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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Fhostaíocht 
agus um Ghnóthaí Sóisialta, an coiste freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

– ag féachaint d’Airteagal 45 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint do Thuarascáil Bhliantúil 2018 ón gCoimisiún maidir le soghluaisteacht an 
lucht saothair laistigh den Aontas Eorpach

– ag féachaint do Threoir 2014/54/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 
Aibreán 2014 maidir le bearta a éascaíonn feidhmiú na gceart a thugtar d’oibrithe i 
gcomhthéacs shaorghluaiseacht na n-oibrithe1,

– ag féachaint do thuarascáil an 4 Nollaig 2018 ón gCoimisiún go dtí Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le cur 
chun feidhme Threoir 2014/54/AE maidir le bearta a éascaíonn feidhmiú na gceart a 
thugtar d’oibrithe i gcomhthéacs saoirse ghluaiseachta d’oibrithe (COM(2018)0789)

– ag féachaint do Thuarascáil Speisialta Uimh. 6/2018 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa dar 
teideal - Free Movement of Workers - the fundamental freedom ensured but better 
targeting of EU funds would aid worker mobility (‘Saoirse ghluaiseachta d’oibrithe - 
an tsaoirse bhunúsach á háirithiú ach dá ndéanfaí spriocdhíriú níos fearr ar chistí an 
Aontais ba chuidiú do shoghluaisteacht oibrithe é’)

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach Saothair2 a 
bheith á fhoilsiú san Iris Oifigiúil an 11 Iúil 2019, agus do theacht i bhfeidhm an 
rialacháin sin an 31 Iúil 2019,

– ag féachaint don staidéar dar teideal “Fostaíocht i bhfeirmeoireacht AE: na dúshláin faoi 
láthair agus na deiseanna amach anseo”, arna fhoilsiú ag a Ard-Stiúrthóireacht um 
Beartais Inmheánacha i mí Dheireadh Fómhair 20193,

– ag féachaint do Theachtaireacht an 23 Márta 2020 ón gCoimisiún maidir le cur chun 
feidhme na Lánaí Glasa faoi na Treoirlínte maidir le bearta bainistithe teorainneacha 
chun an tsláinte a chosaint agus chun a áirithiú go mbeidh fáil ar earraí agus seirbhísí 
riachtanacha (C(2020)1897),

– ag féachaint do rún an 19 Meitheamh 2020 uaithi  maidir le cosaint na hEorpa d’oibrithe 
trasteorann agus séasúracha i gcomhthéacs ghéarchéim COVID-194,

1 IO L 128, 30.4.2014, lch. 8.
2 IO L 186, 11.7.2019, lch. 21.
3 Staidéar – ‘Fostaíocht i bhfeirmeoireacht AE: na dúshláin faoi láthair agus na deiseanna amach anseo’, 
Parlaimint na hEorpa, an Ard-Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha , an Roinn Beartais um Beartais 
Struchtúracha agus Chomhtháthaithe , mí Dheireadh Fómhair 2019.
4 Téacsanna a glacadh, P9_TA(2020)0176.
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– ag féachaint do theachtaireacht an 30 Márta 2020 ón gCoimisiún dar teideal ‘Guidelines 
concerning the exercise of the free movement of workers during COVID-19 outbreak’ 
(‘Treoirlínte i dtaca le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe a fheidhmiú le linn ráig 
COVID-19’) (C(2020)2051),

– ag féachaint do theachtaireacht an 16 Iúil 2020 ón gCoimisiún dar teideal ‘Guidelines 
on seasonal workers in the EU in the context of the COVID-19 outbreak’ (‘Treoirlínte 
maidir le hOibrithe Séasúracha san Aontas Eorpach i gcomhthéacs ráig COVID-19’) 
(C(2020)4813),

A. de bhrí go gcumhdaítear prionsabal na saoirse gluaiseachta d’oibrithe in Airteagal 45, 
CFAE;

B. de bhrí nach saoirse soghluaisteachta amháin ba cheart a bheith ag lucht saothair ach go 
mbeadh cothroime ag baint léi freisin; de bhrí go gcumhdaítear prionsabal na córa 
comhionainne in Airteagal 45(2) CFAE, lena gcuirtear toirmeasc ar aon idirdhealú de 
bhíthin a náisiúntachta idir oibrithe na mBallstát maidir le fostaíocht, le luach saothair 
agus le coinníollacha eile oibre; de bhrí go bhfuil feidhm chomhionann ag an 
bprionsabal sin maidir le hoibrithe trasteorann agus oibrithe séasúracha, nach mór cóir a 
ráthú dóibh, ar cóir í atá comhionann leis an gcóir a chuirtear ar oibrithe ar náisiúnaigh 
dá mBallstát óstach iad i gcomhréir le reachtaíocht AE, bíodh sé sin ag baint le cearta 
comhionanna, le dálaí comhionanna oibre nó le cosaint chomhionann;

C. de bhrí gur léir ó Airteagal 153(5) CFAE gur inniúlacht náisiúnta é pá íosta a shocrú 
agus go dtoirmeasctar ar an Aontas aon idirghabháil dhíreach a dhéanamh maidir le 
leibhéil phá;

D. de bhrí, de réir staitisticí daonra Eurostat, bhí 17 milliún duine de AE-28 a bhí ag 
gluaiseacht in AE in 2017, a raibh 12.4 milliún díobh sin in aois oibre (fostaithe nó ag 
lorg oibre);

E. de bhrí go bhfuil ganntanas oibrithe in earnáil na talmhaíochta; de bhrí gurb í an 
ghníomhaíocht talmhaíochta crann taca chreatlach eacnamaíoch agus shóisialta na 
gceantar tuaithe;

F. de bhrí go meastar oibrithe séasúracha ina n-oibrithe riachtanacha a bhí neamhchosanta 
ar rioscaí sláinte le linn srianta na paindéime;

G. de bhrí go mbíonn thart ar 800 000 go 1 mhilliún oibrí á bhfostú san Aontas Eorpach 
gach bliain, in earnáil an agraibhia go príomha, agus le linn buaicamanna séasúracha go 
mbíonn sé riachtanach líon ard oibrithe imirceacha a bheith fostaithe chun freastal ar 
riachtanais agus éilimh na hearnála;

H. de bhrí gur thug COVID-19 ról ríthábhachtach na n-oibrithe séasúracha chun suntais 
maidir le slándáil bia a áirithiú mar aon le dea-fheidhmiú shlabhra an tsoláthair bia, agus 
maidir le poist ardchaighdeáin a chruthú i dtionscal an bhia agus na talmhaíochta le linn 
bhuaicphointe na géarchéime sláinte poiblí;

I. de bhrí, de bharr na srianta agus na baic náisiúnta ar an tsaoirse ghluaiseachta d’oibrithe 
a tugadh isteach mar fhreagairt ar COVID-19, gur cruthaíodh deacrachtaí d’oibrithe 



AD\1216555GA.docx 5/12 PE648.630v02-00

GA

séasúracha agus iad ag taisteal trasna teorainneacha inmheánacha go dtí a spriocthíortha 
agus gur fágadh cuid d’earnáil na talmhaíochta ina stad;

J. de bhrí go gcumhdaítear soghluaisteacht lucht saothair go sonrach faoi Chiste Sóisialta 
na hEorpa (CSE) agus faoin gClár d’Fhostaíocht agus Nuáil Shóisialta, agus de bhrí gur 
shonraigh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa go bhfuil an oiread sin cosúlachtaí idir cuspóirí an 
dá chiste de chuid an Aontais Eorpaigh a thacaíonn le soghluaisteacht lucht saothair 
(CSE agus EaSI), faoi seach, go gcruthaítear dúshláin dá gcomhlántacht agus nach eol 
don Choimisiún mar a úsáidtear CSE i ngach Ballstat chun tacú le soghluaisteacht lucht 
saothair;

K. de bhrí go rannchuidíonn onnmhairí in earnáil na talmhaíochta chun cuspóirí an Aontais 
a bhaint amach i réimsí an fháis agus i réimse post;

1. á chur in iúl gur geal léi togra reachtach Mhárta 2018 ón gCoimisiún maidir le hÚdarás 
Eorpach Saothair a bhunú chun a áirithiú go ndéanfar rialacha an Aontais maidir le 
soghluaisteacht saothair a fhorfheidhmiú ar bhealach cothrom, simplí agus éifeachtach 
agus chun cosc a chur ar aon srianta ar an tsoghluaisteacht sin laistigh de mhargadh 
aonair an Aontais, srianta a bhíonn á leagan síos ag Ballstáit áirithe trí bhíthin constaicí 
maorlathais nó bearta breise agus bac á chur ar an rochtain ar obair dá réir; á chur in iúl 
gurb oth léi nach bhfuiltear ag súil anois leis an Údarás Eorpach Saothair a bheith 
lánfheidhmiúil roimh 2024;

2. á chur i bhfáth go bhfuil saoirse ghluaiseachta d’oibrithe, agus d’oibrithe séasúracha go 
háirithe, fíor-riachtanach do thionscal na talmhaíochta san Eoraip mar fhreagairt ar 
bhuaiceanna ó am go ham san éileamh ar shaothar in earnáil na talmhaíochta nach féidir 
freastal orthu leis an soláthar áitiúil;

3. ag tathant ar an Údarás Eorpach Saothair bearta a chur chun chinn chun 
gníomhaireachtaí earcaíochta a rialáil, agus a cheadúnú agus chun faireachán a 
dhéanamh orthu (gníomhaireachtaí earcaíochta atá bunaithe i dtríú tíortha san áireamh) 
agus comhlachais ghnó talmhaíochta a spreagadh chun sásraí faireacháin a ghlacadh 
agus caighdeáin chomhchoiteanna chuibhiúla oibre a leagan síos; ag tabhairt dá haire 
gur cheart prionsabal an phá chomhionainn ar obair chomhionann a chuimsiú sna 
caighdeáin chomhchoiteanna chuibhiúla oibre sin maidir le hobair a dhéantar ar an 
láthair oibre chéanna;

4. á aithint gur ar an leibhéal náisiúnta i gcónaí atá cuid de na hinniúlachtaí maidir le 
caighdeáin den chineál sin a leagan síos, agus nach féidir leis an Aontas aon 
idirghabháil a dhéanamh ar an ábhar sin;

5. ag tabhairt dá haire go bhfuil go leor Ballstát amhail an Danmhairg, an Iodáil agus an 
Spáinn a chonaic méadú suntasach ar choibhéis na n-oibrithe imirceacha talmhaíochta le 
blianta beaga anuas;

6. á thabhairt chun suntais tionchar diúltach díréireach na srianta gluaiseachta a tugadh 
isteach de bharr ghéarchéim COVID-19 ar an soláthar oibrithe séasúracha i gcomhair 
obair thalmhaíochta ríthábhachtach agus ar fud shlabhra an tsoláthair bia i gcoitinne; ag 
tabhairt dá haire, sa mhéid sin, a thábhachtaí atá margadh aonair lánfheidhmiúil a 
mbaineann treoirlínte soiléire leis, agus léirmhíniú comhionann air sna Ballstáit;



PE648.630v02-00 6/12 AD\1216555GA.docx

GA

7. ag tabhairt dá haire go mba cheart cur chun feidhme iomlán agus iomchuí Threoir 
2014/36/AE, maidir le coinníollacha iontrála agus fanachta náisiúnach tríú tír chun 
críche fostaíochta mar oibrithe séasúracha, a áirithiú agus go ndéanfaí faireachán air sna 
Ballstáit chun a áirithiú go ndéanfar íoschaighdeáin a shásamh;

8. á mheas go bhfuil géarghá le creataí dlí níos fearr agus le fócas níos mó ar chur chun 
feidhme agus forfheidhmiú an dlí saothair, lena n-áirítear maidir le cearta fostaíochta 
agus clúdach slándála sóisialta agus leighis, agus go háirithe maidir le hobair 
neamhthipiciúil agus dúshaothrú lucht oibre mar gur grúpa i mbaol iad na hoibrithe 
trasteorann agus séasúracha ach go háirithe;

9. á chur in iúl gur cúis bhuartha di na coinníollacha oibre, sláinte agus sábháilteachta agus 
sóisialta atá ann d’oibrithe imirceacha agus séasúracha agus á chur in iúl a thábhachtaí 
atá sé faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na reachtaíochta fostaíochta, obair 
neamhdhearbhaithe a chomhrac agus faireachán a dhéanamh ar an gcomhlíontacht le 
caighdeáin leasa shóisialta agus sábháilteachta a chuireann comhtháthú sóisialta agus 
eacnamaíoch na n-oibrithe imirceach agus séasúrach chun cinn;

10. ag tabhairt dá haire na ndálaí oibre agus maireachtála dainséaracha atá ina gcúis 
bhuartha di agus a mbíonn oibrithe séasúracha agus trasteorann ar ris orthu, agus á 
iarraidh ar na Ballstáit cóir chomhionann, cosaint shóisialta agus rochtain ar chúram 
sláinte a áirithiú do na hoibrithe sin;

11. á iarraidh go ndéanfar Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme gan 
mhoill, agus go háirithe Treoir (AE) 2019/1152 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus 
intuartha, chun an ceart ar chóir chothrom agus chomhionann maidir le dálaí oibre, 
rochtain ar chosaint shóisialta agus ar oiliúint d’oibrithe inter alia a ráthú;

12. á chur i bhfios go láidir go mbíonn contúirt mhór ann go mbeidh oibrithe leochaileacha, 
amhail mná agus imircigh, i mbaol foréigean fisiceach agus síceolaíoch a fhulaingt; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit ar an ábhar sin na bearta a neartú chun an 
dúshaothrú agus aon chineál eile drochíde a chosc, a chur faoi chois agus a phionósú;

13. ag tabhairt dá haire go bhfuil 10 milliún daoine fostaithe in earnáil na talmhaíochta san 
Eoraip, de bhreis ar na húinéirí talún agus a dteaglaigh, ionas gur cion suntasach den 
phobal tuaithe iad;

14. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh na bunsaoráidí riachtanacha 
seirbhíse poiblí sna ceantair tuaithe ionas gur féidir mná a chorprú go hiomchuí agus go 
buan in aon ghníomhaíocht saothair sna críocha sin; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil 
sé riachtanach, ina leith sin, aitheantas a thabhairt don obair a dhéanann mná in earnáil 
na talmhaíochta agus a áirithiú go mbeidh stádas gairmiúil iomchuí ag céilí baineanna 
go háirithe in earnáil na talmhaíochta a chuirfidh ar a gcumas rochtain a fháil ar 
chlúdach slándála sóisialta, ar oiliúint, saoire mháithreachais agus pinsean;

15. á chur i bhfios go dtacófaí le soghluaisteacht oibrithe, le cuimsiú agus oiliúint bhreise 
sláinte agus sábháilteachta agus leis an bhfeasacht trí bhíthin cistí AE, amhail na cistí 
faoi Chiste Sóisialta na hEorpa agus uirlisí faoin gclár EaSI, a bheith níos 
spriocdhírithe, rud a chumasódh úsáid níos fearr a bhaint as an bhfaisnéis atá ar fáil 
agus a d’fheabhsódh bailiú agus úsáid sonraí a bhaineann le patrúin sreafaí agus 
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míchothromaíochtaí maidir le soghluaisteacht an lucht saothair laistigh de mhargadh an 
tsaothair; á iarraidh go dtacófar le hoibrithe a chosaint atá ris ar rioscaí in earnáil an 
agraibhia;

16. ag cur béim ar an bhfíoras gur minic nach mbíonn oibrithe talmhaíochta séasúracha 
Eorpacha in ann a gcuid gluaiseachtaí, nó na laethanta a chaithfidh siad i mBallstát eile, 
a thuar roimh ré; á chur i bhfáth go bhfuil gá le rialacha ad hoc agus le seiceálacha tapa 
ar an ábhar sin ionas go mbeidh siad in ann gluaiseacht go saor laistigh den Aontas;

17. á aithint go bhfuil dul chun cinn déanta ag Ballstáit maidir le hoibrithe feirme 
sealadacha a chosaint; á iarraidh go rithfear feachtas chun faisnéis chruinn a chur ar fáil 
maidir le staid na n-oibrithe feirme; á chur i bhfáth go gcaithfidh na Ballstáit cearta 
oibrithe feirme a urramú;

18. ag tathant ar an gCoimisiún a chinntiú go ndéanfaidh an straitéis Feirm go Forc agus an 
t-athbhreithniú reatha ar an gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) leas na n-oibrithe 
talmhaíochta san Eoraip, lena n-áirítear oibrithe séasúracha, oibrithe imirceacha agus 
oibrithe soghluaisteacha eile, trí ghné shóisialta a chuimsiú sa CBT nua agus an cistiú a 
bheith coinníollach ar cheanglais agus chaighdeáin shóisialta agus shaothair a bheith á 
gcomhlíonadh, ionas go gcosnófar cearta, tuarastal, sláinte agus slándáil shóisialta na n-
oibrithe uile, agus forálacha comhshaoil a chuimsiú ionas go ndéanfar cóir 
chomhionann agus caomhnú an chomhshaoil a chur chun cinn;

19. á mheas gurb iad na hoibrithe teaghlaigh formhór mór an lucht saothair talmhaíochta fós 
san Eoraip agus go bhfuil an athnuachan glúine neamhleor agus na treochtaí 
déimeagrafacha reatha ar na príomhdhúshláin roimh earnáil na feirmeoireachta ar fud an 
Aontais, ionas go bhfuil níos lú feirmeoirí san earnáil bliain i ndiaidh bliana, agus gur 
cheart ar an ábhar sin fócas ar leith a chur ar iontrálaithe nua sa mhargadh agus 
feirmeoirí óga a chur chun cinn agus tacaíocht a chur ar fáil dóibh; ag tabhairt dá haire 
go ndéanann an easpa brabúsachta a bhaineann le neart gabháltas talmhaíochta an scéal 
níos measa fós, ionas nach gníomhaíocht tharraingteach í do dhaoine óga; á mheas go 
bhfuil sé riachtanach ar an ábhar sin tacaíocht a thabhairt don chéad ghlúin eile 
feirmeoirí teaghlaigh, lena n-áirítear feirmeoirí óga ar iontrálaithe nua sa tionscal iad, 
mar go mbeidh an tacaíocht sin  comhtháite sa CBT;

20. ag tabhairt dá haire go gcuidíonn bearta CBT atá dírithe ar fheirmeoirí óga chun an 
fhostaíocht talmhaíochta a chaomhnú, is é sin trí thacú leis an gcomharbas feirme agus 
trí phoist áitiúla a ghiniúint san fheirmeoireacht féin agus ina cuid earnálacha 
réamhtheachtacha agus iartheachtacha araon; á chur i bhfáth go gcaithfidh an 
fheirmeoireacht a bheith ina rogha ghairme fhorásach tharraingteach aitheanta i gcónaí, 
agus luach saothair fiúntach a bheith ag gabháil léi; á iarraidh ar an gCoimisiún ar an 
ábhar sin dlús a chur lena chuid iarrachtaí chun a áirithiú go mbeidh poist in earnáil na 
talmhaíochta tarraingteach do dhaoine óga;

21. á chur in iúl gurb oth léi áfach go bhfuil an treocht dhearfa sin sách teoranta maidir lena 
tionchar, mar gheall ar an iliomad tosca eile a théann i bhfeidhm ar an bhfostaíocht 
feirmeoireachta, amhail rochtain ar chreidmheas agus ar thalamh, agus easpa pleanála 
comharbais agus dreasachtaí cánach;

22. ag tabhairt dá haire go mbíonn cásanna ann ina ndéantar sáruithe tromchúiseacha ar dhlí 



PE648.630v02-00 8/12 AD\1216555GA.docx

GA

an tsaothair ar fheirmeacha áirithe, agus á iarraidh go ndéanfar idirghabháil 
eiseamláireach chun cearta oibrithe feirme a chosaint;

23. á mheas go bhfuil an ganntanas lucht saothair agus an bhearna scileanna ar na 
príomhfhadhbanna roimh fheirmeacha i ndeisceart na hEorpa; ag cur béim ar an 
bhfíoras gur réamhchoinníoll é scileanna agus cáilíochtaí a bheith ag freastal ar 
dheiseanna fostaíochta in earnáil na talmhaíochta chun margadh saothair iomaíoch a 
bhunú san Aontas Eorpach;

24. ag cur béim ar an bhfíoras go mbeidh éileamh breise ar dhaoine cáilithe in earnáil na 
talmhaíochta ag éirí as an éagsúlú cúraimí;

25. á chur i bhfios go bhfuil príomhról ag oideachas teicniúil agus ardoideachas 
talmhaíochta i múnlú réimse an oideachais agus taighde san Aontas;

26. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé na gairmithe talmhaíochta amach anseo a chumasú 
chun rochtain a fháil ar an gclár soghluaisteachta ERASMUS+ ionas go mbeidh deis 
acu saineolas nua a fháil agus a gcuid scileanna a fheabhsú, agus aitheantas a áirithiú do 
cháilíochtaí freisin, ar leibhéal an Aontais;

27. á mheas go bhféadfaidh tacaíocht spriocdhírithe don ais thriarach comhair, i measc 
earnáil na talmhaíochta, an taighde agus na fiontraíochta, torthaí suntasacha a thabhairt;

28. á iarraidh ar na Ballstáit oiliúint in earnáil na talmhaíochta a chur in oiriúint do 
riachtanais mhargadh an tsaothair san earnáil agus an fhoghlaim ar feadh an tsaoil a 
chur chun cinn mar bhealach chun aghaidh a thabhairt ar an nganntanas oibrithe;

29. á chur i bhfáth gur den riachtanas é slabhraí soláthair agraibhia agus an tslándáil bhia a 
ráthú, le linn ghéarchéim reatha COVID-19 go háirithe; ag tabhairt dá haire go bhfuil 
oibrithe séasúracha ríthábhachtach do dhea-fheidhmiú agus d’fheidhmiú iomchuí na n-
earnálacha talmhaíochta, agus d’earnálacha na dtorthaí, na nglasraí agus na fíona go 
háirithe; á chur i bhfios gur rud bunúsach é cearta sláinte agus sábháilteachta oibrithe in 
earnálacha an agraibhia a chosaint agus a ráthú, go háirithe le linn ghéarchéim reatha 
COVID-19;

30. á mheas go mbíonn ról tábhachtach ag oibrithe séasúracha in earnáil na talmhaíochta, 
agus go bhfuil sé ríthábhachtach dá réir a gcearta a choimirciú ó thaobh dálaí oibre de, 
an leibhéal céanna cosanta a áirithiú dóibh is a bhíonn ag oibrithe tí, agus a ráthú go 
mbeidh cearta slándála sóisialta á gcur ar fáil ag a mBallstát fostaíochta i gcomhréir leis 
an bprionsabal lex loci laboris;

31. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim maidir leis an móreaspa tuarastail chóir, easpa atá 
ann le fada, agus atá nasctha go díreach le reachtaíocht an mhargaidh san Eoraip agus 
go hidirnáisiúnta, go bhfuil sí ar cheann de na príomhchúiseanna le fadhb na 
hathnuachana glúine agus lena dheacra atá sé an fheirmeoireacht a choinneáil 
tarraingteach;

32. á chur i bhfios go bhfuil ag méadú i gcónaí ar spleáchas fheirmeoirí an Aontais ar 
oibrithe ar fostú agus lucht saothair séasúrach, agus cuid mhór den lucht saothair 
talmhaíochta san Aontas ag teacht ach go háirithe ó ghrúpa sóisialta leochaileach ar 
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bhonn eacnamaíoch ó Lár agus Oirthear na hEorpa;

33. á chur in iúl gur oth léi gur in olcas atá cúrsaí imithe ó thaobh rioscaí sláinte agus 
sábháilteachta oibrithe séasúracha de bharr COVID-19, ionas gur leath an t-ionfhabhtú a 
thuilleadh agus go bhfuil braislí galair tagtha chun cinn; ag spreagadh na mBallstát, i 
ndáil leis seo, chun lánúsáid a bhaint as na treoirlínte nuaghlactha maidir le hoibrithe 
séasúracha san Aontas i gcomhthéacs ráig COVID-19 ionas gur fearr a dhéanfar a 
gcearta, a sláinte agus a sábháilteacht a ráthú;

34. á chur i bhfios gur tionscnóirí athraithe struchtúraigh atá sa nuálaíocht theicniúil, san 
intleacht shaorga agus i dteicneolaíochtaí digiteacha laistigh d’fheirmeacha agus de 
mhargaí saothair talmhaíochta, agus go gcaithfear tacú le cuid mhór gabháltas ar fud na 
hEorpa san aistriú d’úsáid nuálaithe níos teicneolaíche tríd an oiliúint – oiliúint 
dhigiteach go háirithe – do ghairmithe in earnáil na talmhaíochta; ag tabhairt dá haire 
nach bhfuil gairmithe talmhaíochta ullamh a ndóthain don ghlacadh le nuálaíochtaí 
teicneolaíochta ag éirí as an leibhéal íseal oiliúint talmhaíochta atá ag a mbainisteoirí 
feirme, leibhéal a bhíonn sách éagsúil ó Bhallstát go Ballstát, agus ag éirí as easpa beart 
cuimsitheach sna Ballstáit ar leith maidir leis an digiteáil agus maidir le teicneolaíochtaí 
nua a thabhairt isteach in earnáil na talmhaíochta; á áitiú go gcaithfidh go mbeidh ról 
tábhachtach ag seirbhísí comhairleacha feirme maidir le faisnéis theicneolaíoch agus 
eolaíoch a chur ar fáil d’fheirmeoirí agus an rochtain ar an nuáil a mhéadú;

35. ag tabhairt dá haire mar gheall ar an treocht reatha i dtreo earnáil na talmhaíochta atá 
dírithe ar an teicneolaíocht go mb’fhéidir go méadófar ar chostais dá bharr, de réir mar a 
bheidh fórsa saothair níos oilte ag teastáil san fheirmeoireacht;

36. á thabhairt chun suntais go mbeidh oiliúint, oideachas agus uasghrádú scileanna ag 
teastáil ó na hoibrithe uile san earnáil chun dul i ngleic le dúshlán na nuálaíochta 
teicneolaíochta agus an nuachóirithe bhreise, agus ag tabhairt dá haire nár mhiste an 
oiliúint bhreise sin a phleanáil i ndlúthchomhpháirtíocht leis na comhpháirtithe sóisialta 
laistigh de mhargadh an tsaothair;

37. á chur i bhfáth go mbeidh sé riachtanach tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil i 
dtéarmaí na  hinbhuanaitheachta agus na digiteála; á mheas go gcaithfear tosaíocht a 
thabhairt do bhunscileanna digiteacha a chur ar fáil do gach duine atá ag plé le 
gníomhaíochtaí feirmeoireachta, lena n-áirítear faisnéis maidir lena gcearta agus a gcuid 
oibleagáidí laistigh den digiteáil;

38. á iarraidh, dá réir, go ndéanfar an oiliúint dhigiteach agus uasghrádú scileanna a chur 
chun cinn agus go gcuirfear tacaíocht agus comhairle ar fáil d’oibrithe agus d’fhostóirí 
araon in earnáil na talmhaíochta;

39. ag tabhairt dá haire go bhféadfadh an t-aistriú digiteach dinimiciúil atá á spreagadh ag 
dúshláin 2020 cuidiú go suntasach chun stop a chur leis an meath sa phobal tuaithe, ach 
taca a chur faoi le hinfheistíocht chomhordaithe ó na hearnálacha príobháideacha agus 
poiblí;

40. á mheas, má táthar le fostaíocht ar ardchaighdeán a chruthú, go gcaithfidh feirmeacha 
agus gabháltais bheostoic a bheith brabúsach agus nach mbeidís ag díol faoi bhun na 
gcostas táirgeachta;
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41. á mheas go bhfeidhmíonn cuid de na córais tacaíochta reigiúnacha d’oibrithe 
páirtaimseartha mar spreagadh don gheilleagar dubh agus don fhostaíocht 
neamhfhoirmiúil;

42. á mheabhrú, maidir le fostaíocht feirmeoireachta a chaomhnú agus gabháltais 
talmhaíochta a bheith brabúsach a ndóthain, gur riachtanas an méid sin chun geilleagair 
tuaithe a choinneáil beo agus sa phleanáil talamhúsáide, agus go mbaineann tábhacht 
shuntasach leis ag cur san áireamh gurb é faoi deara go leor post in earnálacha eile, rud 
a léiríonn an gá le beartais de bhreis ar CBT;

43. ag cur béim ar acmhainneacht na turasóireachta feirme chun poist a chruthú agus go 
mba cheart í a chur chun cinn dá réir;

44. á mheabhrú, maidir le cothabháil fostaíochta feirmeoireachta, go bhfuil ról lárnach aici 
maidir le geilleagair faoin tuath, i limistéir shléibhtiúla agus sna limistéir is forimeallaí a 
choinneáil beo agus go bhfuil tábhacht shuntasach ag baint léi dá bhrí sin;

45. ag cur béim ar an bhfíoras nár mhiste é a bheith níos fusa ag oibrithe séasúracha bogadh 
timpeall, i limistéir teorann go háirithe, óir bíonn feirmeacha na hEorpa ag brath ar 
oibrithe den chineál sin chun go mairfidh siad, rud atá léirithe ag géarchéim COVID-19;

46. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil sé fíor-riachtanach cur i gcoinne aon iomaíocht 
éagórach laistigh den Aontas a chuirfeadh isteach ar dhea-fheidhmiú an mhargaidh 
aonair; ag cur béim ar a thábhachtaí a bheidh ról an Údaráis Eorpaigh Saothair, i ndáil 
leis, seo chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chomhrac;

47. á chreidiúint nár cheart don Aontas reachtaíocht a dhéanamh maidir le híosphá AE toisc 
gur inniúlacht náisiúnta é sin;

48. ag cur béim ar an bhfíoras go gcaithfidh an tAontas a áirithiú, ina bheartas trádála, nach 
mbeidh aon iomaíocht éagórach ann ó thíortha nach tíortha AE iad trína ráthú maidir le 
táirgí a thagann isteach san Aontas go gcomhlíonann siad dálaí oibre agus caighdeáin 
saothair AE;

49. á mheas nár cheart cúnamh AE a dheonú ach do thairbhithe a chomhlíonann caighdeáin 
shóisialta agus nach gcothaíonn cleachtais oibre neamhdhleathacha, neamhrialáilte 
agus/nó neamhdhearbhaithe, cibé an oibrithe buana nó sealadacha a bheadh i gceist;

50. ag tabhairt dá haire agus á chur in iúl gur oth léi ionfhabhtuithe COVID-19 a bheith ag 
tarlú i monarchana ina ndéantar úsáid fhorleathan d’oibrithe a dhéantar a phostú;
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