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MOLTAÍ

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

1. Iarrann sé ar an gCoimisiún Treoir 2006/54/CE a leasú trí shainmhíniú ceangailteach ar 
‘obair ar luach comhionann’ a chur san áireamh ar fud na n-earnálacha ceirde go léir ina 
n-ionchorpraítear gné na hinscne;

2. Athdhearbhaíonn sé gur iarr sé ar an gCoimisiún ionstraim dlí maidir le trédhearcacht 
pá idir na hinscní a thíolacadh a luaithe is féidir;

3. Iarrann sé ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar bhaineannú na 
bochtaineachta de gach cineál, go háirithe trí inscne a chur san áireamh i dteidlíochtaí 
pinsin chun deireadh a chur leis an mbearna pinsin idir na hinscní, agus trí fheabhas a 
chur ar dhálaí oibre in earnálacha baineannaithe; cuireann sé in iúl a thábhachtaí atá sé 
aghaidh a thabhairt ar thearcluacháil chultúrtha ar phoist ina mbíonn na mná i bhfad 
níos líonmhaire agus ar ró-ionadaíocht na mban i gcineálacha oibre neamhthipiciúla; 
leagann sé béim ar an ngá atá ann cómhargáil a neartú chun fostaíocht chobhsaí agus ar 
ardchaighdeán a chothú;

4. Iarrann sé ar an gCoimisiún Margadh Cúraim don Eoraip a chur ar aghaidh chun gach 
riachtanas cúraim a chumhdach i rith na saolré; iarrann sé ar na Ballstáit Coinbhinsiún 
EIS (an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair) Uimh. 189 maidir le hoibrithe tí a dhaingniú 
agus spriocanna cúraim Barcelona a chur chun feidhme ina n-iomláine agus dul níos 
faide ná na spriocanna sin, á áirithiú go gcumhdófar na riachtanais sin trí sheirbhísí 
uilechoiteanna cúraim phoiblí ar ardchaighdeán; Áitíonn sé ar na Ballstáit an Treoir 
maidir le Comhardú Oibre agus Saoil1 a chur chun feidhme go hiomlán agus iarrann sé 
orthu dul níos faide ná caighdeáin íosta na Treorach;

5. Is díol an-mhór imní dó an foréigean agus an ciapadh i saol na hoibre; iarrann sé ar an 
gCoimisiún treoir a mholadh maidir le cur chuige iomlánaíoch chun an foréigean in 
aghaidh na mban a chomhrac; iarrann sé ar na Ballstáit Coinbhinsiún Iostanbúl agus 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 190 maidir le foréigean agus ciapadh a dhaingniú agus a chur 
chun feidhme;

6. Is díol sásaimh dó tiomantas an Choimisiúin plean gníomhaíochta a ghlacadh chun 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme; leagann sé béim ar an ngá atá 
le cearta atá íogair ó thaobh inscne de a áirithiú trí chur chuige trasnach a úsáid i 
gcomhréir le Prionsabail 2 agus 3 den Cholún; iarrann sé ar an gCoimisiún, chuige sin, 
Innéacs Comhionannais Inscne a fhorbairt agus a áireamh sa Seimeastar Eorpach chun 
faireachán a dhéanamh ar éifeachtaí inscne na mbeartas maicreacnamaíoch agus na n-
aistrithe glasa agus digiteacha chomh maith.

1 IO L 188, 12.7.2019, lch. 79.


