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An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
An Cathaoirleach

22.1.2020

An tUasal Antonio Tajani
Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a 
bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach(2018/0427(NLE)) 

A Chathaoirligh, a chara,

Faoin nós imeachta dá dtagraítear thuas, chinn an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí 
Sóisialta tuairim a chur faoi bhráid do choiste. Ag a chruinniú an 3 Meán Fómhair 2019, 
chinn an coiste an tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta breithniú ar an ábhar ag a 
chruinniú an 22 Eanáir 2020. Sa chruinniú sin, chinn sé a iarraidh ar an gCoiste um Ghnóthaí 
Bunreachtúla, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
dhréachtmholadh.

Le dea-mhéin,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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MOLTAÍ

A. De bhrí go ndéanfaidh tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann (“RA”) as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach (“an tarraingt siar”) difear do na milliúin saoránach — idir 
shaoránaigh RA atá ina gcónaí, ag taisteal nó ag obair san Aontas agus shaoránaigh an 
Aontais atá ina gcónaí, ag taisteal nó ag obair sa Ríocht Aontaithe, chomh maith le 
daoine seachas saoránaigh an Aontais agus na Ríochta Aontaithe; de bhrí gur gá cosaint 
chómhalartach a thabhairt do shaoránaigh an Aontais agus do shaoránaigh na Ríochta 
Aontaithe, maille leis na daoine dá dteaghlach, i gcás ina mbeidh a gcearta maidir le 
saorghluaiseacht daoine feidhmithe acu roimh dháta a leagtar síos i gComhaontú an 19 
Deireadh Fómhair 2019 maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an 
gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (“an Comhaontú”); de bhrí nach mór 
cearta na saoránach uile, lena n-áirítear iad siúd a eascraíonn as tréimhsí de 
ranníocaíochtaí árachais slándála sóisialta, a chosaint go hiomlán;

B. De bhrí gur den riachtanas é go ndéanfaí acquis AE a chosaint ina iomláine agus go 
háirithe maidir le fostaíocht agus gnóthaí sóisialta i gcomhthéacs socruithe 
idirthréimhseacha agus i gcomhaontuithe idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe 
amach anseo;

C. De bhrí go bhfuil sé fíorthábhachtach saoirse ghluaiseachta d’oibrithe a áirithiú, lena n-
áirítear oibrithe taistil, oibrithe trasteorann, oibrithe teorann agus oibrithe ar postú, agus 
ag tabhairt dá haire, i dtaca leis sin, cás sonrach na n-oibrithe sin atá ag obair i dtíortha 
atá buailte leis an Ríocht Aontaithe; 

D. De bhrí go ndearna Coiste EMPL scrúdú níos mine ar Airteagail 24 go 39 den 
Chomhaontú agus ar Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis, agus ar théacs an Dearbhaithe 
Pholaitiúil lena leagtar amach Creat an 17 Deireadh Fómhair 2019 don Chaidreamh a 
bheidh ann amach anseo idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe (“an 
Dearbhú Polaitiúil”), agus go háirithe mír 17 agus mír 77 de;

1. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di é go bhfuil sé mar aidhm leis an gComhaontú tarraingt 
siar ordúil a áirithiú, rud a d’fhágfadh go mbeadh an méid is lú cur isteach is féidir ann;

2. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di é go ráthaítear cearta oibrithe agus daoine 
féinfhostaithe i gCaibidil 2 den Chomhaontú (Airteagail 24, 25 agus 26); 

3. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di na forálacha mionsonraithe maidir le haitheantas 
cáilíochtaí gairmiúla mar a bunaíodh i gCaibidil 3 den Chomhaontú (Airteagail 27, 28 
agus 29);

4. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di na forálacha mionsonraithe maidir le comhordú córas 
slándála sóisialta i dTeideal III den Chomhaontú (Airteagail 30 go 36), lena gcosnaítear 
cearta a eascraíonn as tréimhsí de ranníocaíochtaí árachais slándála sóisialta; 

5. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di é go sonraítear in Airteagal 135 den Chomhaontú go 
rannchuideoidh an Ríocht Aontaithe le cur chun feidhme bhuiséid an Aontais do na 
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blianta 2019 agus 2020 agus go nglacfaidh sí páirt sa chur chun feidhme sin agus ag cur 
i bhfios go láidir gur den tábhacht é sin i gcás na gclár CSE, FEAD, EaSI agus CED 
reatha agus i gcás na socruithe atá le teacht ina n-ionad;

6. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di é go bhfuil, faoi Airteagal 137 den Chomhaontú, cláir 
agus gníomhaíochtaí an Aontais a gealladh faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil do na 
blianta 2014 go 2020 nó faoi pheirspictíochtaí airgeadais roimhe sin le cur chun 
feidhme in 2019 agus in 2020 maidir leis an Ríocht Aontaithe ar bhonn dhlí an Aontais;

7. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di é go bhfuil sé ar intinn ag an Ríocht Aontaithe a bheith 
rannpháirteach i gcláir an Aontais agus iad a chómhaoiniú, faoi réir na gcoinníollacha a 
leagtar amach in ionstraimí comhfhreagracha sin an Aontais, i réimsí amhail an 
eolaíocht agus an nuálaíocht, an óige, an cultúr agus an t-oideachas mar chuid den 
chaidreamh a bheidh ann amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe, mar a 
luaitear sa dearbhú polaitiúil; ag cur in iúl gur cúis imní di an vóta a chaith Parlaimint 
na Breataine le déanaí agus na barúlacha a thug Rúnaí Oideachais na Ríochta Aontaithe 
a chaitheann amhras ar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gClár Erasmus amach 
anseo; á chur i dtreis go mbeidh fógra leordhóthanach roimh ré ag teastáil ó iarratasóirí 
ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe araon maidir leis na coinníollacha agus na hamlínte 
do na cláir sin tar éis na hidirthréimhse;

8. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di freisin é go mbeidh an Ríocht Aontaithe, faoi Airteagal 
140 den Chomhaontú, faoi dhliteanas don Aontais i leith a sciar de ghealltanais 
bhuiséadacha bhuiséad an Aontais agus bhuiséid ghníomhaireachtaí díláraithe an 
Aontais a bheidh gan íoc an 31 Nollaig 2020 agus i leith a sciar de na gealltanais a 
rinneadh do 2021 maidir le tabhairt anonn leithreasaí faoi chomhair gealltanas ón 
mbuiséad do 2020;

9. Ag aithint gur scriosadh pointe 3 d’Iarscríbhinn 4 ón gComhaontú, a dhéileáil le 
caighdeáin shóisialta agus saothair a bhaineann leis an sásra “cúlstop”; ag cur in iúl gur 
díol sásaimh di an réiteach nua a aimsíodh maidir le saincheist na hÉireann/Thuaisceart 
Éireann, trína mbeidh críoch Thuaisceart Éireann ina cuid de jure de chríoch chustaim 
na Ríochta Aontaithe, ach a bheidh fós de facto i gcrios custaim an Aontais trí tharaifí 
agus rialacha custaim an Aontais a chur i bhfeidhm;

10. ag cur in iúl gur oth léi, áfach, nach ndéantar aon tagairt do chaighdeáin shóisialta agus 
saothair sa Chomhaontú agus gur scriosadh Clásal 34 agus Sceideal 4 sa Bhille 
athbhreithnithe um an gComhaontú um Tharraingt Siar lenar tugadh cosaintí breise nós 
imeachta do chearta oibrithe atá mar chuid de dhlí an Aontais faoi láthair le linn na 
hidirthréimhse nó na tréimhse cur chun feidhme; ag cur in iúl gur ábhar imní di freisin 
é, de bhreis ar aon tagairt shainráite do chearta oibrithe faoi láthair a bheith scriosta, go 
bhfuil baol ann dáiríre nach ndéanfar cearta oibrithe atá ann cheana a eascraíonn as dlí 
an Aontais sa Ríocht Aontaithe a chosaint ar mhodhnú, ar aisghairm ná ar chúlghairm sa 
dlí náisiúnta a luaithe a bheidh deireadh leis an idirthréimhse nó leis an tréimhse cur 
chun feidhme agus ag tabhairt dá haire, ag an am céanna, go bhfuil sé beartaithe ag 
Rialtas na Ríochta Aontaithe reachtaíocht a rith ar leithligh chun cearta oibrithe i mBille 
nua Fostaíochta a chosaint agus a fheabhsú; á chur i dtreis nach bhféadfar leibhéal na 
cosanta dá bhforáiltear faoi láthair sa dlí, i rialacháin agus i gcleachtais a laghdú faoi 
bhun an leibhéil dá bhforáiltear leis na comhchaighdeáin is infheidhme laistigh den 
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Aontas agus den Ríocht Aontaithe ag deireadh na hidirthréimhse i réimse an tsaothair 
agus na cosanta sóisialta agus a mhéid a bhaineann le cearta bunúsacha ag an obair, 
sábháilteacht agus sláinte ceirde, dálaí córa oibre agus caighdeáin chóra fostaíochta, 
cearta faisnéise agus comhairliúcháin ar leibhéal na cuideachta, agus athstruchtúrú; ag 
cur in iúl gur ábhar imní di é sa chomhthéacs sin, gur ar éigean má tá iarracht ar bith á 
déanamh ag an Ríocht Aontaithe faoi láthair ar reachtaíocht sin an Aontais a ritheadh le 
déanaí a chur chun feidhme i réimse na ngnóthaí sóisialta agus fostaíochta, amhail an 
leasú ar an Treoir maidir le hOibrithe a Phostú, an Treoir maidir le cothromaíocht oibre 
is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus an Treoir maidir le Dálaí Oibre 
Trédhearcacha agus Intuartha san Aontas Eorpach;

11. Ag cur in iúl gur oth léi go háirithe nach mbeidh, faoin gComhaontú, feidhm ag formhór 
na bhforálacha um chothrom iomaíochta atá in iar-Iarscríbhinn 4 a ghabhann leis an 
bPrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann, rud a d’fhéadfadh margadh inmheánach 
an Aontais agus an geilleagar uile-oileáin a chur i mbaol; 

12. Ag cur in iúl gur oth léi freisin gur tugadh isteach fo-alt nua (1) de Chlásal 26 den Bille 
athbhreithnithe um an gComhaontú um Tharraingt Siar, lena gceadaítear do Rialtas na 
Ríochta Aontaithe imthosca a shonrú ina bhféadfadh cúirteanna agus binsí ísle áirithe 
imeacht ó rialuithe Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE) i ndiaidh na 
hidirthréimhse a bhféadfadh leanúint de sin nach mbeadh cúirteanna ísle faoi cheangal a 
thuilleadh ag cásdlí socraithe Aontais CBAE maidir le cearta oibrithe a dhíorthaítear ó 
dhlí an Aontais Eorpaigh;

13. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di é go bhfuil an tAontas agus an Ríocht Aontaithe 
tiomanta do chomhaontú saorthrádála a dhéanamh amach anseo faoi Airteagal 184 den 
Chomhaontú;

14. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di idirphlé a bheith ar bun idir Parlaimint na hEorpa agus 
Parlaimint na Ríochta Aontaithe chun gur féidir leis an dá reachtóir tuairimí agus 
saineolas a roinnt maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an gcaidreamh a bheidh 
ann amach anseo; den tuairim gur cheart, i gcomhréir leis an Dearbhú Polaitiúil, idirphlé 
leis an tsochaí shibhialta a spreagadh freisin agus gur cheart go gcuimseofaí ann go 
háirithe eagraíochtaí don óige agus comhlachais fostaithe a dhéanann ionadaíocht do 
shaoránaigh sin an Aontais atá ag obair sa Ríocht Aontaithe agus do shaoránaigh sin na 
Ríochta Aontaithe atá ag obair san Aontas; 

15. Á chur i dtreis gur gá a áirithiú, le haon chomhaontú maidir leis an gcaidreamh a bheidh 
ann amach anseo, go n-urramóidh RA caighdeáin shóisialta agus saothair an Aontais ina 
n-iomláine chun machaire chomhréidh a choimirciú don iomaíocht oscailte agus 
chothrom, mar a léirítear i bpointe XIV, mír 77 den Dearbhú Polaitiúil; 

16. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di é, dá bhrí sin, go gcuimsítear i mír 77 den Dearbhú 
Polaitiúil na príomhghnéithe d’Iarscríbhinn 4 den seanleagan den Chomhaontú ach ag 
cur in iúl gur ábhar imní di é nach bhfuil sa Dearbhú Polaitiúil, tar éis go raibh 
Iarscríbhinn 4, mar Iarscríbhinn a ghabhann le Prótacal an Chomhaontaithe roimhe seo, 
ceangailteach ó thaobh dlí, ach dearbhú intinne;

17. Á chur i dtreis agus á mheabhrú, sa chomhthéacs sin, nach mór do na trí phrionsabal 
lena rialaítear comhaontú saorthrádála a bheidh ann amach anseo idir an tAontas agus 
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an Ríocht Aontaithe, eadhon cuótaí gan a bheith ann, taraifí gan a bheith ann agus 
dumpáil gan a bheith á déanamh, agus maidir le caighdeáin shóisialta agus fostaíochta 
freisin, a bheith doroinnte agus á thathant ar idirbheartaí an Aontais a bheith an-
airdeallach i dtaca leis sin le linn na caibidlíochta, agus ag gach céim di, maidir leis an 
gcaidreamh a bheidh ann amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe; 

18. Ag cur in iúl gur oth léi go mór gur thug rialtas na Ríochta Aontaithe  isteach clásal nua 
33 den Bhille athbhreithnithe um an gComhaontú um Tharraingt Siar lena dtoirmisctear 
go sainráite  aon síneadh a chur leis an idirthréimhse tar éis 2020 ; ag tabhairt rabhadh 
láidir go bhféadfadh sé go mbeadh mar thoradh ar an bhforáil sin go mbeadh ‘Brexit gan 
mhargadh’ ann, rud a mbeadh tionchar tubaisteach aige ar dhaoine agus ar chuideachtaí 
san Aontas agus sa Ríocht Aontaithe araon toisc gur róghearr atá an tréimhse chun 
comhaontú cuimsitheach a chaibidliú maidir leis an gcaidreamh a bheidh ann amach 
anseo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe; á thathant go láidir ar Rialtas na Ríochta 
Aontaithe agus ar Pharlaimint na Breataine athmhachnamh a dhéanamh ar a seasamh; á 
chur i dtreis nach mór forálacha maidir le machaire chomhréidh i ndáil le caighdeáin 
shóisialta agus saothair a bheith san áireamh in aon chomhaontú maidir leis an 
gcaidreamh a bheidh ann amach anseo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe; á 
thathant ar Rialtas na Ríochta Aontaithe Bille nua Fostaíochta a chur chun feidhme roimh 
dheireadh na hidirthréimhse chun aon bhearnaí a sheachaint i gcás nach ndéantar cearta 
oibrithe a chosaint le reachtaíocht an Aontais atá ann cheana ná le Bille Fostaíochta na 
Ríochta Aontaithe; á chur i dtreis nár cheart go mbeadh caighdeáin shóisialta agus 
saothair sa Bhille Fostaíochta ina gcaighdeáin shocra, ach gur cheart go leanfaidís go 
díreach aon fheabhsuithe a dhéantar ar chaighdeáin shóisialta agus saothair san Aontas 
Eorpach, chun machaire chomhréidh a áirithiú idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht 
Aontaithe.

Dá bhrí sin, iarann Coiste EMPL ar Choiste AFCO, mar an coiste atá freagrach, a sheasamh a 
chur san áireamh mar a leagtar amach thuas é agus a mholadh don Pharlaimint a toiliú a 
thabhairt don dréacht-Chinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an 
Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a 
bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach.


