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Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Shínigh Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle agus an Coimisiún dearbhú 
idirinstitiúideach le haghaidh Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta (14 ). Leis an 
gColún sin leagtar amach fiche prionsabal 
agus ceart lena dtacófar le dea-fheidhmiú 
agus cothromas sna margaí saothair, a 
roinntear i dtrí chatagóir: comhionannas 
deiseanna agus rochtain chothrom ar an 
margadh saothair, dálaí oibre cothroma 
agus cosaint agus cuimsiú sóisialta. Leis na 
prionsabail agus na cearta sin, tugtar treoir 
don straitéis atá againn chun a chinntiú go 
mbeidh na haistrithe chuig an 
aeráidneodracht agus inbhuanaitheacht 
comhshaoil, an digitiú agus an t-athrú 
déimeagrafach cothrom agus cóir go 
sóisialta. Is é atá sa Cholún creat tagartha 
chun faireachán a dhéanamh ar fhostaíocht 
agus ar fheidhmíocht shóisialta na 
mBallstát, chun athchóirithe a spreagadh 
ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus 
áitiúil agus chun an ‘ghné sóisialta’ agus 
‘gné an mhargaidh’ a thabhairt chun 
comhthuisceana le chéile i ngeilleagar 
nua-aimseartha na linne, lena n-áirítear 
tríd an ngeilleagar sóisialta a chur chun 
cinn.

(7) Shínigh Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle agus an Coimisiún Dearbhú 
Idirinstitiúideach ar an gColún (14 ). Leis 
an gColún sin, leagtar amach fiche 
prionsabal agus ceart lena dtacófar le dea-
fheidhmiú agus cothromas sna margaí 
saothair, a roinntear i dtrí chatagóir: 
comhionannas deiseanna agus rochtain 
chothrom ar an margadh saothair, dálaí 
oibre cothroma agus cosaint agus cuimsiú 
sóisialta. Leis na prionsabail agus na 
cearta, tugtar treoir don straitéis atá againn 
agus ní mór gníomhú ina leith chun a 
chinntiú go mbeidh an t-aistriú chuig an 
aeráidneodracht, chuig an inbhuanaitheacht 
comhshaoil agus chuig an digitiú cothrom 
agus cóir go sóisialta agus go ndéanfar 
athruithe agus dúshláin  
dhéimeagrafacha a chur san áireamh. I 
bhfianaise gurb é atá sa Cholún agus ina 
phrionsabail ná creat tagartha chun 
faireachán a dhéanamh ar fhostaíocht agus 
ar fheidhmíocht shóisialta na mBallstát, is 
féidir na Treoirlínte Fostaíochta a bheith 
ina n-uirlis thábhachtach do na Ballstáit i 
ndáil le beartais agus bearta a fhorbairt le 
haghaidh sochaí agus geilleagar atá níos 
athléimní agus níos cuimsithí a bhaint 
amach, agus fós cearta saothair a chur 
chun cinn agus cuspóir an chóineasaithe 
aníos á shaothrú, chun an múnla Sóisialta 
Eorpach a fhorbairt tuilleadh.
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Ba cheart do na Ballstáit oibriú le chéile 
chun cosaint shóisialta a sholáthar 
d’oibrithe taistil, lena n-áirítear oibrithe 
atá ag obair i mBallstát eile. Ba cheart go 
mbeadh nuachóiriú córas cosanta 
sóisialta fabhrach do phriobsabail 
mhargadh saothair na hEorpa, agus 
foráil á déanamh leis do chosaint 
shóisialta inbhuanaithe atá uilíoch agus 
trasteorainn, aon bhearnaí sa chosaint á 
seachaint, agus, ar deireadh, lucht 
saothair táirgiúil á áirithiú.
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