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Beartais fostaíochta agus shóisialta an limistéir euro 2020
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Tairiscint i gcomhair rúin (Riail 181(3) de na Rialacha Nós Imeachta) lena n-ionadaítear 
tairiscint neamhreachtach i gcomhair rún A9-0183/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le beartais fostaíochta agus shóisialta an limistéir 
euro 2020

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE),

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil éifeachtaí nach bhfacthas cheana ag géarchéim COVID-19 ar na 
Ballstáit uile;

B. de bhrí go meastar go dtiocfaidh méadú ar an ráta dífhostaíochta sa limistéar euro ó 
7.5 % mar a bhí in 2019 go dtí thart ar 9.5 % in 2020, ach le héagsúlachtaí suntasacha 
idir na Ballstáit;

C. de bhrí go mbeidh tionchar suntasach ag na horduithe dianghlasála arna sainordú na 
rialtais chun comhrac i gcoinne ghéarchéim COVID-19 ar staid shocheacnamaíoch 
shaoránaigh na mBallstát, go háirithe iad siúd is boichte; de bhrí go bhfuil tionchar 
diúltach atá díréireach ag géarchéim COVID-19 ar mórán earnálacha agus gairmeacha;

D. de bhrí gur cuireadh i bhfios go láidir le géarchéim COVID-19 an gá atá le córais sláinte 
agus cúraim shóisialta láidre sna Ballstáit;

E. de bhrí, go ginearálta, go bhfuil infheistíochtaí sóisialta sna Ballstáit ríthábhachtach 
chun a áirithiú go bhfuil na córais riachtanacha i bhfeidhm ag na Ballstáit chun seirbhísí 
sóisialta ardcháilíochta a sholáthar dá saoránaigh, go háirithe i réimsí an oideachais, na 
bpinsean agus na sláinte;

F. de bhrí go bhfuil éagsúlachtaí ag baint le margaí saothair na mBallstát, agus fiú i 
réigiúin áirithe laistigh de na Ballstáit, ar go leor bealaí agus go bhfuil raon creataí 
éagsúla á n-úsáid acu; de bhrí gur forbraíodh na creataí sin san am atá thart de réir 
réigiúin agus náisiúin ar dhóigheanna ar leith, a bhfuil nasc dlúth acu leis na córais um 
chosaint shóisialta atá i bhfeidhm;
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G. de bhrí go raibh na Ballstáit ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin struchtúracha sa mhargadh 
saothair cheana féin roimh ghéarchéim COVID-19, rannpháirtíocht íseal agus neamhréir 
idir scileanna agus cáilíochtaí san áireamh; de bhrí go bhfuil bearta spriocdhírithe de 
dhíth ar leibhéal náisiúnta chun daoine neamhghníomhacha a ullmhú le haghaidh 
riachtanais shonracha dá margaí saothair;

H. de bhrí gurb í an easpa oibrithe oilte ar cheann de na dúshláin is mó atá ag fiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna) sa limistéar euro; de bhrí go léiríonn an easpa 
oibrithe oilte ganntanas an lucht saothair i dtíortha áirithe, agus i dtíortha eile go 
léiríonn sé an neamhréir struchtúrach idir an lucht saothair atá ar fáil agus riachtanais na 
gcuideachtaí;

I. de bhrí gur chuir na Ballstáit srian le drochiarmhairtí eacnamaíocha na n-orduithe 
dianghlasála chun géarchéim COVID-19 a chomhrac trí dheicheanna de mhilliúin 
oibrithe a chlárú ar scéimeanna saoire gearrthéarmaí, bunaithe ar chlár (oibre gearr-ama) 
Kurzarbeit na Gearmáine, ina n-íocann rialtais a gcuid oibrithe as idir 60% agus 85% dá 
bpá chun uaireanta laghdaithe a oibriú nó gan aon obair a dhéanamh; de bhrí ag 
deireadh mhí Lúnasa 2020 gur mhol an Choimisiún go ndáilfí EUR 81.4 billiún ón 
ionstraim nuachruthaithe le haghaidh tacaíocht shealadach chun rioscaí dífhostaíochta a 
mhaolú i gcás éigeandála (SURE);

J. de bhrí go meastar, sa chúig thír is mó san Aontas, go bhfuil 9 milliún oibrithe gearr-
ama, ina bhfuil thart ar 20 % díobh cláraithe ar scéimeanna den sórt sin, fostaithe ag 
‘poist zombaí’ i dtionscail a leanfaidh de bheith ag streachailt de dheasca COVID-19, 
lena n-áirítear tionscal an taistil, na turasóireachta, an fháilteachais, na siamsaíochta 
agus na miondíola; de bhrí, má chuirtear deireadh le fóirdheontais phá in 2021, go 
mbeidh an 9 milliún duine sin i mbaol a bheith dífhostaithe; de bhrí gurb ionann na 
‘poist zombaí’ agus 6% den fhostaíocht iomlán san Aontais1:

K. de bhrí go bhfuil an digiteáil agus an intleacht shaorga ríthábhachtach do mhórán 
earnálacha eacnamaíocha, mar gheall gur féidir leo iomaíochas a mhéadú agus poist 
agus rathúnas eacnamaíoch a chruthú; de bhrí gur eascair éileamh méadaithe ar dhaoine 
le scileanna ábhartha as na hathruithe teicneolaíocha; de bhrí gur féidir leis an digiteáil, 
ar thaobh amháin, a bheith ina deis do chruthú post agus do chur chun cinn sóisialta, 
d’fhéadfadh sí, ar an taobh eile, a bheith ina cúis le dífhostaíocht freisin;

L. de bhrí, seachas obair ghearr-ama, gur glacadh go cuimsitheach le cineálacha eile 
d’obair amhail cianobair nó teilea-obair ar fud na hEorpa; de bhrí gur féidir le socruithe 
maidir le ham oibre solúbtha agus teilea-obair a bheith ríthábhachtach ó thaobh poist a 
chaomhnú mar aon le tacú le cothromaíocht oibre is saoil níos fearr;

M. de bhrí gur eascair méadú ar fhoréigean baile as orduithe dianghlasála arna sainordú na 
rialtais chun COVID-19 a chomhrac, as ar eascair méadú ar an easpa dídine; de bhrí go 
bhfuil go leor cúiseanna éagsúla le méadú ar an easpa dídine le deich mbliana anuas 
agus de bhrí go mbeadh sé de dhíth, chun dul i ngleic léi go héifeachtach, go nglacfadh 
na Ballstáit bearta i réimsí éagsúla amhail cúram sláinte, beartas maidir leis an margadh 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe [An baol go mbeidh 9 milliún post zombaí san Eoraip], 17 
Meitheamh 2020.
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saothair agus cosaint na mban ó fhoréigean baile;

N. de bhrí go raibh tionchar diúltach a bhí díréireach ag géarchéim COVID-19 ar dhaoine 
faoi mhíchumas agus ar a dteaghlaigh; de bhrí go bhfuil rátaí bochtaineachta, lena n-
áirítear bochtaineacht leanaí, fós ard i mórán Ballstát, agus de bhrí go bhfuil deacrachtaí 
ag mórán pinsinéirí a gcostais a íoc freisin;

O. de bhrí gur léirigh agus gur ghéaraigh géarchéim COVID-19 na fadhbanna atá mórán 
oibrithe séasúracha ag tabhairt aghaidh orthu maidir le hárachas sláinte, cosaint 
shóisialta agus uaireanta oibre leormhaithe;

P. de bhrí gur fhógair Uachtarán an Choimisiún, Ursula von der Leyen, i mí Mheán 
Fómhair 2020 go ndéanfar 37% den chiste téarnaimh de EUR 750 billiún a chaitheamh 
ar chuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip;

1. á chur in iúl gur cúis bhuartha di éifeachtaí sóisialta ghéarchéim COVID-19 agus 
tionchar na n-orduithe glasála arna sainordú na rialtais, go háirithe ar theaghlaigh ar 
ioncam íseal agus ar ghrúpaí leochaileacha amhail daoine scothaosta agus daoine faoi 
mhíchumas, mar aon le hoibrithe atá sa líne thosaigh le linn na géarchéime; á iarraidh ar 
na Ballstáit go staonfadh siad ó srian a chur ar na saoirsí bunúsacha ach amháin i gcás 
ina bhfuil géarghá leis sin;

2. ag athdhearbhú gur cumais eisiacha na mBallstát iad an margadh saothair agus an 
beartas fostaíochta agus, dá réir sin, diúltaíonn sí do Mholtaí Tírshonracha (CSRanna) 
ón gCoimisiún;

3. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil leibhéal na dífhostaíochta i measc na n-óg fós ard i 
roinnt Ballstát; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach bhfuil na hionstraimí 
airgeadais AE sa réimse sin éifeachtúil agus nár ghin siad ach torthaí teoranta; á 
mheabhrú, de réir thuarascáil speisialta Uimh. 3/2015 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, go 
bhfuil dul chun cinn teoranta déanta ag an Ráthaíocht don Aos Óg agus nach mbaintear 
amach lena torthaí an méid a rabhthas ag dréim leo i dtús báire; ag tabhairt chun suntais, 
ina leith sin, an gá atá le héifeachtúlacht na Ráthaíochta don Aos Óg a fheabhsú sula 
ndéanfar plean chun a buiséad a mhéadú; á mheabhrú don Choimisiún prionsabal na 
coimhdeachta maidir le dífhostaíocht i measc na n-óg, ar féidir a chomhrac níos fearr ar 
leibhéal na mBallstát, agus riachtanais na margaí saothair náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla á gcur san áireamh;

4. á mheabhrú nár cheart ach na Ballstáit, agus iad sin amháin, cinntí a dhéanamh maidir 
lena mbeartais intíre chun cuidiú le daoine óga poist ardcháilíochta a aimsiú; á iarraidh 
ar na Ballstáit creat rialála riachtanach dá margaí saothair a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme agus a gcórais oideachais agus oiliúna a chur in oiriúint ionas go mbeidh 
daoine óga in ann freastal ar riachtanais an mhargaidh saothair; á iarraidh ar na Ballstáit 
creataí le haghaidh déchórais oiliúna a chur i bhfeidhm;

5. ag tabhairt dá haire go bhfuil an daonra san Eoraip ag aosú; á mheabhrú go bhfuil 
tionchar suntasach ag déimeagrafaic ar an margadh saothair; ag spreagadh na Ballstáit, 
ina leith sin, chun beartais a chur chun feidhme chun treocht an aosaithe ar an ilchríoch 
a aisiompú gan dul i muinín ionstraim na himirce, rud ina mbíonn dumpáil shóisialta 
mar thoradh uirthi; á chur i bhfios go bhfuil gá an ráta fostaíochta a ardú agus scileanna 



AM\1215776GA.docx PE658.389v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

digiteacha na n-oibrithe os cionn 50 bliain d’aois a fheabhsú, trí dhreasachtaí do 
chuideachtaí i réimsí éagsúla a chruthú agus trí rochtain ar dheiseanna foghlama ar 
feadh an tsaoil a dhaingniú;

6. ag diúltú don togra le haghaidh scéim Eorpach athárachais dífhostaíochta mar gurb 
ionann í agus céim níos faide i dtreo aontas aistrithe; á chur in iúl go bhfuil sí den 
tuairim nach réitítear le scéim den sórt sin na fadhbanna struchtúracha náisiúnta ná 
réigiúnacha sa mhargadh saothair, ar de chineál buan iad; á iarraidh, ina ionad sin, ar na 
Ballstáit infheistíochtaí leormhaithe a dhéanamh i mbeartais maidir leis an margadh 
saothair agus in athchóirithe eacnamaíocha chun cosc a chur ar dífhostaíocht 
fhadtéarmach;

7. á chur i bhfáth nach mór d’ionstraim nuachruthaithe SURE a bheith sealadach; á 
iarraidh ar na Ballstáit is faighteoirí cuid de chistiú SURE a úsáid chun scileanna daoine 
i mbaol dífhostaíochta a uasghrádú ionas gur féidir leo aistriú go hearnálacha níos 
inmharthana;

8. ag spreagadh na Ballstáit chun bearta a ghlacadh chun daoine faoi mhíchumas a 
chuimsiú agus a lánpháirtiú tuilleadh sa mhargadh saothar;

9. ag spreagadh na mBallstát chun a áirithiú go bhfaighidh daoine fostaithe pá is leor chun 
saol fónta a chaitheamh ina dtír féin; á mheabhrú, ina leith sin, gur saincheart na 
mBallstát é aon chinneadh maidir le pánna íosta a shocrú; á chur in iúl gur cúis bhuartha 
di go bhfuil an Coimisiún ag úsáid an móiminteam a bhfuil á ghiniúint ag an 
gcoróinvíreas chun a chlár oibre féin maidir le saincheisteanna eacnamaíocha, sóisialta 
agus comhshaoil a chur chun cinn; á athdhearbhú gur féidir le pánna iomaíocha a bhaint 
amach go leordhóthanach cheana féin trí chómhargáil agus trí cheardchumainn;

10. á mheas gur mhéadaigh paindéim COVID-19 agus na horduithe dianghlasála arna 
sainordú na rialtais go suntasach líon na n-uaireanta atá á dteilea-oibriú ag fostaithe; ag 
aithint go bhfuil go leor tairbhí sóisialta agus airgeadais ag baint le teilea-obair 
d’fhostaithe agus do ghnólachtaí; á mheas go dtugann an cumas atá ag institiúidí agus 
gníomhaireachtaí AE feidhmiú go cianda an-deis do na hinstitiúidí caiteachas ar spás 
oifige a laghdú; ag spreagadh na Ballstáit chun teilea-obair agus obair ar ardáin a 
fhorbairt, a chur chun cinn, a thacú agus a rialáil;

11. á iarraidh ar na Ballstáit dálaí saothair cuibhiúla a áirithiú d’oibrithe taistil, trasteorann 
agus séasúracha;

12. á chur i bhfáth go bhfuil ról ríthábhachtach ag FBManna maidir le fás eacnamaíoch a 
mhúnlú agus post a chruthú in AE; á iarraidh ar na Ballstáit a dtacaíocht do FBManna a 
neartú;

13. ag tabhairt dá haire go bhfuil rátaí bochtaineachta fós ard i mórán Ballstát; ag cur béim 
ar an bhfíoras gurb é cruthú post cuibhiúil an ionstraim is fearr chun an bhochtaineacht 
a chomhrac; á chur i bhfáth gurb iomaí cúis éagsúil leis an mbochtaineacht leanaí agus 
go dtagann saincheisteanna ábhartha amhail cúram sláinte, an t-oideachas, cúram leanaí, 
an cothú agus an tithíocht faoi inniúlachtaí agus freagrachtaí na mBallstát; ag spreagadh 
na Ballstáit chun dul i ngleic le bochtaineacht leanaí mar ábhar tosaíochta;



AM\1215776GA.docx PE658.389v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14. ag spreagadh na Ballstáit chun a áirithiú nach gcruthaíonn a gcórais chánach agus a 
scéimeanna slándála sóisialta aon bhac ar chruthú post; á chreidiúint gur coinníoll 
tábhachtach é comhshaol dlíthiúil atá fabhrach do FBManna le haghaidh fás 
eacnamaíoch; á mheabhrú go mbunaítear córais leasa láidre agus inbhuanaithe ar 
gheilleagair atá ag éirí go maith leo agus atá ag feidhmiú go maith;

15. ag diúltú d’aon iarracht faoi bhrat Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta chun beartais 
shóisialta agus córais um chosaint sóisialta na mBallstát a chaighdeánú, mar go 
mbainfeadh sé d’éifeachtúlacht a mbeartas náisiúnta sna réimsí sin;

16. ag spreagadh na Ballstát chun a áirithiú go leanfaidh a gcórais pinsean de bheith 
leormhaith agus inbhuanaithe d’oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe; ag spreagadh 
na Ballstáit chun pinsin seanaoise chuibhiúla a ráthú agus chun dul i ngleic leis an 
mbochtaineacht i measc pinsinéirí;

17. á chur in iúl gur díol sásamh di gur ghlac mórán Ballstát bearta urghnácha le linn 
ghéarchéim COVID-19 chun an easpa dídine a chosc agus chun aghaidh a thabhairt 
uirthi trí thithíocht éigeandála a chur ar fáil; ag spreagadh na Ballstáit chun dea-
chleachtais a mhalartú maidir le dul i ngleic le fadhb na ndaoine gan dídean atá ag 
méadú;

18. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

Or. en


