
Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

BEARTAS SÓISIALTA AGUS FOSTAÍOCHTA:
PRIONSABAIL GHINEARÁLTA

Bhí an lánpháirtiú Eorpach ina shiocair le forbairtí sóisialta suntasacha i gcaitheamh
na mblianta. Cloch mhíle a bhí ann le déanaí in 2017, nuair a d’fhógair an
Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún Colún Eorpach na gCeart Sóisialta
agus d’athdhearbhaigh siad a dtiomantas dálaí maireachtála agus oibre níos fearr
a áirithiú ar fud AE. Leagadh amach i bplean gníomhaíochta 2021 a bhain leis
tionscnaimh nithiúla chun an tiomantas sin a fhíorú.

AN BUNÚS DLÍ

Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), agus Airteagail 9, 10, 19, 45-48
agus 145-161 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

CUSPÓIRÍ

Leagtar síos in Airteagal 3 CAE go bhfuil sé de dhualgas ar an Aontas díriú
ar lánfhostaíocht agus ar dhul chun cinn sóisialta. Cur chun cinn na fostaíochta,
dálaí maireachtála agus oibre feabhsaithe, cosaint shóisialta chuí, idirphlé idir an
bhainistíocht agus baill eile foirne, forbairt acmhainní daonna d’fhonn buanleibhéal
ardfostaíochta a bhaint amach agus an t-eisiamh a chomhrac, is iad sin na cuspóirí
comhchoiteanna atá ag an Aontas agus a chuid Ballstát sa réimse sóisialta agus
fostaíochta, mar a thuairiscítear in Airteagal 151 CFAE.

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. Ó Chonradh na Róimhe go dtí Conradh Maastricht
Chun deis a thabhairt d’oibrithe agus dá dteaghlaigh lánbhuntáiste a bhaint as an
gceart chun gluaiseacht faoi shaoirse ar fud an chómhargaidh, agus fostaíocht a lorg
faoi shaoirse ann, foráladh i gConradh na Róimhe (Conradh CEE, 1957) go ndéanfaí
comhordú ar chórais slándála sóisialta na mBallstát. Cumhdaíodh ann prionsabal
an phá chomhionainn d’fhir agus do mhná, ar aithin Cúirt Bhreithiúnais an Aontais
Eorpaigh é mar phrionsabal a bhí infheidhme go díreach, agus rinneadh foráil ann do
Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) (2.3.2) a bhunú.
Leis an Ionstraim Eorpach Aonair (IEA, 1986), tugadh isteach forálacha nua maidir
leis an mbeartas sóisialta. Ag gníomhú di trí thromlach cáilithe i gcomhar leis an
bParlaimint, ghlac an Chomhairle roinnt treoracha inar leagadh síos ceanglais íosta i
réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair. D’fhág IEA freisin go raibh sé
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indéanta do na comhpháirtithe sóisialta (i.e. eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumainn)
comhaontuithe cómhargála a chaibidliú ar an leibhéal Eorpach agus bunaíodh beartas
Comhphobail do chomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta.
Mhéadaigh an chomhthoil i dtaobh an ghá a bhí le haird níos mó a thabhairt ar
na tosca sóisialta a bhí bainteach leis an margadh inmheánach a thabhairt chun
críche. Tar éis díospóireachtaí fada, ghlac Cinn Stáit nó Rialtais 11 Bhallstát (ach
gur roghnaigh an Ríocht Aontaithe fanacht as an gcinneadh) Cairt an Chomhphobail
um Chearta Sóisialta Bunúsacha le haghaidh Oibrithe (An Chairt Shóisialta) ag an
gCruinniú Mullaigh a bhí ar siúl in Strasbourg i mí na Nollag 1989.
B. Ó Chonradh Amstardam go dtí Conradh Liospóin
Maidir leis an staid amscaí de bhunús dlí dúbailte a bhí ann ó roghnaigh an
Ríocht Aontaithe fanacht as an gComhaontú, fuarthas réiteach air le síniú Chonradh
Amstardam nuair a chomhaontaigh na Ballstáit go léir, chomh maith leis an Ríocht
Aontaithe (tar éis athrú rialtais) go ndéanfaí an Comhaontú maidir le Beartas
Sóisialta a thabhairt isteach, le roinnt athruithe beaga, sa chonradh a dtabharfaí
CFAE air ar ball (Airteagail 151-161). In Airteagal 153, tháinig an nós imeachta
comhchinnteoireachta in ionad an chomhair agus leathnaíodh na forálacha a bhain le
CSE (2.3.2), saorghluaiseacht oibrithe agus slándáil shóisialta d’oibrithe imirceacha sa
Chomhphobal (2.3.4). D’fhág Airteagal 19 (nua) go raibh sé ar chumas na Comhairle
‘gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh chun cur i gcoinne an idirdhealaithe atá bunaithe ar
ghnéas, ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó creideamh, ar mhíchumas,
ar aois nó ar chlaonadh gnéasach’. Ar an mbonn sin, ba ghearr ina dhiaidh sin a glacadh
dhá Threoir: Treoir 2000/43/CE maidir le cóir chomhionann idir daoine gan beann ar
thionscnamh ciníoch nó eitneach, agus Treoir 2000/78/CE maidir le creat ginearálta le
haghaidh na córa comhionainne san fhostaíocht agus sa tslí bheatha.
I gConradh Amstardam freisin rinneadh cur chun cinn ar ardleibhéal fostaíochta a
áireamh i measc chuspóirí AE agus cuireadh an fhreagracht ar an gComhphobal
tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát sa réimse seo, agus na gníomhaíochtaí sin a
chomhlánú, amhail trí chomhar eatarthu a spreagadh agus ‘straitéis chomhordaithe’,
eadhon straitéis fostaíochta na hEorpa (SFE) (Airteagail 145-150 CFAE), a fhorbairt a
bheadh bunaithe ar mhodh oscailte an chomhordaithe (2.3.3).
Sa bhliain 2000 freisin, rinneadh Cairt um Chearta Bunúsacha AE, arna dhréachtú
ag Coinbhinsiún speisialta, a ghlacadh ag Cruinniú Mullaigh Nice. Cruthaíodh Coiste
Fostaíochta, a fheidhmíonn laistigh de chreat beartais SFE (Airteagal 150 CFAE). Sa
bhreis air sin, cruthaíodh Coiste um Chosaint Shóisialta chun comhar idir na Ballstáit
agus an Coimisiún (Airteagal 160 CFAE) maidir le beartais um chosaint shóisialta a
chur ar aghaidh, ach diúltaíodh do na moltaí go léir go ndéanfaí nós imeachta na
comhchinnteoireachta a leathnú.
I bhfianaise athbhreithniú meántéarma ar straitéis Liospóin in 2005, rinneadh na
treoirlínte fostaíochta a glacadh mar chuid de SFE, a ionchorprú sna treoirlínte
lánpháirtithe le haghaidh fáis agus post.
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In 2007, cruthaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú chun tacaíocht
a sholáthar d’oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar phatrúin trádála
domhanda iomlaoideacha (2.3.2).
A bhuí le Conradh Liospóin, 2007, bhíothas in ann tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh i
dtreo an ghné shóisialta den lánpháirtiú Eorpach a chomhdhlúthú. Cuireann CAE béim
anois ar chuspóirí sóisialta AE, lena n-áirítear lánfhostaíocht agus dlúthpháirtíocht idir
na glúnta (Airteagal 3). In Airteagal 6, aithnítear gur mar a chéile feidhm cheangailteach
na Cairte um Chearta Bunúsacha agus feidhm cheangailteach na gConarthaí. Tugann
an Chairt féin aitheantas do na cearta dlúthpháirtíochta, mar a thugtar orthu, amhail an
ceart atá ag oibrithe faisnéis a fháil agus comhairliúchán a dhéanamh, chomh maith leis
na cearta i leith cómhargála, dálaí oibre cothroma agus córa, slándáil shóisialta agus
cúnamh sóisialta. Tugadh isteach clásal sóisialta cothrománach in CFAE, ag ceangal
ar AE na cuspóirí sóisialta thuasluaite a chomhlíonadh agus é ag sainiú agus ag cur
chun feidhme a bheartas agus a ghníomhaíochtaí eile (Airteagal 9).
C. Forbairtí ó Chonradh Liospóin i leith
Sa straitéis ‘Eoraip 2020’, arna glacadh in 2010 nuair a bhí géarchéim airgeadais agus
eacnamaíoch ann, leagadh amach go raibh an fás cuimsitheach – lena gcothaítear
geilleagar ardfhostaíochta ina bhfuil comhtháthú sóisialta agus críochach – ar cheann
dá réimsí tosaíochta. Leagadh síos sa straitéis freisin cúig phríomhsprioc, lena n-
áirítear cuspóir sóisialta ar leith (an baol bochtaineachta a laghdú do 20 milliún
duine ar a laghad faoi 2020) agus tiomantas athnuaite i leith na fostaíochta (sprioc
de 75% fostaíochta don aoisghrúpa 20-64). Cuireadh seacht gcinn de thionscnaimh
shuaitheanta ar bun chun cuidiú leis na spriocanna sin a bhaint amach, lena n-áirítear
clár oibre do scileanna nua agus do phoist, inar díríodh ar bheartais solúbthachta a
athchóiriú, agus an t-ardán Eorpach i gcoinne na bochtaineachta agus an eisiaimh
shóisialta (2.3.9). Rinneadh faireachán ar dhul chun cinn na dtionscnamh sin laistigh de
thimthriall bliantúil rialachas eacnamaíoch AE: an Seimeastar Eorpach. Mar fhreagairt
ar an mbochtaineacht a bheith ag dul i méid, bunaíodh an Ciste um Chabhair Eorpach
do na Daoine is Díothaí in 2014. Soláthraítear ann cúnamh le haghaidh bia agus ábhar
bunúsach, maille le gníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcuimsiú sóisialta.
An 26 Aibreán 2017, thíolaic an Coimisiún Colún Eorpach na gCeart Sóisialta (CECS),
ina leagtar amach 20 prionsabal agus ceart lárnach chun tacú le próiseas athnuaite
cóineasaithe ionsar dhálaí maireachtála agus oibre níos fearr. Tá siad sin roinnte i
dtrí chatagóir: (i) comhdheiseanna agus rochtain ar an margadh saothair, (ii) dálaí
oibre cothroma, agus (iii) cosaint shóisialta agus cuimsiú. Ag an gCruinniú Mullaigh
Sóisialta in Gothenburg i mí na Samhna 2017, leag an Pharlaimint, an Chomhairle
agus an Coimisiún béim ar a dtiomantas aontaithe trí chomhdhearbhú maidir le CECS
a ghlacadh. Tá ‘scórchlár sóisialta’ ag gabháil le CECS chun faireachán a dhéanamh
ar an dul chun cinn (2.3.9), agus tá cur chuige nua ag gabháil leis freisin lena
ndéantar na tosaíochtaí sóisialta a phríomhshruthú sna beartais go léir, amhail an plean
infheistíochta don Eoraip agus an tAontas Fuinnimh.
Thairis sin, an 20 Meitheamh 2019 ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle
Rialachán (AE) 2019/1149 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, a bhfuil
a cheanncheathrú aige sa Bhratasláiv. An príomhchuspóir atá aige ná cuidiú
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leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar rialacha AE
maidir le soghluaisteacht an lucht saothair agus comhordú na slándála sóisialta a
fhorfheidhmiú ar bhealach cothrom, simplí agus éifeachtach. Chomh maith leis sin, an
20 Meitheamh 2019, ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle Treoir (AE) 2019/1158
maidir leis an gcothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí. Tá sé
mar aidhm leis na forálacha a tugadh isteach feabhas a chur ar an rochtain ar shaoire
teaghlaigh agus ar shocruithe solúbtha oibre, rud a chuireann tuilleadh feabhais ar
chomhionannas idir fir agus mná i margadh an tsaothair.
An lá céanna sin, tháinig Treoir (AE) 2019/1152 maidir le dálaí trédhearcacha agus
intuartha oibre i bhfeidhm. Tá sé mar aidhm léi tacar breise de chearta bunúsacha a
chur ar fáil d’oibrithe, amhail an ceart chun faisnéise níos sonraí maidir leis na gnéithe
bunúsacha dá gcuid oibre, teorainn a chur le fad na dtréimhsí promhaidh, deiseanna
a mhéadú maidir le fostaíocht bhreise a lorg trí chosc a chur ar chlásail eisiachais,
réamhfhógra a thabhairt faoi na huaireanta tagartha agus oiliúint éigeantach saor in
aisce a chur ar fáil.
An 8 Samhain 2019, ghlac an Chomhairle moladh maidir le rochtain ar chosaint
shóisialta d’oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe. Tá sé mar aidhm leis sin na
bearnaí cumhdaigh foirmiúla a dhúnadh trína áirithiú gur féidir le hoibrithe agus daoine
féinfhostaithe atá ag obair i ndálaí inchomparáide a bheith ina gcomhaltaí de chórais
slándála sóisialta chomhfhreagracha. Ceann amháin dá mholtaí is ea aistriú teidlíochtaí
slándála sóisialta ó phost amháin go post eile a éascú.
An 3 Márta 2021, d’eisigh an Coimisiún plean gníomhaíochta CECS ina leagtar amach
tionscnaimh nithiúla atá sé tiomanta a dhéanamh le linn an shainordaithe reatha (go
dtí deireadh 2024) chun prionsabail AE a thabhairt chun fíoraithe. Mhol sé spriocanna
lárnacha do 2030 freisin, eadhon an sciar daoine san fhostaíocht atá idir 20 bliain
d’aois agus 64 bliana d’aois a mhéadú go 78% ar a laghad, céatadán na ndaoine fásta
a bhíonn rannpháirteach in oiliúint gach bliain a mhéadú go 60% ar a laghad, agus
an líon daoine atá i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh shóisialta a laghdú de
15 mhilliún ar a laghad. Tá institiúidí AE, na húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla,
na comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí shibhialta freagrach as na spriocanna
sin a bhaint amach. Éascófar cur chun feidhme na spriocanna sin leis an scórchlár
sóisialta athbhreithnithe, le cistiú trí chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus
NextGenerationEU, go háirithe an tSaoráid Théarnaimh agus Athléimneachta, agus le
faireachán faoin Seimeastar Eorpach.
An 7-8 Bealtaine 2021, d’athdhearbhaigh ceannairí ag Cruinniú Mullaigh Sóisialta
Porto go bhfuil siad tiomanta do spriocanna lárnacha 2030 atá leagtha síos i bplean
gníomhaíochta CECS. Is éard a bhí i gceist leis sin ná institiúidí agus eagraíochtaí
éagsúla, lena n-áirítear an Pharlaimint, Gealltanas Sóisialta Porto a ghlacadh, mar aon
le Cinn Stáit nó Rialtais AE dearbhú Porto a ghlacadh.
An 14 Meitheamh 2021, glacadh an moladh ón gComhairle maidir le Ráthaíocht
Eorpach do Leanaí a bhunú chun eisiamh sóisialta a chosc agus a chomhrac trí rochtain
ar na príomhsheirbhísí seo a leanas a ráthú do leanaí atá i ngátar: oideachas agus
cúram na luath-óige, oideachas, cúram sláinte, cothú agus tithíocht. Laistigh de Chiste
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) 2021-2027, ní mór do na Ballstáit uile méid iomchuí a
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leithdháileadh ar bhochtaineacht leanaí a chomhrac, agus ceanglaítear ar na Ballstáit
ina bhfuil ráta leanaí atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta níos airde ná
meán AE 5 % de CSE+ a chur i leataobh chun na críche sin.
Tar éis ráig phaindéim COVID-19 glacadh roinnt beart chun aghaidh a thabhairt
ar iarmhairtí fostaíochta agus sóisialta na géarchéime, amhail na Tionscnaimh
Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas (CRII agus CRII+) agus an Tacaíocht
shealadach chun Rioscaí Dífhostaíochta a mhaolú i gcás Éigeandála (SURE). Thairis
sin, seoladh Gníomhaíocht Chomhtháthaithe le haghaidh Dídeanaithe san Eoraip
(CARE) agus méadaíodh réamh-mhaoiniú ó acmhainní REACT-EU chun tacú leis na
Ballstáit agus leis na réigiúin i dtaobh cúnamh éigeandála a chur ar fáil do dhaoine a
bhí ag teitheadh tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin.
An 14 Meán Fómhair 2022, ghlac an Pharlaimint an comhaontú leis an gComhairle
i ndáil leis an Treoir nua maidir le pá íosta leordhóthanach in AE. Bunaítear leis
ceanglais chun a áirithiú gur leor an pá íosta dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta agus/
nó i gcomhaontuithe comhchoiteanna, agus cuirtear feabhas ar rochtain éifeachtach
oibrithe ar chosaint pá íosta. Is inniúlacht náisiúnta fós é an pá íosta a shocrú, ach
beidh ar na Ballstáit a ráthú go mbeidh oibrithe in ann saol fiúntach a bheith acu leis
an bpá íosta náisiúnta, agus an costas maireachtála agus leibhéil phá níos leithne á
gcur san áireamh.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Cé gur ról comhairleach agus maoirseach amháin atá ag an bParlaimint le fada an lá,
bhí sí gníomhach i gcónaí i bhforbairt ghníomhaíocht AE i réimse na fostaíochta agus
an bheartais shóisialta. Ó bhí na céimeanna luatha den lánpháirtiú Eorpach ann, tá sé
iarrtha ag an bParlaimint arís is arís eile go mbeadh beartas sóisialta níos gníomhaí ann
ionas go mbeadh sé ina léiriú ar thábhacht mhéadaithe AE sa réimse eacnamaíochta,
agus thacaigh sí leis na tograí éagsúla ón gCoimisiún sa réimse sin. A bhuíochas
don dlúthpháirt a bhí ag an bParlaimint in ullmhú Choradh Amstardam, áirithíodh go
ndearnadh Comhaontú maidir le Beartas Sóisialta a ionchorprú agus caibidil maidir le
fostaíocht a chur isteach.
Agus straitéis Liospóin á forbairt, d’áitigh an Pharlaimint gur cheart go mbeadh ról
ag saincheisteanna fostaíochta agus sóisialta sa leagan amach a bheadh ar na
straitéisí fáis. Dheimhnigh sí gur cheart ardleibhéal cosanta sóisialta a bheith lárnach
i straitéis Liospóin, agus mheas sí nach bhféadfaí glacadh leis go mbeadh daoine ag
maireachtáil faoi bhun thairseach na bochtaineachta nó i riocht ina mbeidís eisiata go
sóisialta. Bhí sí den tuairim freisin nach ndearnadh, i straitéis Liospóin, spriocanna a bhí
ceangailteach a dhóthain a leagan síos sa réimse sóisialta, agus d’iarr sí ar na Ballstáit
dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an tionchar fostaíochta agus sóisialta a bheadh ag
na hathchóirithe a bhí á gcur chun feidhme mar chuid de straitéis Eoraip 2020. Ar
an gcuma chéanna, ceann de na teachtaireachtaí a chuir an Pharlaimint in iúl agus
díospóireacht á déanamh ar ghéarchéim airgeadais 2007-08 ba ea gur iarraidh ar
thiomantas AE a bheith ann i leith na samhlacha sóisialta Eorpacha a chaomhnú agus
ar Eoraip shóisialta láidir a bheith ann.
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Agus faireachán á dhéanamh ar spriocanna lárnacha straitéis Eoraip 2020, agus
iad a chur chun feidhme, mar chuid de phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh, d’áitigh
an Pharlaimint arís is arís eile go ndéanfaí spriocanna fostaíochta agus sóisialta a
ionchorprú, ar bhealach níos éifeachtaí, sa Seimeastar Eorpach, eadhon trína chinntiú
go mbeadh feidhm cheangailteach ag táscairí sóisialta agus trí tháscairí a leathnú
amach chun bochtaineacht leanaí agus obair chuibhiúil a chuimsiú.
Cháin an Pharlaimint bearta, amhail cláir um choigeartú eacnamaíoch, a rinneadh
gan rannpháirtíocht uaithi. I mí an Mhárta 2014, dúirt sí gur cheart na hinstitiúidí atá
daonlathach i ndáiríre, agus iadsan amháin, a bheith ag stiúradh an phróisis pholaitiúil
a bhaineann leis na cláir um choigeartú a cheapadh agus a chur chun feidhme i gcás
tíortha a bhfuil mórdheacrachtaí airgeadais acu.
Dheimhnigh an Pharlaimint freisin a thiomanta atá sí do luachanna sóisialta trína
chinneadh cén úsáid a bhainfí as acmhainní airgeadais a thagann as buiséad AE. I
gclárthréimhse 2014-2020, is a bhuíochas don Pharlaimint gurbh ionann CSE (2.3.2)
– arb é sin príomhuirlis na hEorpa sa chomhrac in aghaidh na dífhostaíochta agus
an eisiaimh shóisialta – agus 23.1% de chistiú comhtháthaithe iomlán an Aontais,
agus gurbh éigean 20% de leithdháileadh CSE gach Ballstáit a chaitheamh ar an
eisiamh sóisialta a chomhrac. Ar an gcuma chéanna, maidir le CSE+ 2021-2027, thug
an Pharlaimint forálacha isteach chun níos mó cistithe do bhia agus do chúnamh
ábhartha a imfhálú, mar aon le cistiú leormhaith d’fhothú acmhainneachta le haghaidh
comhpháirtithe sóisialta, agus coimircí chun a áirithiú go ndéanfadh tionscadail arna
gcistiú ag AE cearta bunúsacha a urramú go hiomlán.
Bhí ról lárnach ag an bParlaimint maidir leis an Ráthaíocht Eorpach do Leanaí a
chruthú. In 2015, d’iarr sí go mbeadh ráthaíocht ann lena gcabhrófaí le rochtain ar
chúram sláinte saor in aisce, oideachas, oideachas agus cúram na luath-óige, tithíocht
chuibhiúil agus cothú leormhaith a chur ar fáil do gach leanbh i mbaol bochtaineachta
nó eisiaimh shóisialta san Eoraip. In 2017, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún
réamhbheart a chur chun feidhme maidir le scéim féideartha i ndáil le ráthaíocht do
leanaí a bhunú, arna réiteach an bealach don ionstraim seo.
I rún uaithi an 25 Feabhra 2016 maidir leis an Seimeastar Eorpach um chomhordú
an bheartais eacnamaíoch, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit
gníomhaíocht a dhéanamh chun borradh a chur faoin gcóineasú sóisialta san Aontas.
D’iarr sí freisin ar an gCoimisiún an coincheap a bhí aige ar chothroime shóisialta a
shainmhíniú agus a chainníochtú. Rinneadh iarraidh den chineál céanna uair eile i rún
uaithi an 15 Feabhra 2017.
An 19 Eanáir 2017, ghlac an Pharlaimint freisin rún maidir le CECS. Cé gur cuireadh
mórfháilte roimh an tionscnamh ón gCoimisiún sa réimse seo, chuir an rún i dtreis go
láidir an tábhacht atá le croíthacar de chearta do chách a fhorfheidhmiú agus iarradh
ar na comhpháirtithe sóisialta agus ar an gCoimisiún oibriú le chéile ar mhaithe le togra
le haghaidh creat-treoir maidir le dálaí oibre cuibhiúla a thíolacadh.
An 4 Iúil 2017, ghlac an Pharlaimint rún maidir le dálaí oibre agus fostaíocht
fhorbhásach, ag aithint ag an am céanna go bhfuil méadú ar an tóir ar chineálacha
neamhchaighdeánacha, neamhghnácha fostaíochta. Leagadh béim ar an tsaincheist
sin arís ina rún an 22 Deireadh Fómhair 2020, ina luaitear go raibh ar oibrithe i
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gcineálacha neamhchaighdeánacha oibre an t-ualach a sheasamh ó thaobh iarmhairtí
ghéarchéim COVID-19, ós rud é gur minic nár tugadh suntas dóibh i mbearta na
mBallstát.
An 17 Nollaig 2020, ghlac an Pharlaimint rún inar leagadh amach a cuid tosaíochtaí i
gcomhair Eoraip shóisialta láidir d’Aistrithe Córa, lena n-áirítear a iarraidh go ndéanfaí
CECS agus prótacal maidir le dul chun cinn sóisialta a chomhtháthú sna Conarthaí,
agus a iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún ‘clár oibre Porto do 2030’ maille
le spriocanna sóisialta ceangailteacha a ghlacadh.
An 21 Eanáir 2021, i gcomhthéacs leanúnach de phaindéim COVID-19, ghlac an
Pharlaimint rún maidir leis an ‘gceart chun dícheangail’, agus d’iarr sí go mbeadh dlí AE
ann a d’fhágfadh ceart a bheith ag oibrithe dícheangal go digiteach ón obair lasmuigh
dá n-uaireanta oibre.

Monika Makay
09/2022
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