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Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht 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 tabhairt dá haire 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; ag meabhrú go bhfuil an 
inbhuanaitheacht, an cuimsiú sóisialta agus 
dea-bhail na ndaoine ríthábhachtach chun 
airgeadas poiblí fónta a áirithiú;
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Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht 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 feidhme 
tuilleadh trí bhearta tiomnaithe a ghlacadh 

3. ag tabhairt dá haire gur cuireadh 
CECS san áireamh in ASGS 2020; ag cur 
béim ar an bhfíoras go bhfuil ról atá ag an 
Scórchlár Sóisialta sa Seimeastar Eorpach; 
á iarraidh ar an gCoimisiún tógáil ar 
tháscairí atá ann cheana agus an scórchlár a 
threisiú; 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 feidhme tuilleadh trí bhearta 
tiomnaithe a ghlacadh ar an leibhéal 
iomchuí;
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An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 30

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

30. ag cur in iúl gur cúis aiféala di 
nach ann do ghné inscne atá níos leithne 
fós agus táscairí breise i gcreat an 
tSeimeastair Eorpaigh agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún an tInnéacs Comhionannais 
Inscne a áireamh mar cheann d’uirlisí an 
tSeimeastair Eorpaigh chun faireachán a 
dhéanamh ar dhul chun cinn i dtreo 
spriocanna fostaíochta agus sóisialta agus 
chun na héifeachtaí a bhíonn ag beartais 
mhaicreacnamaíocha a aithint;

30. ag tabhairt dá haire nach ann do 
ghné inscne atá níos leithne agus táscairí 
breise i gcreat an tSeimeastair Eorpaigh 
agus á iarraidh ar an gCoimisiún  
faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn i 
dtreo spriocanna fostaíochta agus sóisialta;
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An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 45

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

45. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit infheistíocht shóisialta agus 
chomhshaoil atá leormhaith cothrom a 
áirithiú agus ‘fíoraistriú cóir’ ann, agus, le 
linn Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta á 
chur chun feidhme agus na spriocanna 
forbartha inbhuanaithe á mbaint amach; á 
chur in iúl gur geal léi comhairliúchán 
poiblí an Choimisiúin chun scrúdú a 
dhéanamh ar na bealaí a d'fhéadfadh a 
bheith le forbairt rialacha fioscacha AE;

45.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit infheistíocht shóisialta agus 
chomhshaoil atá inmharthana, leormhaith 
agus cothrom a áirithiú agus ‘fíoraistriú 
cóir’ ann, agus, le linn Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta á chur chun feidhme agus 
na spriocanna forbartha inbhuanaithe á 
mbaint amach;
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An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 47

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

47. ag tabhairt dá haire go leanann 
fadhbanna sóisialta de bheith ag cur ar AE, 
ar fadhbanna iad atá ann de dheasca na 
géarchéime airgeadais agus eacnamaíche 
agus de dheasca roinnt cinntí beartais ina 
dhiaidh sin; á chur i bhfios go láidir gur gá 
éileamh intíre a threisiú trí infheistíocht 
atá dírithe ar an todhchaí, agus 
athchóirithe struchtúracha cothroma a chur 
chun cinn, agus impleachtaí fioscacha 
gearrthéarmacha agus na héifeachtaí 
fadtéarmacha comhshaoil, eacnamaíocha 
agus sóisialta a ghabhann leo á gcur san 
áireamh; á thabhairt chun suntais nach mór 
athchóirithe freagracha a bhunú ar an 
dlúthpháirtíocht, an comhtháthú agus an 
ceartas sóisialta chun caighdeáin 
mhaireachtála a fheabhsú do chách agus 
chun tacaíocht an phobail a áirithiú le 
haghaidh na n-athruithe;

47. ag tabhairt dá haire go leanann 
fadhbanna sóisialta de bheith ag cur ar AE, 
ar fadhbanna iad atá ann de dheasca na 
géarchéime fiachais cheannasaigh agus de 
dheasca roinnt cinntí beartais ina dhiaidh 
sin; á chur i bhfios go láidir gur gá 
athchóirithe struchtúracha cothroma a chur 
chun cinn; á iarraidh ar an gCoimisiún 
creat rialála a chruthú a thacaíonn le 
hinfheistíocht phríobháideach, agus 
impleachtaí fioscacha gearrthéarmacha 
agus na héifeachtaí fadtéarmacha 
comhshaoil, eacnamaíocha agus sóisialta a 
ghabhann leo á gcur san áireamh; á 
thabhairt chun suntais nach mór 
athchóirithe freagracha a bhunú ar an 
dlúthpháirtíocht, an comhtháthú agus an 
ceartas sóisialta chun caighdeáin 
mhaireachtála a fheabhsú do chách agus 
chun tacaíocht an phobail a áirithiú le 
haghaidh na n-athruithe;
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