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MOLTAÍ

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

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

– 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 20191,

A. de bhrí go bhfuil prionsabal saorghluaiseachta oibrithe cumhdaithe in Airteagal 45 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;;

B. 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);

1. á chur in iúl gur geal leis an togra reachtach ón gCoimisiún de mhí Mhárta 2018 chun 
Údarás Eorpach Saothair a bhunú chun a áirithiú go ndéanfaí rialacha uile an Aontais 
maidir le soghluaisteacht saothair a fhorfheidhmiú ar bhealach cothrom, simplí agus 
éifeachtach.

2. á mheas go bhfuil géarghá le creataí dlí níos fearr agus fócas níos mó ar chur chun 
feidhme agus forfheidhmiú an dlí saothair, lena n-áirítear maidir le cearta fostaíochta 
agus clúdach slándála sóisialta, go háirithe maidir le hobair neamhthipiciúil agus 
dúshaothrú lucht oibre;

3. á chur i bhfios go dtacófaí le soghluaisteacht oibrithe trí dhíriú níos fearr ar chistí AE, 
rud a chumasódh úsáid níos fearr a bhaint as an bhfaisnéis atá ar fáil agus feabhas a chur 
ar bhailiú agus ag úsáid sonraí maidir le patrúin sreafaí agus míchothromaíochtaí 
soghluaisteachta saothair laistigh den mhargadh saothair;

4. á mheas gurb iad na hoibrithe teaghlaigh formhór mór an lucht saothair fós san Eoraip 
agus go bhfuil athnuachan neamhleor ó ghlúin go glúin ar cheann de na 
príomhdhúshláin atá roimh earnáil na feirmeoireachta ar fud AE, agus mar thoradh air 
sin go bhfuil níos lú feirmeoirí san earnáil bliain i ndiaidh bliana;

5. á chur i bhfios go spreagann nuálaíocht theicneolaíoch athrú struchtúrach laistigh 
d’fheirmeacha agus i margaí saothair talmhaíochta, agus nach bhfuil go leor gabháltas 
ar fud na hEorpa ullmhaithe go leor chun dul i mbun nuálaíocht teicneolaíochta mar 
gheall ar leibhéal íseal oiliúna talmhaíochta a mbainisteoirí feirme, leibhéal atá an-
éagsúil i measc na mBallstát;

6. á mheabhrú, maidir le cothabháil fostaíochta feirmeoireachta, go bhfuil ról lárnach aici i 

1 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.
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dtaobh geilleagair thuaithe a choinneáil beo agus go bhfuil tábhacht nach beag aici dá 
bhrí sin;

7. á chreidiúint  nár cheart do AE reachtaíocht a dhéanamh maidir le híosphá  AE toisc gur 
inniúlacht náisiúnta é sin.


