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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

4.3.2020 A9-0025/1

Leasú 1
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 1

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

1. á chur in iúl gur geal léi an 
Straitéis Bhliantúil maidir le Fás 
Inbhuanaithe (ASGS) 2020 agus an 
aidhm atá ag an gCoimisiún cur chuige 
reatha an tSeimeastair Eorpaigh a 
chomhlánú trí na spriocanna forbartha 
inbhuanaithe agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a 
chur san áireamh; á chur i bhfios go 
gcaithfear cur le cruthú post inbhuanaithe 
ardchaighdeáin agus leis an iomaíochas, an 
nuálaíocht agus an táirgiúlacht a neartú 
agus na buntáistí don tsláinte, do cháilíocht 
na beatha agus don athléimneacht a 
uasmhéadú agus druidim le geilleagar 
ciorclach agus neodrach ó thaobh carbóin 
de le straitéis nua AE don fhás; á 
athdhearbhú gur gá an inbhuanaitheacht, 
an cuimsiú sóisialta agus dea-bhail na 
ndaoine a chur i gcroílár cheapadh 
beartais eacnamaíoch AE, á áirithiú go 
dtabharfar an tosaíocht chéanna do 
chuspóirí sóisialta, comhshaoil agus 
geilleagair;

1. á chur i bhfios go gcaithfear cur le 
cruthú post inbhuanaithe ardchaighdeáin 
agus leis an iomaíochas, an nuálaíocht agus 
an táirgiúlacht a neartú agus na buntáistí 
don tsláinte, do cháilíocht na beatha agus 
don athléimneacht a uasmhéadú agus 
druidim le geilleagar ciorclach agus 
neodrach ó thaobh carbóin de le haon 
straitéis nua de chuid AE don fhás;

Or. en



AM\1200491GA.docx PE647.567v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

4.3.2020 A9-0025/2

Leasú 2
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 2

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

2. á iarraidh ar an gCoimisiúin 
spriocanna agus táscairí ceannlíne a 
bhaineann go sonrach le AE a 
shainaithint i ndáil leis na spriocanna 
forbartha inbhuanaithe chun na 
réaltachtaí agus na dúshláin atá os 
comhair an Aontais i réimse na 
fostaíochta agus na ngnóthaí sóisialta a 
léiriú, chun éifeachtacht cinntí beartais a 
thomhas, agus chun chun a áirithiú go 
ndéanfar cistiú a spriocdhíriú ar bhealach 
is fearr agus go ndéanfar obair leantach 
chuí, chomhleanúnach ar an straitéis 
Eoraip 2020;

2. á chur i bhfios gurb iomaí difear 
idir margaí an tsaothair sna Ballstáit agus 
fiú i réigiúin laistigh de na Ballstáit, agus 
creataí éagsúla ar úsáid iontu freisin, 
agus gur forbraíodh na creataí sin le 
himeacht aimsire de réir réigiúin agus 
náisiúin ar dhóigheanna ar leith, a bhfuil 
nasc dlúth acu le traidisiúin na cosanta 
sóisialta atá i bhfeidhm; á chur i bhfios 
gur trí na creataí éagsúla i ngach ceann 
de na margaí saothair difriúla sin a 
chinntear na bearta atá ag teastáil ar an 
leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta 
chun fostaíocht a chur chun cinn i measc 
na ngrúpaí éagsúla sa phobal agus chun 
rátaí dífhostaíochta a laghdú;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/3

Leasú 3
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 3

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

3. á chur in iúl gur díol sásaimh di 
go cuireadh CECS san áireamh in 
ASGS 2020; á iarraidh go mbeadh an 
tábhacht chéanna ag gabháil leis an 
gcothroime agus le cearta sóisialta sa 
tsamhail nua gheilleagrach agus a théann 
leis an inbhuanaitheacht comhshaoil 
agus cobhsaíocht mhaicreacnamaíoch; ag 
cur béim ar an ról lárnach atá ag an 
Scórchlár Sóisialta sa Seimeastar 
Eorpach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
tógáil ar tháscairí atá ann cheana agus an 
scórchlár a threisiú trí tháscairí breise 
agus spriocanna soiléire a chomhtháthú 
lena léireofar gach ceann de 20 
prionsabal CECS, amhail rochtain 
chuimsitheach ar an oideachas, an 
tsláinte, an cothú, an fhostaíocht, an 
tithíocht, agus caomhnú ceart sóisialta, 
agus a áirithiú go ndéanfar anailís ar 
tháscairí den sórt sin ar bhonn 
imdhealaithe (e.g. leanaí, daoine óga, 
seanóirí, inscne, imircigh agus daoine 
faoi mhíchumas); á iarraidh ar an 
gCoimisiún éagsúlacht na gcóras 
náisiúnta sóisialta agus na samhlacha i 
margadh an tsaothair a chosaint agus 
plean gníomhaíochta sóisialta a chur ar 
aghaidh chun Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta agus an Chairt Shóisialta 
Eorpach athbhreithnithe a chur chun 

3. á chur i bhfáth gur cheart go 
mbeadh agus nach mór go mbeadh 
beartas sóisialta agus cosaint shóisialta 
ina n-inniúlachtaí eisiacha de chuid na 
mBallstát; ag diúltú d’aon iarracht 
beartais shóisialta agus córais cosanta 
sóisialta na mBallstát a chaighdeánú i 
réimsí éagsúla;
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feidhme tuilleadh trí bhearta tiomnaithe a 
ghlacadh ar an leibhéal iomchuí;

Or. en



AM\1200491GA.docx PE647.567v01-00
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4.3.2020 A9-0025/4

Leasú 4
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 4

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

4. á iarraidh go mbeadh níos mó 
rannpháirtíochta ag na hairí ábhartha atá 
i gceannas ar ghnóthaí sóisialta, sláinte 
agus comhshaoil i bPróiseas an 
tSeimeastair ar leibhéal na Comhairle; á 
chur in iúl gurb oth léi maidir le go leor 
moltaí tírshonracha nár cuireadh chun 
feidhme ar chor ar bith iad nó nár 
cuireadh chun feidhme go hiomlán iad; á 
iarraidh ar na Ballstáit gach moladh 
tírshonrach a chur chun feidhme, lena n-
áirítear iad siúd faoi ghnéithe fostaíochta 
agus sóisialta;

4. ag cur béim ar an bhfíoras nár 
cheart ná nár cheadmhach go mbeadh 
comhbheartas fostaíochta Eorpach mar 
thoradh ar dhúshláin agus ar chuspóirí 
coiteanna; den tuairim gur cheart go 
mbeadh beartas mhargadh an tsaothair 
agus beartas fostaíochta ina n-
inniúlachtaí eisiacha de chuid na 
mBallstát agus, dá réir sin, ag diúltú do 
mholtaí tírshonracha ón gCoimisiún 
(CRSanna);

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/5

Leasú 5
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 7

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

7. á chur in iúl gur cúis sásaimh di 
an comhairliúchán ón gCoimisiún leis na 
comhpháirtithe sóisialta maidir le creat 
Eorpach um pá íosta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún bearta a dhéanamh a bheidh 
ceaptha chun cóineasú sóisialta 
méadaithe a chothú bunaithe ar thorthaí 
an chomhairliúcháin; á iarraidh go 
socrófaí leibhéil pá íosta leormhaith a 
bheidh os cionn thairseach na 
bochtaineachta trí chomhaontuithe 
comhchoiteanna nó tríd an dlí náisiúnta, i 
gcomhréir le traidisiúin náisiúnta agus 
urraim chuí á tabhairt do neamhspleáchas 
comhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus do 
shamhlacha cómhargála atá ag feidhmiú go 
maith; á iarraidh go mbeadh cur chuige 
comhordaithe ann ar leibhéal AE chun 
iomaíocht aimhleasach faoi chostais lucht 
oibre a sheachaint agus chun cóineasú 
sóisialta aníos a mhéadú do chách;

7. á mheabhrú di go bhfuil aon 
chinneadh maidir le pá íosta a shocrú ina 
shaincheart de chuid Ballstáit; ag 
spreagadh na mBallstát lena áirithiú go 
bhfaighidh daoine fostaithe pá is leor 
chun saol réasúnta a chaitheamh ina dtír 
féin; á iarraidh go socrófaí leibhéil pá íosta 
leormhaith a bheidh os cionn thairseach na 
bochtaineachta trí chomhaontuithe 
comhchoiteanna nó tríd an dlí náisiúnta, i 
gcomhréir le traidisiúin náisiúnta agus 
urraim chuí á tabhairt do neamhspleáchas 
comhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus do 
shamhlacha cómhargála atá ag feidhmiú go 
maith;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

4.3.2020 A9-0025/6

Leasú 6
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 10

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

10. á athdhearbhú gur cúis imní di an 
líon ard daoine atá i mbaol bochtaineachta 
agus eisiamh sóisialta; á chur in iúl gur 
cúis imní di, go háirithe, rátaí arda 
bochtaineachta leanaí agus bochtaineachta 
lucht oibre; á iarraidh ar an gCoimisiún 
straitéis chuimsitheach AE in aghaidh na 
bochtaineachta a chur i láthair a 
bhunófar ar chuimsiú gníomhach 
comhtháite agus Ráthaíocht Eorpach i 
dtaobh Leanaí a bhunú a mbeidh cistiú 
leormhaith agus seirbhísí tacaíochta dea-
dheartha ag gabháil léi, chun cur le 
rochtain chothrom ag leanaí ar chúram 
sláinte saor in aisce atá ar chaighdeán 
ard, ar oideachas saor in aisce atá ar 
chaighdeán ard, cúram leanaí saor in 
aisce atá ar chaighdeán ard, ar thithíocht 
mhaith agus ar chothú leormhaith;

10. á athdhearbhú gur cúis imní di an 
líon ard daoine atá i mbaol bochtaineachta 
agus eisiamh sóisialta; á chur in iúl gur 
cúis imní di, go háirithe, na rátaí arda 
bochtaineachta leanaí agus bochtaineachta 
lucht oibre; á chur i bhfáth gurb iomaí 
cúis difriúil leis an mbochtaineacht leanaí 
agus go dtagann saincheisteanna 
ábhartha amhail cúram sláinte, an t-
oideachas, cúram leanaí, an cothú agus 
an tithíocht faoi inniúlacht agus 
freagracht na mBallstát; ag spreagadh na 
mBallstát le dul i ngleic leis an 
mbochtaineacht leanaí mar thosaíocht 
agus úsáid a bhaint as na hionstraimí 
airgeadais atá ann cheana féin amhail 
Ciste Sóisialta na hEorpa agus Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/7

Leasú 7
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 11

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

11. á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá maoiniú a mhéadú faoin 
gCiste Sóisialta Eorpach nua Plus do na 
daoine is díothaí mar phríomhghné de 
dhlúthpháirtíocht na hEorpa agus ar 
bhealach chun cuidiú le dul i ngleic leis na 
cineálacha bochtaineachta is measa in AE, 
amhail díothacht bia agus bochtaineacht 
leanaí; á chur i bhfáth nár cheart an 
Ráthaíocht Eorpach i dtaobh Leanaí a 
chistiú ar bhealach a mbeadh ionstraimí 
airgeadais atá ann cheana thíos leis;

11. á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá maoiniú a mhéadú faoin 
gCiste Sóisialta Eorpach nua Plus do na 
daoine is díothaí mar phríomhghné de 
dhlúthpháirtíocht na hEorpa agus ar 
bhealach chun cuidiú le dul i ngleic leis na 
cineálacha bochtaineachta is measa in AE, 
amhail díothacht bia agus bochtaineacht 
leanaí; 

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/8

Leasú 8
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 12

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

12. á iarraidh go mbeadh creat nua 
AE do straitéisí náisiúnta um chuimsiú na 
Romach a bhfuil cuspóirí nithiúla aige;

scriosta

Or. en



AM\1200491GA.docx PE647.567v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

4.3.2020 A9-0025/9

Leasú 9
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 13

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

13. ag tabhairt dá haire go bhfuil 
cineálacha éagsúla scéimeanna ioncaim 
íosta ann i ngach Ballstát chun bunchosaint 
shóisialta agus líontán sábhála a sholáthar 
dóibh siúd atá i ngátar; á chur i bhfios go 
láidir nár cheart scéimeanna ioncaim íosta 
a mheascadh le coincheap an bhunioncaim 
do chách; á iarraidh ar an gCoimisiún 
staidéar comparáideach a dhéanamh ar 
na scéimeanna éagsúla ioncaim íosta sna 
Ballstáit agus aird a tharraingt ar 
chásanna dea-chleachtais d'fhonn creat a 
thíolacadh ina leith sin; á chur i bhfáth 
gur cheart an t-ioncam íosta a chomhlánú 
le bearta gníomhacha cuimsithe;

13. ag tabhairt dá haire go bhfuil 
cineálacha éagsúla scéimeanna ioncaim 
íosta ann i ngach Ballstát chun bunchosaint 
shóisialta agus líontán sábhála a sholáthar 
dóibh siúd atá i ngátar; á chur i bhfios go 
láidir nár cheart scéimeanna ioncaim íosta 
a mheascadh le coincheap an bhunioncaim 
do chách; á chur i bhfáth gur cheart an t-
ioncam íosta a chomhlánú le bearta 
gníomhacha cuimsithe;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/10

Leasú 10
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: An Fhostaíocht agus 
Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 14

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

14. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit freagairt ar bhealach láidir 
comhtháite trí phlean gníomhaíochta a 
dhréachtú chun dul i ngleic leis an easpa 
tithíocht inacmhainne, le drochdhálaí 
tithíochta, leis an tithíocht neamh-
inrochtana agus leis an eisiamh tithíochta; 
á thabhairt dá haire go bhfuil méadú ar 
líon na ndíshealbhuithe agus á mholadh 
do na Ballstáit dul i ngleic leis an 
bhfadhb sin;

14. á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
go bhfuil an easpa dídine ag méadú i 
bhformhór na mBallstát; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit freagairt ar 
bhealach láidir comhtháite trí phlean 
gníomhaíochta a dhréachtú chun dul i 
ngleic leis an easpa tithíocht inacmhainne, 
le drochdhálaí tithíochta, leis an tithíocht 
neamh-inrochtana agus leis an eisiamh 
tithíochta;

Or. en


