bhaineann le sonraí ó shuirbhéanna teaghlaigh maidir leis an bhfostaíocht, sonraí atá 
imdhealaithe de réir cineálacha míchumais agus sonraí maidir le tír thionscnaimh (an 
chéad ghlúin agus an dara glúin) a leigheas go suntasach, agus go samhlaítear leis 
staidéir phíolótacha a dhéanamh ar dhaoine in institiúidí; de bhrí go leanfaidh bearnaí de 
bheith ann agus gur cheart iad a leigheas;

M. de bhrí nach bhfuil ach 50.6 % de dhaoine faoi mhíchumas fostaithe (48.3 % de mhná 

1 Rialachán (AE) 2019/1700 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 
Deireadh Fómhair 2019 lena mbunaítear creat comhchoiteann le haghaidh staidreamh 
Eorpach a bhaineann le daoine agus le teaghlaigh, bunaithe ar shonraí ar an leibhéal 
aonair arna mbailiú ó shamplaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 808/2004, (CE) 
Uimh. 452/2008 agus (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1177/2003 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle (IO L 
261 I, 14.10.2019, lch. 1).

 



agus 53.3 % d’fhir) i gcomparáid le 74.8 % de na daoine nach bhfuil faoi mhíchumas1; 
de bhrí go bhfágtar ar lár ó na staitisticí sin daoine atá ag maireachtáil in institiúidí nó a 
mheastar nach bhfuil in ann a bheith ag obair2; de bhrí nach léiríonn na figiúirí sin an 
cineál fostaíochta, an cháilíocht agus na coinníollacha fostaíochta, mar shampla an 
gcuirtear fostaíocht ar fáil sa mhargadh saothair oscailte, agus má ráthaítear cearta 
saothair agus soláthar íosphá le stádas fostaí; de bhrí gur grúpa éagsúil iad daoine faoi 
mhíchumas agus gur minic a bhíonn siad faoi réir idirdhealú trasnach, a mbíonn 
tionchar inláimhsithe ag a n-éifeachtaí carnacha ar an bhfostaíocht:

N. de bhrí go bhfuil cuid mhór daoine faoi mhíchumas á bhfostú i gceardlanna dídeanacha 
i mBallstáit áirithe; de bhrí gur cheart go mbeadh sé d’aidhm ag na ceardlanna 
dídeanacha sin freastal ar chuimsiú, ar athshlánú agus ar aistriú chuig an margadh 
oscailte saothair a luaithe is féidir; de bhrí gur timpeallacht leithscartha iad na 
ceardlanna dídeanacha go minic nach bhfuil stádas fostaithe, cearta saothair nó íosphá 
ráthaithe ag oibrithe faoi mhíchumas inti; de bhrí gur léir gur sárú ar UNCRPD é sin; á 
thabhairt dá haire go n-úsáidtear ceardlanna dídeanacha i roinnt Ballstát faoi láthair mar 
aistriú chuig an margadh saothair oscailte; de bhrí go bhféadfadh taighde ar an leibhéal 
Eorpach maidir le tréithe agus éagsúlacht na gceardlann dídeanach, ar a dtugtar 
fostaíocht dhídeanach, uaireanta, cuidiú le dea-chleachtas a shainaithint, feabhas a chur 
ar an díospóireacht agus comhlíonadh reachtaíocht AE agus UNCRPD a áirithiú; de 
bhrí go bhféadfadh samhlacha cuimsitheacha den fhostaíocht tacaithe, i gcás ina bhfuil 
sé bunaithe ar chearta agus go n-aithnítear í mar fhostaíocht, cearta na ndaoine faoi 
mhíchumas a urramú agus go bhféadfadh siad freastal ar chuimsiú agus ar aistriú chuig 
an margadh saothair oscailte;

O. de bhrí go bhfuil ráta dífhostaíochta na ndaoine faoi mhíchumas (17,1 %) beagnach 
dhá oiread an ráta atá ag an daonra i gcoitinne (10.2 %)3, agus go maireann 
dífhostaíocht na ndaoine faoi mhíchumas níos faide ná dífhostaíocht na ndaoine nach 
bhfuil míchumas orthu, beag beann ar na cáilíochtaí a bhíonn i gceist.

P. de bhrí go bhfuil an ráta dífhostaíochta is airde i measc daoine óga faoi mhíchumas (iad 
siúd idir 16 agus 24 bliana d’aois), ag 24.9 % i gcomparáid le 16.6 % sa phobal i 
gcoitinne; de bhrí go bhfuil dlúthbhaint idir an difríocht sin agus deiseanna oideachais;

Q. de bhrí go bhfuil mná faoi mhíchumas, arb ionann iad agus 16 % de dhaonra iomlán na 
mban agus 60 % de dhaonra iomlán na ndaoine faoi mhíchumas in AE, ag leanúint de 
dhul i ngleic le hil-idirdhealú agus idirdhealú trasnach i ngach réimse den saol; de bhrí 
go bhfuil an ráta neamhghníomhaíochta eacnamaíoch i measc na mban atá faoi 
mhíchumas os cionn dhá thrian sa bhreis ar dhaonra iomlán na mban atá in aois oibre 
(16-64 bliana d’aois); de bhrí nach bhfuil ach 20.7 % de mhná faoi mhíchumas i 
bhfostaíocht lánaimseartha, i gcomparáid le 28.6 % d’fhir faoi mhíchumas;

R. de bhrí gurb iad na mná is minice atá freagrach as aire a thabhairt don teaghlach, agus 
gur mná iad tromlach mór na gcúramóirí do dhaoine faoi mhíchumas; de bhrí go bhfuil 
baol tromchúiseach ann go mbuailfidh an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta 
máithreacha aonair a thugann aire do leanaí faoi mhíchumas; de bhrí go mbíonn 
tionchar ag idirdhealú aoise ar gach aoisghrúpa, mar aon le steiréitíopaí agus bacainní a 

1 Staidreamh an Aontais Eorpaigh ar ioncam agus dálaí maireachtála (EU-SILC) 2017.
2 Ibid.
3 AE SILC 2017.



d’fhéadfadh a bheith ann; de bhrí gur minic gurb iad mná scothaosta faoi mhíchumas na 
haon chúramóirí do bhaill teaghlaigh faoi mhíchumas; de bhrí go bhfuil tionchar díreach 
aige sin ar a leochaileacht i leith na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta, agus ar 
an rochtain atá acu ar phoist agus ar a bhforbairt ghairmiúil, agus go bhféadfadh 
tionchar diúltach a bheith aige sin ar a ndálaí fostaíochta;

S. de bhrí go bhfuil níos mó ná 30 milliún duine dall agus breacamharcach san Eoraip i 
gcoitinne; de bhrí gurb ionann an meánráta dífhostaíochta ina measc agus 75 % – agus 
níos airde fós i measc na mban – a chuireann lena n-eisiamh sóisialta agus 
bochtaineacht1; de bhrí go bhfuil thart ar mhilliún úsáideoir teanga chomharthaíochta 
atá bodhar in AE agus 51 mhilliún duine atá leathbhodhar, go leor acu ina n-úsáideoirí 
teanga chomharthaíochta freisin, ach nach ndéantar tuairisciú leordhóthanach ná taighde 
leormhaith ar an bhfostaíocht ina measc; de bhrí go bhfuil tuairim is seacht milliún 
duine faoi mhíchumas intleachta in AE a bhfuil a leibhéal fostaíochta i bhfad níos ísle 
ná an meánleibhéal fostaíochta2; de bhrí go léiríonn na meastacháin ar fud na hEorpa 
nach bhfuil ach thart ar 10 % de na daoine ar speictream an uathachais fostaithe, agus an 
chuid is mó díobh i bpoist pháirtaimseartha agus ar phá íseal, i bpoist faoi bhun leibhéal 
a gcáilíochtaí nó i suíomhanna dídeanacha3;

T. de bhrí go bhfuil 29.5 % de na mná faoi mhíchumas agus 27.5 % de na fir faoi 
mhíchumas i mbaol na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta san Aontas, i 
gcomparáid le 22.4 % den daonra i gcoitinne; de bhrí gur mó an seans go mbeidh 
bochtaineacht lucht oibre ag bagairt ar dhaoine faoi mhíchumas ná ar dhaoine nach 
bhfuil faoi mhíchumas (11 % i gcomparáid le 9.1 %) ag éirí as costais bhreise a 
míchumais, amhail cúram sláinte, tacaíocht lóistíochtúil agus tacaíocht dhaonna, 
cailliúint a dteidlíochtaí míchumais nuair a fhaigheann siad post agus an fíoras go 
dtuilleann siad níos lú ná a gcomhghleacaithe atá i ról comhionann agus gur lú an seans 
go bhfaighidh siad ardú céime4; de bhrí go méadaítear ar bhaol na bochtaineachta dóibh 
siúd a dhearbhaíonn leibhéil níos déine míchumais;

U. de bhrí go bhfuil líon díréireach daoine faoi mhíchumas gan dídean agus go bhfuil baol 
breise ann i gcás daoine faoi mhíchumas go gcaillfidh siad a n-áit chónaithe; de bhrí go 
bhféadfadh daoine gan dídean míchumas a fhorbairt, amhail géaga teasctha, mar gheall 
ar an mbaol a bhaineann lena ndálaí maireachtála;

V. de bhrí, mar thoradh ar éifeachtaí carnacha an idirdhealaithe thrasnaigh, go nglactar leis 
go mbíonn níos mó bacainní le sárú ag Romaigh faoi mhíchumas, gur gá dóibh dul i 
ngleic le dífhostaíocht níos mó agus bochtaineacht níos déine agus gur lú an rochtain a 
bhíonn acu ar oideachas agus ar sheirbhísí ná ag a bpiaraí gan mhíchumas5;

1 ONCE agus Aontas na nDall san Eoraip, ‘Tuarascáil ar staid na ndaoine dalla agus 
leathamharcha maidir le fostaíocht san Eoraip tar éis 10 mbliana de Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas: Dúshláin agus Deiseanna', Mí 
Dheireadh Fómhair 2019.

2 Inclusion Europe.
3 Autism Europe, ‘Uathachas agus Obair  – Ní neart go cur le chéile’, 2014.
4 An Coimisiún um Chomhionannas agus Cearta an Duine, tuarascáil taighde 107 – 

Taighde Bhearnaí Pá, ‘An Bhearna Pá i gcás Daoine faoi Mhíchumas’, Lúnasa 2017.
5 Lárionad Eorpach do Shaincheisteanna Mionlaigh, staidéar #8, ‘Gan a bheith ar an 

imeall fiú: Cá bhfuil na Romaigh faoi mhíchumas?’, Mí Feabhra 2016.



W. de bhrí gur gá do dhaoine LGBTI faoi mhíchumas dul i ngleic le bacainní breise ar an 
bhfostaíocht, agus 16 % díobh ag tuairisciú gur diúltaíodh poist nó ardaithe céime dóibh 
mar gheall ar a bhféiniúlacht, i gcomparáid le 10 % d’fhoireann LGBTI i gcoitinne; de 
bhrí, i gcás duine LGBTI faoi mhíchumas as gach ceathrar, go ndearnadh caint 
dhímheasúil, bulaíocht agus mí-úsáid orthu nó gur sceitheadh a ngnéasacht orthu gan a 
gcead1;

X. de bhrí go léiríonn suirbhé uile-Aontais a rinneadh le déanaí le daoine faoi mhíchumas 
go gceapann 96 % díobh go bhfuil an rochtain ar an margadh oscailte saothair neamh-
imleor agus go bhfuil feabhas ag teastáil uaithi, agus nach gceapann ach 10 % díobh gur 
leor an reachtaíocht reatha chun daoine faoi mhíchumas a chosaint ar an idirdhealú sa 
mhargadh oscailte saothair, agus nach raibh a fhios ag 18 % díobh go raibh reachtaíocht 
ina dtír a chosnódh ar an idirdhealú iad2;

Y. de bhrí go léiríonn na sonraí sin nár cuireadh go leor béime le Straitéis Míchumais AE 
2010-2020 ar fhostaíocht na ndaoine faoi mhíchumas agus ar an idirdhealú trasnach atá 
os a gcomhair;

Z. de bhrí go gcuireann ciapadh san ionad oibre, lena n-áirítear ciapadh gnéasach agus 
frithbheart as labhairt amach, bac ar an rochtain ar obair agus ar fhostaíocht, ar 
choinneáil post agus ar bhealaí comhionanna gairme, go háirithe do mhná faoi 
mhíchumas;

AA. de bhrí nach dúshláin ar leith iad míbhuntáiste, eisiamh agus idirdhealú i gcoinne na 
ndaoine faoi mhíchumas i margadh an tsaothair ach go bhfuil baint acu le heaspa an 
oideachais chuimsithigh, lena n-áirítear sa luath-óige; foghlaim ar feadh an tsaoil, lena 
n-áirítear gairmoiliúint; na bacainní, an leithscaradh agus an t-idirdhealú i réimsí na 
tithíochta agus na sláinte; agus easpa inrochtaineachta ar iompar agus ar sheirbhísí agus 
ar tháirgí eile; de bhrí go bhfuil gá le cur chuige casta agus bearta cuimsitheacha dá bhrí 
sin chun an cás a leigheas;

AB. de bhrí go bhfuil ríthábhacht leis na bearta chun an fholláine mheabhrach a chur chun 
cinn agus chun drochshláinte mheabhrach agus míchumais shíceasóisialta san ionad 
oibre a chosc;

AC. de bhrí go bhfuil an inrochtaineacht ar ionaid oibre, seirbhísí iompair agus seirbhísí 
tacaíochta, go háirithe cúnamh pearsanta, agus an tsochaí i gcoitinne riachtanach do 
dhaoine faoi mhíchumas chun go mbeidh a gceart chun maireachtála go neamhspleách 
agus a gceart chun oibre acu go héifeachtach; de bhrí gur cheart do na Ballstáit tacú 
freisin le timpeallacht thógtha atá saor ó bhacainní a chruthú; de bhrí, nuair a bheidh 
Treoir (AE) 2019/882 maidir le ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus 
seirbhísí trasuite, go gcuirfear feabhas suntasach ar shochaí atá saor ó bhacainní, agus 
gur gá, dá bhrí sin, dlúthfhaireachán tráthúil a dhéanamh ar a trasuí;

AD. de bhrí, le baint na sochar chomh luath agus a théann daoine faoi mhíchumas i mbun 
obair íoctha, gur beartas é a bhfuil baol agus strus suntasach ag gabháil leis, gur constaic 
mhór é roimh rochtain ar an obair, agus go bhfuil sé éagórach go sóisialta mar nach 
gcuirtear san áireamh ann na costais níos airde a bhaineann le maireachtáil faoi 

1 Stonewall, ‘LGBT sa Bhreatain – Tuairisc Oibre’, 2018.
2 Is é an Líonra Eorpach um Maireachtáil Neamhspleách (ENIL) a rinne an suirbhé.



mhíchumas;

AE. de bhrí go gcuireann na sainmhínithe éagsúla ar mhíchumas, éagsúlacht an 
mheasúnaithe míchumais agus na modhanna aicmithe éagsúla doiléire a chuirtear i 
bhfeidhm ar fud na mBallstát, chomh maith leis an easpa aitheantais fhrithpháirtigh ar 
stádas míchumais, bac ar an tsaorghluaiseacht laistigh den Aontas le haghaidh daoine 
faoi mhíchumas;

AF. de bhrí go bhfuil sé bunriachtanach feasacht a ardú chun cur ar chumas na bhfostóirí 
agus na n-oibrithe gníomh leormhaith a dhéanamh agus freagairt leormhaith a thabhairt, 
ar bhonn an eolais ar a n-oibleagáidí agus ar a gcearta i réimse an neamh-idirdhealaithe;

AG. de bhrí go bhfuil sé d’acmhainn ag teicneolaíochtaí nua, go háirithe córais IS, próisis 
earcaíochta éifeachtúla, inrochtana agus neamh-idirdhealaitheacha a fhorbairt, ach go 
bhféadfadh le forbairtí teicneolaíochta neamhchuimsithe cur leis an mbaol go dtiocfaidh 
bacainní nua agus cineálacha nua idirdhealaithe; de bhrí go n-éilíonn Airteagal 9 de 
UNCRPD faisnéis inrochtana chomh maith le rochtain ar theicneolaíochtaí agus ar 
chórais chumarsáide ar bhonn comhionann le cinn eile;

1. á iarraidh ar institiúidí an Aontais agus ar na Ballstáit a dtiomantas a athdhearbhú 
maidir le comhionannas cuimsitheach a bhaint amach do dhaoine faoi mhíchumas agus 
maidir le UNCRPD a chur chun feidhme ina iomláine, lena n-áirítear Airteagal 27 den 
Rialachán maidir le hobair agus fostaíocht; chun na críche sin, á iarraidh orthu dlús a 
chur lena n-iarrachtaí agus féachaint le margadh saothair a chruthú a bheidh 
cuimsitheach, inrochtana agus neamh-idirdhealaitheach agus a mbeidh cur chuige 
iomlánaíoch saolré aige do dhaoine faoi mhíchumas agus do chách, i gcomhréir le 
Conarthaí AE agus leis na cearta a leagtar amach in EPSR chomh maith leis na 
luachanna idirnáisiúnta a chumhdaítear i gClár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe agus 
sna SDGanna; á iarraidh ar AE agus ar na Ballstáit an Prótacal Roghnach le UNCRPD a 
dhaingniú;

2. á chreidiúint nach mór athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le Comhionannas 
Fostaíochta a luaithe is féidir chun í a chomhchuibhiú go hiomlán le forálacha 
UNCRPD agus chun próiseas rannpháirteach a chur chun feidhme arb é is aidhm dó 
rannpháirtíocht dhíreach iomlán na n-eagraíochtaí ionadaíocha do dhaoine faoi 
mhíchumas a áirithiú;

Ar son láthair oibre chuimsitheach inrochtana

3. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit caighdeáin agus treoirlínte deartha 
uilíocha a ghlacadh maidir le hinrochtaineacht timpeallachtaí, clár, seirbhísí agus táirgí, 
lena n-áirítear ionaid oibre, a dtrealamh agus a saoráidí, chun iad a dhéanamh inúsáidte 
do chách;

4. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear cóiríocht réasúnta ar fáil do dhaoine faoi 
mhíchumas san ionad oibre, gan aon chostas a bheith ar oibrithe; á iarraidh ar an 
gCoimisiún treoirlínte soiléire AE a ullmhú maidir le cóiríocht réasúnach agus sonrú a 
dhéanamh ar na leaganacha a d’fhéadfadh a bheith i gceist i gcomhréir le riachtanais 
duine aonair ionas go bhféadfar Airteagal 5 den Treoir a thrasuí go héifeachtach isteach 
sa dlí náisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún nósanna imeachta um shárú a sheoladh agus 
na Ballstáit a spreagadh chun a áirithiú go mbeidh córas smachtbhannaí i bhfeidhm i 



gcás neamhsholáthar cóiríochta réasúnaí, ós rud é gur cineál idirdhealaithe atá ann; á 
mheas go bhféadfadh an Pharlaimint leas a bhaint as an rogha chun iarraidh ar an 
gCoimisiún nósanna imeachta um shárú den sórt sin a sheoladh; á iarraidh ar na 
Ballstáit ábhair tacaíochta agus treorach a ullmhú agus oiliúint ábhartha a chur ar fáil i 
bhformáidí inrochtana d’fhostóirí, do shealbhóirí dualgas, d’oibrithe agus do dhaoine 
faoi mhíchumas chun an t-eolas, na scileanna agus an fheasacht is gá a fhorbairt maidir 
le cur chun feidhme praiticiúil cóiríochta réasúnaí, agus, ar an gcaoi sin, scéalta maidir 
lena chostais thoirmeascacha atá gan bhunús a bhréagnú;

5. á chur in iúl gur saoth go mór léi forfheidhmiú míchothrom agus lag Threoir 
2000/78/CE ón gComhairle i roinnt Ballstát, a bhfuil ag teip orthu faireachán 
éifeachtach aonfhoirmeach a dhéanamh ar sháruithe leanúnacha ar dhlí an Aontais agus 
smachtbhannaí a fhorchur ina leith;

6. á chur in iúl gurb ionann ceart gach duine chun comhionannais os comhair an dlí agus 
chun cosanta ar idirdhealú agus ceart uilíoch a aithnítear le Dearbhú Uilechoiteann 
Chearta an Duine, le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál 
Idirdhealaithe in Aghaidh na mBan a Dhíothú, le Cúnaint Idirnáisiúnta ar Chearta 
Sibhialta agus Polaitiúla agus ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, agus 
le Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha, a bhfuil na 
Ballstáit ar fad ina sínitheoirí díobh; á mheabhrú go gcuirtear cosc le Coinbhinsiún 
Uimh. 111 den Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS) ar idirdhealú i réimse na 
fostaíochta agus na gairme;

7. ag tathant ar na Ballstáit feidhm a bhaint as tabhairt isteach cuótaí éagsúlachta 
éigeantacha san ionad oibre, nó scrúdú a dhéanamh orthu, chun ionad oibre 
cuimsitheach a chothú lena ngabhann smachtbhannaí éifeachtacha agus comhréireacha i 
gcás neamhchomhlíonta; á mholadh gur cheart fíneálacha a ath-infheistiú lena 
gcuimsiú; á chur i bhfáth nach mór do bhearta den chineál sin a bheith comhréireach, 
agus eagraíochtaí beaga á gcur san áireamh; ag tathant ar na Ballstáit tacú le gnóthais 
phoiblí agus phríobháideacha chun pleananna bliantúla éagsúlachta a chur chun feidhme 
a bhfuil spriocanna intomhaiste agus meastóireacht thréimhsiúil ag baint leo, agus 
tacaíocht a thabhairt d’fhostóirí agus iad ag earcú daoine faoi mhíchumas trí bhearta 
amhail liosta deonach nó ionú aonair d’iarratasóirí faoi mhíchumas a bhunú óna 
bhféadfar iarrthóirí a earcú; á iarraidh ar na Ballstáit cuótaí a thabhairt isteach in 
éineacht le hoiliúint d’fhostóirí maidir le hinneachar agus raon feidhme na rialacha is 
infheidhme; á iarraidh ar na Ballstáit cúram a chur ar sheirbhísí poiblí fostaíochta liosta 
deonach de chuardaitheoirí poist faoi mhíchumas a ullmhú chun cabhrú le fostóirí na 
cuótaí éagsúlachta a chomhlíonadh;

8. á iarraidh ar institiúidí AE dea-shampla a thabhairt trí chuóta éagsúlachta a leagan síos, 
agus cuóta sonrach éagsúlachta a leagan síos maidir le daoine faoi mhíchumas a earcú, 
treoirlínte inmheánacha a fhorbairt maidir le cóiríocht réasúnach, cothroime agus 
inrochtaineacht iomlán a áirithiú sa phróiseas earcaíochta agus san ionad oibre, agus 
daoine a bhfuil gach cineál míchumais acu a fhostú ar gach leibhéal agus daoine faoi 
mhíchumas a lorg go gníomhach chun poist a líonadh; á iarraidh ar na Ballstáit an rud 
céanna a dhéanamh ina gcórais riaracháin féin freisin;

9. á iarraidh ar na Ballstáit beartais fostaíochta chuimsitheacha inbhuanaithe a ghlacadh, 
amhail nósanna imeachta earcaíochta oiriúnaithe, postrionnaíocht, fostaíocht 
shainoiriúnaithe, sholúbtha agus thacaithe, postroinnt, socrúchán agus tacaíocht aonair, 



agus fiontair chuimsitheacha, agus saintréithe sonracha na ndaoine a bhfuil cineálacha 
éagsúla míchumais acu á gcur san áireamh agus, ar an gcaoi sin, rochtain na ndaoine sin 
ar mhargadh an tsaothair a éascú; á iarraidh ar na Ballstáit an méid seo a leanas a 
dhéanamh:
– úsáid a bhaint as dreasachtaí fioscacha agus as bearta tacaíochta airgeadais eile do 

chuideachtaí, lena n-áirítear FBManna, a dhéanann daoine faoi mhíchumas a 
earcú nó gairmoiliúint agus printíseachtaí a chur ar fáil dóibh;

– tacú le cuideachtaí cuimsitheacha a chuireann fostaíocht le haghaidh daoine faoi 
mhíchumas ar fáil sa mhargadh saothair oscailte trí sholáthar poiblí;

– múnlaí saincheaptha idirghabhála saothair a chur chun cinn;
– freagracht shóisialta chorparáideach a chur chun cinn maidir le fostaíocht na 

ndaoine faoi mhíchumas agus tacú le heagraíochtaí an Gheilleagair Shóisialta a 
athinfheistíonn a gcuid brabús i spriocanna sóisialta;

– agus fostóirí a chur ar an eolas mar gheall ar na beartais agus na dreasachtaí sin;
á iarraidh ar na Ballstáit tacú le cuideachtaí a chuireann bearta spriocdhírithe um 
idirdhealú dearfach ar fáil chun dul i ngleic leis an iliomad míbhuntáiste; á iarraidh ar na 
Ballstáit dea-chleachtais a mhalartú chun meascán spriocdhírithe de bhearta a 
shainaithint agus a chur i bhfeidhm chun tacú le fostaíocht chomhionann na ndaoine 
faoi mhíchumas; 

10. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta a chur i bhfeidhm mar ábhar 
práinne chun measúnú a dhéanamh ar na príomhthreochtaí do thodhchaí na hoibre ó 
thaobh míchumais de le rannpháirtíocht ghníomhach daoine faoi mhíchumas, chun 
gníomhaíochtaí sonracha a shainaithint agus a sheoladh chun go mbeidh margadh an 
tsaothair níos cuimsithí agus éagsúlacht daoine faoi mhíchumas á cur san áireamh; á 
chur i bhfáth sa chomhthéacs sin a thábhachtaí atá tionscnaimh chuimsitheacha 
inrochtana le cistiú iomchuí lena ndírítear ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil, lena n-áirítear 
gairmoideachas agus gairmoiliúint (VET) agus forbairt scileanna do dhaoine faoi 
mhíchumas ó aois óg, agus béim ar leith á leagan ar scileanna digiteacha agus ar 
scileanna glasa i gcomhréir le fírinne agus éilimh an mhargaidh saothair atá ann faoi 
láthair agus a bheidh ann amach anseo, gnéithe a athraíonn an t-am ar fad; á chur i 
bhfios go láidir, ina theannta sin, a thábhachtaí atá sé tacaíocht iomchuí a chur ar fáil do 
dhaoine faoi mhíchumas ar feadh a saoil, agus úsáid níos fearr á baint as 
teicneolaíochtaí nuálacha chun cothrom na Féinne a áirithiú agus chun bacainní ar 
oideachas agus ar fhostaíocht a bhaint, agus chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas 
rochtain a fháil ar uirlisí agus bogearraí digiteacha atá fíor-riachtanach dá maireachtáil 
neamhspleách;

11. á iarraidh ar na Ballstáit cur le cumas na seirbhísí poiblí fostaíochta líonra cuideachtaí 
cuimsitheacha a chruthú, cúntóirí speisialaithe fostaíochta a earcú, ar gach leibhéal, 
amhail cóitseálaithe poist, lena gcuirtear ar fáil measúnú aonair ar riachtanais, oiliúint 
agus tacaíocht do dhaoine faoi mhíchumas atá ag lorg poist, agus cúntóirí seachadta 
post chomh fada agus is gá chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas a gcuid oibre a 
dhéanamh sa mhargadh saothair oscailte;

12. á iarraidh ar na Ballstáit cineálacha cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine a chur 
chun cinn san oideachas chun córais oideachais chuimsitheacha agus neamh-
idirdhealaitheacha a bhunú, agus tacú le forbairt agus soláthar oiliúna maidir le dearadh 
uilíoch, cóiríocht réasúnta agus éagsúlacht san ionad oibre do mhic léinn ollscoile ag na 
dámha ábhartha le rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas, agus oiliúint cóitseálaithe 
poist, cúntóirí seachadta post, comhairleoirí míchumais agus éagsúlachta a éascú, agus 



béim ar leith ar shainiúlachtaí na míchumas éagsúil;

13. á iarraidh ar na Ballstáit measúnú leanúnach a dhéanamh, i gcomhar le hionadaithe 
daoine faoi mhíchumas, ar shaintréithe, éagsúlacht agus éifeachtacht na gceardlann 
dídeanach atá ann cheana chun scileanna a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas chun 
fostaíocht a fháil i margadh oscailte an tsaothair, chun a áirithiú go gcumhdaítear iad 
agus go gcosnaítear iad le creataí dlíthiúla lena gcumhdaítear slándáil shóisialta, dálaí 
oibre, pá íosta agus neamh-idirdhealú, agus deireadh a chur le forálacha a sháraíonn 
UNCRPD, go háirithe Airteagal 27 de; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a 
dhéanamh ar an bpróiseas sin; á mheabhrú gur cheart na ceardlanna dídeanacha a 
theorannú do rogha le haghaidh tréimhse shealadach do dhaoine faoi mhíchumas ina 
saolré oibre; á iarraidh ar na Ballstáit, i ndáil leis sin, samhlacha fostaíochta 
cuimsitheacha a fhorbairt agus a chur chun cinn ar an margadh saothair oscailte agus ar 
cheardlanna dídeanacha ón taobh amuigh i gcomhréir iomlán le UNCRPD; á áitiú, 
thairis sin, gur cheart cearta agus stádas atá comhionann le cearta saothair na ndaoine 
atá ag obair sa mhargadh oscailte saothair a áirithiú d’oibrithe faoi mhíchumas i 
gceardlanna dídeanacha, ar a laghad; á iarraidh ar na Ballstáit, i ndáil leis sin, dlús a 
chur leis an dí-institiúidiú, córais chúraim éifeachtacha, réigiúnacha agus díláraithe a 
chur ar fáil, lena n-áirítear seirbhísí gníomhachtúcháin shóisialta, ar gach leibhéal den 
tsochaí, agus a áirithiú go mbeidh daoine faoi mhíchumas rannpháirteach ar bhealach 
níos fusa sa mhargadh oscailte saothair agus sa tsochaí ina hiomláine;

14. á chur in iúl gur saoth léi go bhféadfadh idirdhealú atá bunaithe ar reiligiún nó 
creideamh, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh an bonn a bhaint de chuspóirí an 
Chonartha ar an Aontas Eorpach (CAE);

15. á chur in iúl gur geal léi na tionscnaimh ón gCoimisiún amhail Gradam don Chathair is 
Inrochtana, agus á mholadh tionscnaimh ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil;

16. á chur in iúl gurb oth léi go mbíonn roinnt bacainní dlíthiúla, institiúideacha, 
cumarsáide agus sóisialta ar dhaoine faoi mhíchumas intleachta nó síceasóisialta maidir 
lena gcearta a fheidhmiú, rud a chuireann cosc orthu vóta a chaitheamh, seasamh i 
dtoghchán d’oifig phoiblí, rannpháirtíocht shibhialta a fheidhmiú nó díreach cead cainte 
a bheith acu ina saol féin; ag spreagadh na mBallstát chun bearta a ghlacadh láithreach 
chun a gcreataí dlíthiúla a athchóiriú ar mhaithe lena áirithiú go mbeidh acmhainneacht 
dhlíthiúil ag daoine faoi mhíchumas ar bhonn comhionann le daoine eile i ngach gné 
den saol, i gcomhréir le hAirteagal 12 de UNCRPD, agus á mheabhrú nach mór cearta 
polaitiúla daoine faoi mhíchumas agus an deis chun tairbhe a bhaint astu ar bhonn 
comhionann le daoine eile a ráthú, i gcomhréir le hAirteagal 29 de UNCRPD;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a ráthú nach gcaithfear cistí AE ar 
scéimeanna fostaíochta leithscartha le haghaidh daoine faoi mhíchumas agus gan aon 
ionchas ann go bhfaighidh siad fostaíocht nach bhfuil dídeanach;

Ar son láthair oibre neamh-idirdhealaitheach

18. ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur lena gcuid oibre le daoine 
faoi mhíchumas, lena n-eagraíochtaí ionadaíocha agus lena gcomhlachtaí 
comhionannais agus é mar chuspóir feachtais chuimsitheacha múscailte feasachta agus 
oiliúint spriocdhírithe i bhformáidí inrochtana agus i dteangacha comharthaíochta a 
ullmhú agus a sheoladh, a bheidh dírithe ar fhostóirí, ar lucht dualgais i ngach réimse 



agus ar an tsochaí ar bhonn níos leithne maidir le cumais agus rannchuidiú daoine faoi 
mhíchumas, agus maidir leis na tairbhí a bhaineann le héagsúlacht, comhionannas agus 
neamh-idirdhealú, chun deireadh a chur leis an stiogma agus an dochar a dhéantar in 
aghaidh daoine faoi mhíchumas, chun an bhulaíocht, an ciapadh agus an dúshaothrú a 
chomhrac, agus comhionannas cuimsitheach a bhaint amach do chách;

19. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá rochtain ar fhaisnéis d’íospartaigh an 
idirdhealaithe; á mheas gur gá go nglacfaidh na Ballstáit na céimeanna iomchuí chun a 
áirithiú go bhféadfar comhairle agus cúnamh dlí inrochtana agus réasúnta a fháil agus 
go ndéanfar iad a sholáthar d’íospartaigh ag gach céim den phróiseas dlíthiúil, lena n-
áirítear comhairleoireacht rúnda agus i bpearsa agus tacaíocht mhothúchánach, 
phearsanta agus mhorálta, ag comhlachtaí comhionannais nó idirghabhálaithe iomchuí; 
á iarraidh ar na Ballstáit, thairis sin, ciapadh agus foréigean san ionad oibre a chomhrac, 
ar sáruithe iad ar dhínit an duine agus/nó a chruthaíonn timpeallacht mhaslach ag an 
obair;

20. á iarraidh ar na Ballstáit bearta gníomhacha a dhéanamh chun neamh-idirdhealú a 
chosaint do chách, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, chun a áirithiú, i gcomhréir le 
UNCRPD, go mbeidh rochtain ar ionaid oibre, ar iompar agus ar an timpeallacht 
thógtha, agus go gcuirfí cóiríocht réasúnach ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas ag gach 
céim den obair, ón earcaíocht go dtí an dul chun cinn gairme, le haghaidh dálaí oibre atá 
slán agus sláintiúil agus le haghaidh athshlánú fostaíochta; á iarraidh ar institiúidí AE na 
bearta céanna a ghlacadh; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go bhféadfaidh daoine faoi 
mhíchumas a gcearta saothair agus ceardchumainn a fheidhmiú ar théarmaí 
comhionanna, agus go gcosnófar iad ar fhoréigean, ar mhabáil, ar chibearbhulaíocht 
agus ar chiapadh, lena n-áirítear gnéaschiapadh, go háirithe ciapadh a dhéantar ar mhná 
atá faoi mhíchumas; ag tathant, chun na críche sin, ar na Ballstáit Coinbhinsiún 
Iostanbúl a dhaingniú, ar coinbhinsiún é atá ceaptha tionchar trasnaí a bheith aige ar 
reachtaíocht uile AE ina ndírítear go sonrach ar mhná faoi mhíchumas a bhfuil an t-il-
idirdhealú déanta orthu agus atá i mbaol ciaptha san ionad oibre; á iarraidh ar institiúidí 
AE na bearta céanna a ghlacadh;

21. á chur i bhfáth, thairis sin, go bhfuil gá le Ráthaíocht maidir le Cearta Míchumais le 
bearta sonracha lena dtugtar aghaidh ar riachtanais na mban atá faoi mhíchumas;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a ráthú go ndéanfar beartais maidir le 
cuimsiú atá á saothrú ar leibhéal na hearnála agus ar leibhéal na gcuideachtaí a bhunú i 
gcomhairle le hionadaithe na n-oibrithe;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacaíocht a thabhairt d’oibrithe atá faoi 
mhíchumas mar thoradh ar thionóisc, trí leanúint dá bhfostaíocht nó trí phost 
coibhéiseach a thairiscint don duine lena mbaineann a léiríonn a scileanna nua, gan na 
cearta ná na dálaí oibre a bhí acu roimh an ngortú a bhaint dóibh;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cur chuige coisctheach agus 
cuimsitheach a ghlacadh maidir leis an tsábháilteacht agus sláinte ag an obair agus iad 
ag tacú le hearcaíocht daoine faoi mhíchumas agus a bhfilleadh ar an obair; á thabhairt 
dá haire go bhféadfaí é sin a bhaint amach trí bhealaí comhtháite lena 
gcomhcheanglaítear cosc ar an tsábháilteacht agus ar an tsláinte ag an obair (OSH) le 
cineálacha éagsúla beart infhostaitheachta amhail tacaíocht aonair, comhairleoireacht, 
treoir agus rochtain ar oideachas ginearálta, ar ghairmoideachas agus ar ghairmoiliúint;



25. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar an mbearna phá ar 
bhonn inscne, míchumais agus cúlra eitneach, agus leis sin, dul i ngleic le hidirdhealú 
pá díreach agus indíreach agus leis an mbaol atá ann go mbeidh bochtaineacht lucht 
oibre d’oibrithe a bhfuil bacainní orthu ag an obair agus atá faoi réir idirdhealú iolrach, 
go háirithe daoine LGBTI, mná, Romaigh agus dídeanaithe; ag dréim leis an gcur i 
láthair ón gCoimisiún den reachtaíocht a fógraíodh maidir le trédhearcacht pá san ionad 
oibre sa chéad ráithe de 2021 chun dul i ngleic leis an mbearna phá atá ag grúpaí 
sóisialta atá faoi mhíbhuntáiste, go háirithe daoine faoi mhíchumas;

26. á chur i bhfáth nach mór cosaint na ndaoine trasinscneacha ar idirdhealú fostaíochta a 
bheith éifeachtach agus á iarraidh ar na Ballstáit an t-idirdhealú sin a chomhrac, go 
háirithe i réimse na fostaíochta;

27. á iarraidh ar na Ballstáit gan teidlíochtaí míchumais a cheilt ar dhaoine faoi mhíchumas, 
lena gcumhdófaí na costais bhreise a bhaineann lena míchumas agus iad ag dul isteach 
sa mhargadh saothair nó nuair atá tairseach ioncaim áirithe á sárú acu, os rud é go 
gcuireann an cleachtas sin leis an mbochtaineacht lucht oibre nó leis an mbochtainteacht 
le linn seanaoise toisc go bhfuil na teidlíochtaí sin ag tacú le daoine faoi mhíchumas 
bacainní a shárú agus gur féidir leo a ndínit agus a gcomhionannas a ráthú;

28. á iarraidh ar na Ballstáit solúbthacht leordhóthanach a cheadú maidir le tacaíocht agus 
sochair shóisialta a sholáthar chun a áirithiú go mbeidh siad inoiriúnaithe do riachtanais 
aonair agus do chonairí gairme le haghaidh daoine faoi mhíchumas;

29. á iarraidh ar an gCoimisiún a mheas an bhfuil forálacha mionsonraithe i bhfeidhm ag na 
Ballstáit chun a áirithiú gur féidir le daoine a gceart chun saoire mháithreachais, saoire 
atharthachta, saoire do thuismitheoirí agus saoire cúraim a fheidhmiú, chomh maith le 
socruithe maidir le hobair sholúbtha, agus cibé an bhfuil siad in oiriúint do riachtanais 
éagsúla máithreacha faoi mhíchumas, máithreacha leanaí atá faoi mhíchumas nó a 
bhfuil breoiteacht fhadtéarmach orthu, nó máithreacha in imthosca sonracha, amhail iad 
siúd a bhíonn ag déileáil le breitheanna anabaí; á iarraidh go ndéanfaí bearta níos 
uaillmhianaí chun ról comhionann na bhfear mar chúramóirí a chur chun cinn; á iarraidh 
ar na Ballstáit straitéisí náisiúnta a thíolacadh chun tacú le cúramóirí neamhfhoirmiúla; 
á áitiú go bhfuil gá le seirbhísí ardcháilíochta inrochtana cúraim leanaí chun 
rannpháirtíocht chothrom na mban i dtimpeallacht na hoibre a áirithiú;

30. á iarraidh ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh maidir leis na caighdeáin le 
haghaidh comhlachtaí comhionannais tar éis dul i gcomhairle le heagraíochtaí a 
dhéanann ionadaíocht ar dhaoine faoi mhíchumas, agus ar an gcaoi sin sainordú níos 
láidre agus acmhainní leormhaithe a chur ar fáil dóibh chun cóir chomhionann do 
dhaoine faoi mhíchumas a chosaint agus chun scaipeadh faisnéise inrochtana a áirithiú 
do chách;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cistiú inbhuanaithe a sholáthar le 
haghaidh fothú acmhainneachta eagraíochtaí ionadaíocha na ndaoine faoi mhíchumas, 
agus á aithint go bhfuil ról tábhachtach acu maidir le hidirdhealú in aghaidh daoine faoi 
mhíchumas a chomhrac;

32. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit sainmhíniú an mhíchumais a 
chomhchuibhiú agus aitheantas frithpháirteach do stádas míchumais a áirithiú ar fud na 
mBallstát ionas go n-áiritheofar saorghluaiseacht na ndaoine faoi mhíchumas agus 



teachtadh a gceart saoránachta AE; chuige sin, á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit staidéar a dhéanamh ar an reachtaíocht atá ann cheana agus dea-chleachtais ó 
na Ballstáit a bhailiú; á aithint gur ceart bunúsach in AE é an tsaorghluaiseacht; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, dá bhrí sin, úsáid chárta míchumais AE a 
leathnú chuig na Ballstáit uile agus cur lena raon feidhme, trína úsáid a cheadú chun 
stádas míchumais a aithint agus chun rochtain a fháil ar sheirbhísí ar fud AE, agus ar an 
gcaoi sin, é a dhéanamh níos éasca do dhaoine faoi mhíchumas cónaí agus obair thar 
lear; á iarraidh ar an gCoimisiún lárphointe faisnéise a chur ar bun i dteangacha 
comharthaíochta náisiúnta agus i bhformáidí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas 
maidir leis na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas sna Ballstáit éagsúla;

33. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cúnamh pearsanta arna stiúradh ag 
úsáideoirí a shainaithint agus a chur chun cinn i gcomhréir le Barúil Ghinearálta Uimh. 
5 ó Choiste UNCRPD, chun maireachtáil neamhspleách agus cuimsiú i margadh an 
tsaothair a chothú; á mheabhrú, de bharr nádúr speisialta an chúnaimh phearsanta, gur 
gá forálacha saorghluaiseachta a oiriúnú do riachtanais na ndaoine faoi mhíchumas; á 
iarraidh go ndéanfar gníomhaíocht AE chun dul i ngleic le cúnamh pearsanta, go 
háirithe maidir le saorghluaiseacht daoine faoi mhíchumas agus a gcúntóirí pearsanta;

34. á mheabhrú go bhfuil deiseanna agus dúshláin araon ag baint le teicneolaíochtaí nua 
d’oibrithe uile, go háirithe daoine faoi mhíchumas; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, go 
bhféadfadh sé go mbeadh dúshláin mhóra ó thaobh na hinrochtaineachta de do dhaoine 
faoi mhíchumas ag baint le teicneolaíochtaí nua; dá bhrí sin, á chur i bhfios go láidir 
nach mór inrochtaineacht a áireamh mar réamhchoinníoll in aon tionscnamh de chuid 
AE, agus gur cheart don Aontas gníomhaíocht a dhéanamh chun tacú le cur i bhfeidhm 
deartha uilíoch agus chun infhaighteacht agus inacmhainneacht na dteicneolaíochtaí 
cúnta a áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú, i gcomhréir le UNCRPD, go 
mbeidh inrochtaineacht iomlán agus éifeachtach faisnéise agus teicneolaíochtaí 
cumarsáide ann ar bhonn cothrom agus, sa chomhthéacs sin, treoirlínte a chur i 
bhfeidhm a thacaíonn le forbróirí IS chun riachtanais daoine faoi mhíchumas a chur san 
áireamh trí na próisis forbartha, agus cruthú claontachtaí idirdhealaithe nua a 
sheachaint; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le cláir thaighde atá 
dírithe ar theicneolaíochtaí cúnta a fhorbairt lena n-áirítear róbataic, teicneolaíochtaí 
digiteacha agus an intleacht shaorga arb é is aidhm dóibh lánpháirtiú iomlán daoine faoi 
mhíchumas i ngach gné den saol a chumasú; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go 
mbeidh rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar uirlisí digiteacha agus ar bhogearraí atá 
saincheaptha dá riachtanais agus cur le saineolas na n-eagraíochtaí a dhéanann 
ionadaíocht ar dhaoine faoi mhíchumas maidir le sainmhíniú a thabhairt ar na huirlisí 
digiteacha nó na bogearraí is oiriúnaí do riachtanais aonair daoine faoi mhíchumas;

Gníomhaíochtaí spriocdhírithe breise agus príomhshruthú cearta daoine faoi mhíchumas

35. á chur in iúl gur geal léi comhairliúchán poiblí an Choimisiúin maidir le  Straitéis AE 
um Míchumas i ndiaidh 2020; á iarraidh ar an gCoimisiún béim ar leith a leagan ar an 
bhfostaíocht sa Straitéis, agus forálacha uile UNCRPD a chumhdach, spriocanna 
soiléire, intomhaiste agus uaillmhianacha a leagan síos a bhaineann le héagsúlacht san 
ionad oibre lena léirítear ilchineálacht daoine faoi mhíchumas, aghaidh a thabhairt ar an 
idirdhealú iolrach agus trasnach, agus faireachán a dhéanamh ar éifeachtúlacht na 
straitéise le rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas agus lena n-eagraíochtaí 
ionadaíocha; á chur i bhfáth go bhfuil comhoibriú le húdaráis, comhpháirtithe sóisialta, 
eagraíochtaí agus an tsochaí shibhialta ar an leibhéal Eorpach, ar an leibhéal náisiúnta 



agus ar na leibhéil áitiúla fíor-riachtanach chun a áirithiú go ndéanfar an Stratéis agus 
UNCRPD a chur chun feidhme; á iarraidh ar an gCoimisiún bearta a mholadh chun dul i 
ngleic leis na dúshláin do dhaoine faoi mhíchumas a bhaineann le COVID-19 agus leis 
na sáruithe ar a gcearta dá bharr; á chur i bhfáth go bhfuil idirdhealú ar bhonn 
míchumais tar éis dul in olcas le linn phaindéim COVID-19, rud a chuireann saolta na 
ndaoine faoi mhíchumas i mbaol agus atá ina bhagairt ar a sláinte fhisiciúil agus 
mheabhrach; á iarraidh ar an gCoimisiún an Straitéis um Míchumas a bheidh ann amach 
anseo a nascadh le próiseas an tSeimeastair Eorpaigh;

36. á iarraidh go ndéanfar sonraí a bhaineann le míchumas a bhailiú ar bhonn uile-Aontais 
trí chur chuige atá bunaithe ar chearta an duine, lena n-áirítear maidir le fostaíocht agus 
VET, atá imdhealaithe de réir inscne, aoise, cineáil míchumais, cine/bunaidh eitnigh, 
treoshuímh ghnéasaigh, leibhéil oideachais, etc., lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas 
nach mbíodh san áireamh sa staidreamh go dtí seo; á iarraidh go mbaileofar sonraí a 
bhaineann le tionchar ghéarchéim COVID-19 ar dhaoine faoi mhíchumas chun beartais 
a chur ar aghaidh chun ullmhú le haghaidh géarchéimeanna a bheidh ann amach anseo;

37. á iarraidh ar institiúidí uile AE agus ar na Ballstáit gníomhú i gcomhréir leis an mana 
‘ná déan tada dúinn gan muid a rannpháirtiú’ agus dlúthchomhar a bhunú le daoine faoi 
mhíchumas agus lena n-eagraíochtaí ionadaíocha, cur leis an saineolas atá acu agus ról 
gníomhach a thabhairt dóibh ag gach céim den chinnteoireacht ábhartha, i reachtaíocht, 
i stratéisí, i mbeartais agus i gcláir, lena n-áirítear cláir phríomhshrutha;

38. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cearta na ndaoine faoi mhíchumas a 
phríomhshruthú, agus cás sonrach na ndaoine sin atá faoi réir idirdhealú iomadúil á chur 
san áireamh i ngach togra a bhaineann le fostaíocht, lena n-áirítear na tograí a bhaineann 
leis na claochluithe a bhfuiltear ag dréim leo i dtodhchaí na hoibre, agus gníomhaíochtaí 
á gceapadh agus á gcur chun feidhme arb é is aidhm dóibh scileanna digiteacha agus 
glasa a fhorbairt;

39. á iarraidh ar an gCoimisiún, go háirithe an Tascfhórsa um Chomhionnanas, agus ar na 
Ballstáit, cearta na ndaoine faoi mhíchumas a phríomshruthú go córasach, agus aird ar 
leith á tabhairt ar na daoine sin atá faoi réir idirdhealú trasnach, sna dlíthe, beartais agus 
cláir ábhartha uile, ós rud é go bhfuil comhionannas san fhostaíocht doroinnte ó 
rochtain chomhionann ar oideachas, ar shláinte, ar thithíocht, ar cheartas agus ar 
chosaint shóisialta, agus díriú níos mó ar an inrochtaineacht chun dul chun cinn a 
dhéanamh i dtreo timpeallacht thógtha inrochtana, spásanna poiblí, iompair, agus 
teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, etc.; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, gur gá 
pointe teagmhála maidir le míchumas a cheapadh in institiúidí uile AE, lena n-áirítear in 
Ardstiúrthóireachtaí uile an Choimisiúin agus i nGníomhaireachtaí uile AE, agus sásra 
comhordaithe idirinstitiúideach a bhunú chun a áirithiú go ndéanfar míchumas a 
phríomhshruthú i reachtaíocht uile AE;

40. á chur in iúl gur cúis bhuartha di gurb ann do bhacainní suntasacha ar an rochtain ar 
fhaisnéis agus ar chumarsáid do dhaoine faoi mhíchumas, go háirithe daoine atá dall nó 
bodhar, daoine faoi mhíchumas intleachta nó daoine atá ar speictream an uathachais; á 
mheabhrú gurb ionann difríochtaí i gcumais daoine aonair faisnéis a fháil agus a 
scaipeadh agus teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a úsáid agus deighilt eolais, 
ar deighilt í lena gcruthaítear neamhionannas; 

41. á iarraidh go ndéanfar athbhreithniú leathan agus cuimsitheach ar dhlí agus ar bheartas 



an Aontais chun lánchomhlíonadh UNCRPD a áirithiú;

42. á iarraidh ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar idirdhealú agus foréigean in aghaidh 
leanaí faoi mhíchumas trí chur chuige comhtháite, agus á aithint go bhfuil baol níos 
airde ann go mbeidh siad ina n-íospartaigh d’iompraíochtaí den sórt sin; á chur i bhfáth 
gur cheart ionadaíocht a dhéanamh ar ghuth leanaí faoi mhíchumas i gceapadh, i gcur 
chun feidhme agus i bhfaireachán dlíthe, beartas, seirbhísí agus beart a bhaineann leo;

43. á chur i bhfáth gur gá forálacha sonracha agus leormhaithe a áireamh sa Chomhaontú 
Nua maidir le hImirce agus Tearmann chun aghaidh a thabhairt mar is cuí ar riachtanais 
daoine faoi mhíchumas ag gach céim agus i ngach próiseas;

44. á chur in iúl gurb oth léi, le dlí an Aontais, nach gcosnaítear daoine aonair ar idirdhealú 
de bharr an mhíchumais lasmuigh den ionad oibre agus den fhostaíocht;

45. á iarraidh ar an gComhairle na caibidlíochtaí ar an treoir chothrománach frith-
idirdhealaithe atá beartaithe a dhíbhlocáil gan a thuilleadh moille agus dul chun cinn a 
dhéanamh i dtreo comhaontaithe, agus ar an gcaoi sin cosaint do dhaoine faoi 
mhíchumas a leathnú lasmuigh de réimse na fostaíochta;

46. á chur in iúl gur cúis mhór imní di nach n-éiríonn leis an gcuid is mó de chláir 
phríomhshrutha, lena n-áirítear na cláir sin arna gcumhdach ag Cistí Struchtúracha, 
teagmháil a dhéanamh leis na grúpaí is díothaí, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas; á 
iarraidh, dá bhrí sin, ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa dul chun cinn chláir AE a sheiceáil, 
agus béim ar leith á leagan ar oideachas agus ar chláir fostaíochta, mar shampla Ciste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg (TFAO), 
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), agus Erasmus+, ar bhealach 
críochnúil;

47. á iarraidh ar an gCoimisiún a ráthú go ndéanfaidh cistí AE caighdeáin agus 
coinbhinsiúin AE agus idirnáisiúnta um chearta an duine a urramú amhail UNCRPD 
agus nach dtacóidh siad le haon bhearta ná cláir a rannchuidíonn le deighilt nó le 
heisiamh sóisialta; ina theannta sin, á iarraidh ar an gCoimisiún maoiniú a thabhairt do 
ghníomhaíochtaí lena gcruthaítear timpeallachtaí inrochtana, táirgí, seirbhísí, cleachtais 
agus feistí, lena gcothaítear dí-institiúidiú agus lena dtugtar tacaíocht do chúnamh 
pearsanta, agus a ráthú go gcuirfear na gníomhaíochtaí arna maoiniú ag AE ar fáil do 
dhaoine faoi mhíchumas agus a áirithiú go mbeidh siad rannpháirteach go gníomhach sa 
tsochaí;

°

° °

48. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún, chuig an 
gComhairle, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus na dtíortha is iarrthóirí, chuig 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, chuig Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh, chuig an Ombudsman Eorpach, chuig Coiste na Réigiún, chuig Coiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, lena dháileadh do pharlaimintí agus comhairlí 
fonáisiúnta, do Chomhairle na hEorpa agus do na Náisiúin Aontaithe.




