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MOLTAÍ

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

A. de bhrí go bhfuil tuairim is 35 mhilliún duine fostaithe i dtionscal AE faoi láthair, go 
seasann sé d’os cionn 80 % d’onnmhairithe, agus go bhfuil ról ceannasach aige i ndáil 
le hinfheistíochtaí díreacha coigríche a mhealladh; de bhrí gur FBManna iad 99 % de 
ghnólachtaí AE, arb ionann iad agus thart ar 50 % d’OTI AE, agus go bhfostaítear níos 
mó ná 100 milliún oibrí iontu; de bhrí gur cheart go mbeadh an straitéis nua 
tionsclaíochta bunaithe ar éiceachórais thionsclaíocha lena gcuimsítear na gníomhaithe 
uile i slabhraí luacha tionsclaíocha, ag réimsiú ó fhiontair mhóra, FBManna agus 
micrifhiontair go hoibrithe agus tomhaltóirí;

B. de bhrí go bhfuil mná agus daoine faoi mhíchumas fós faoi ghann-ionadaíocht ar fud 
earnálacha tionsclaíocha, gairmeacha beatha agus leibhéil bhainistíochta agus gur 
minice a bhíonn siad fostaithe in earnálacha nó fo-earnálacha tionsclaíocha lena 
ngabhann breisluach íseal, in ainneoin go bhfuil oideachas treasach ar 40.1 % de mhná 
agus go raibh, in 2019, oideachas meánscoile uachtaraí ar a laghad ar 86.2 % de mhná 
san aoisghrúpa 20-24 bliana i gcomparáid le 81 % d’fhir1;

C. de bhrí go bhfuil straitéis thionsclaíoch atá inbhuanaithe ó thaobh na sochaí agus an 
chomhshaoil de agus lena dtugtar tosaíocht do chomhionannas deiseanna agus don 
chomhtháthú sóisialta de dhíth ar an Eoraip; de bhrí nach mór don straitéis nua 
tionsclaíochta don Aontas a bheith ina veicteoir i ngach earnáil agus i ngach cuideachta 
chun níos mó post agus poist níos fearr a chruthú, chun ról FBManna a neartú agus chun 
margadh saothair lánchuimsitheach agus cothrom a bhaint amach, chun a bheith ag 
gabháil le haistriú déach cóir i dtreo tionscal digiteach atá bunaithe- ar athnuaiteáin, atá 
an-tíosach ar acmhainní, atá fuinneamh-éifeachtúil agus atá aeráid-neodrach; de bhrí gur 
cheart, le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais agus na Straitéise Digití, borradh 
a chur faoin bhfás inbhuanaithe freisin i dtreo tionscal níos glaise agus níos ciorclaí a 
bhaint amach;

D. de bhrí gurb ionann FBManna agus 99 % d’fhiontair uile na hEorpa, ach nach bhfuil 
ach 17 % díobh i ndiaidh teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú ina gcuid 
gníomhaíochtaí; de bhrí, dar le 70 % de na fiontair, gur bacainn ar infheistíocht ar fud 
AE í rochtain ar thallann;

E. de bhrí go bhfuil traidisiúin tionsclaíochta láidre san Eoraip a shíneann siar na céadta 
bliain agus go bhfuil sí, dá bhrí sin, oiriúnach d’aistriú déach éifeachtúil atá bunaithe ar 
an ngeilleagar sóisialta agus ar luachanna AE;

F. de bhrí go bhfuil slógadh agus úsáid shlán agus chuimsitheach na digiteála agus na 
hintleachta saorga bunriachtanach do gach earnáil tionsclaíochta chun aistriú 
tionsclaíoch glas a bhaint amach lena méadófar iomaíochas, rud a chruthóidh deiseanna 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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fostaíochta ardcháilíochta, samhlacha gnó inbhuanaithe agus rathúnas eacnamaíoch; de 
bhrí go bhfuil sé tábhachtach, ina leith sin, infheistíocht a dhéanamh sa taighde agus sa 
nuálaíocht agus san oideachas digiteach;

G. de bhrí gur cheart, le cur chuige Eorpach i leith na hintleachta saorga, aghaidh a 
thabhairt, mar ábhar tosaíochta, ar na gnéithe eiticiúla agus na haincheisteanna a 
bhaineann leis an intleacht shaorga chun a áirithiú go mbeidh sí dírithe ar an duine, go 
bhfeabhsóidh sí dea-bhail an duine, an tslándáil, dea-bhail na sochaí agus an 
chomhshaoil, agus go n-urramóidh sí go hiomlán cearta agus luachanna bunúsacha AE;

H. de bhrí go bhfuil daoine atá ag maireachtáil agus ag obair in AE buailte go mór ag 
paindéim COVID-19, a bhí ina siocair le dúshláin nach bhfacthas a leithéid riamh 
cheana do thionscal AE agus ag a raibh tionchar ollmhór ar eagrú na hoibre, na bpost 
agus na n-oibrithe in earnálacha áirithe, agus os cionn 5 milliún duine ann atá i mbaol a 
bpoist a chailleadh agus é á réamh-mheas go dtiocfaidh laghdú de thart ar 7 % ar OTI ar 
fud an Aontais; de bhrí go bhfacthas i roinnt monarchana aistriú mear ón monarú chuig 
táirgí míochaine; de bhrí, mar gheall ar an ngéarchéim, go bhfuil gá níos mó ann le 
straitéis nua tionsclaíochta;

I. de bhrí, de réir na Tuarascála ón bhFóram Eacnamaíoch Domhanda maidir leis an 
bhFostaíocht amach anseo, go mbeidh 65 % de leanaí atá ar tí tosú ar an 
mbunscolaíocht ag obair i bpoist amach anseo nach ann dóibh go fóill; de bhrí go bhfuil 
an lucht saothair ar bheagán oiliúna an-leochaileach sa ré dhigiteach agus go léiríonn 
staidreamh Eurostat go gcreideann 77.8 % d’Eorpaigh san aoisghrúpa 25-64 nach bhfuil 
gá acu le breis oideachais ná oiliúna, rud a fhágann iad a bheith leochaileach i leith 
suaití; de bhrí, dá bhrí sin, nach mór tacú le córais oideachais agus oiliúna lena n-áirítear 
gnéithe athoiliúna agus ardaithe feasachta chun na hinniúlachtaí agus na scileanna 
bunúsacha, lena n-áirítear an litearthacht dhigiteach, a bhfuil gá leo le haghaidh 
gairmeacha nua;

J. de bhrí go bhfuil an t-idirphlé sóisialta, lena n-áirítear cómhargáil agus comhar 
leanúnach idir comhpháirtithe sóisialta, bunriachtanach do bheartas tionsclaíochta 
urrúnta lena gcuirtear feabhas ar dhálaí oibre agus téarmaí fostaíochta, rud a 
rannchuidíonn le sochaí níos cothroime nach bhfágann aon duine ar leataobh;

K. de bhrí gur cheart na comhpháirtithe sóisialta a spreagadh le dul i mbun caibidlíochta 
agus le comhaontuithe cómhargála a chur i gcrích maidir le saincheisteanna atá ábhartha 
dóibh, agus fós a neamhspleáchas agus a gceart chun comhghníomhaíochta a lánurramú.

L. de bhrí go bhfuil fás eacnamaíoch fite fuaite le feabhas a chur ar chaighdeáin shóisialta 
agus mhaireachtála agus ar dhálaí maithe oibre;

M. de bhrí gur cheart do straitéis tionsclaíochta AE cuidiú le réigiúin a athbheochan agus, 
dá bhrí sin, tacú lena gclaochlú trí straitéisí um speisialtóireacht chliste agus trí chistí 
CSIE;

1. á thabhairt chun suntais nach mór gné láidir shóisialta agus chomhshaoil a bheith ina 
cuid de bheartas tionsclaíochta an Aontais agus nach mór don bheartas a bheith i 
gcomhréir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus le cuspóirí an Chomhaontaithe 
Ghlais agus Chomhaontú Pháras chun aghaidh a thabhairt go héifeachtúil ar iarmhairtí 
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sóisialta agus eacnamaíocha an athraithe struchtúraigh agus chun rannchuidiú leis na 
cuspóirí sin a bhaint amach, chun tacú le hiomaíochas, le fostaíocht ardcháilíochta, le 
dálaí oibre cuibhiúla, le comhdheiseanna, chomh maith le rochtain ar mhargaí saothair 
agus córais leasa dea-fheidhmiúla do chách; á chur i bhfáth go ngabhann leis an aistriú 
chuig geilleagar atá ciorclach agus neodrach ó thaobh na haeráide de deiseanna nua 
chun poist a chruthú agus chun earnáil tionsclaíochta na hEorpa a nuachóiriú trí mhargaí 
nua a chruthú, lena n-áirítear trí éifeachtúlacht fuinnimh, trí fhoinsí inathnuaite 
fuinnimh a mhéadú agus trí shamhlacha nuálacha a chur chun cinn amhail uaschúrsáil, 
athúsáid agus deisiú;

2. ag tabhairt dá haire gur cheart go gcuimseodh moltaí tírshonracha gníomhaíochtaí agus 
saincheisteanna atá ábhartha do bheartas tionsclaíoch (AE) le linn an tSeimeastair 
Eorpaigh; á thabhairt chun suntais go bhfuil sé bunriachtanach an status quo agus an dul 
chun cinn a thomhas le haghaidh ceapadh beartas fianaise-bhunaithe amach anseo, lena 
n-áiritheofaí freisin go gcuirfí Ballstáit AE ar an eolas faoi dhul chun cinn agus forbairt 
an bheartais thionsclaíoch ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais;

3. á thabhairt chun suntais go bhfuil an digiteáil, an intleacht shaorga, anailísíocht 
mhórshonraí, an chibearshlándáil, an nuálaíocht agus forbairt beart le haghaidh tionscail 
inbhuanaithe bunriachtanach chun comhtháthú sóisialta níos fearr a chruthú, chun 
cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach agus chun iomaíochas an 
Aontais a áirithiú;

4. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá oibrithe trasteorann agus séasúracha i ndáil le seirbhísí 
a sholáthar mar phríomhghné den iarracht ar théarnamh eacnamaíoch agus á iarraidh go 
ndéanfar bearta chun a soghluaisteacht a spreagadh agus chun a gcearta saothair a 
chosaint, lena n-áirítear an reachtaíocht atá ann cheana a chur chun feidhme ar bhealach 
níos fearr;

5. ag tathant ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a bhíonn ag oibrithe 
trasteorann agus séasúracha maidir lena dteidlíochtaí sóisialta a fháil mar gheall ar 
easpa iniomparthachta teidlíochtaí oibrithe trí ghlacadh tapa an athbhreithnithe ar an 
Rialachán maidir le Comhordú na gCóras Slándála Sóisialta agus trí réitigh dhigiteacha 
chomhordaithe a chur chun feidhme ar leibhéal na mBallstát, agus fós réitigh i leith aon 
chineál calaoise a fheabhsú agus a chuíchóiriú;

6. á chur in iúl gur geal léi an faoiseamh airgeadais arna sholáthar ag an gCoimisiún chun 
poist a shábháil tríd an ionstraim le haghaidh Tacaíocht shealadach chun Rioscaí 
Dífhostaíochta a mhaolú i gCás Éigeandála (SURE) agus á chreidiúint go bhféadfadh 
scéim athárachais dífhostaíochta Eorpach a bheith ina huirlis bhreise chun gabháil leis 
an aistriú cóir chuig geilleagar atá ciorclach, atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus 
atá digiteach agus chun rannchuidiú le hathléimneacht gheilleagar na hEorpa agus 
athléimneacht thionscal na hEorpa go háirithe; ag feitheamh leis an togra ón gCoimisiún 
a d’fhógair an tUachtarán von der Leyen ina leith sin;

7. á chur in iúl gur geal léi an togra ón gCoimisiún dar dáta an 27 Bealtaine 2020 le 
haghaidh Plean Téarnaimh AE arna thíolacadh, lena n-áirítear buiséad fadtéarmach 
treisithe de chuid an Aontais (CAI 2021-2027) agus ionstraim théarnaimh nua de chuid 
an Aontais Eorpaigh is fiú EUR 750 billiún, agus á iarraidh go ndéanfar é a fhormhuiniú 
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go mear; á thabhairt chun suntais, sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí atá infheistíochtaí 
atá inbhuanaithe go sóisialta agus ó thaobh an chomhshaoil de in earnálacha 
tionsclaíocha atá buailte go dona ag an ngéarchéim tríd an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta, ag díriú ar bheartais ghníomhacha fostaíochta a éascú, ar infheistíocht 
in inniúlachtaí digiteacha agus i mbonneagar digiteach, ar an bhfiontraíocht agus ar 
ghnólachtaí nuathionscanta a chruthú, go háirithe i gcás FBManna agus daoine 
féinfhostaithe, rud a chuideoidh le straitéis a fhorbairt do bheartas tionsclaíoch 
inbhuanaithe agus iomaíoch ar fud an Aontais;

8. á chur i bhfios go láidir gurb amhlaidh, chun ceannaireacht dhomhanda a bhaint amach 
nó a choinneáil in earnálacha tionsclaíocha straitéiseacha agus i dteicneolaíochtaí 
ard-bhreisluacha áirithe, atá tionscadail taighde agus nuálaíochta faoi Fhís na hEorpa 
agus faoin Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) ríthábhachtach; 
ag meabhrú thionchar dearfach na n-iarrachtaí nuálaíochta maidir le neodracht aeráide a 
bhaint amach faoi 2050, le ceannaireacht iomaíoch do ghnólachtaí AE agus le líon agus 
cáilíocht post;

9. á chur in iúl gur geal léi an faoiseamh airgeadais arna sholáthar ag an gCoimisiún chun 
poist a shábháil trí chlár SURE agus tuilleadh comhpháirtíochtaí idir seirbhísí 
fostaíochta, comhpháirtithe sóisialta agus cuideachtaí chun athsciliú a éascú, go háirithe 
d’oibrithe séasúracha i ngach saghas poist i dtionscal na turasóireachta;

10. á mheas nach mór do bheartas tionsclaíochta an Aontais oibriú i dtreo dlús a chur leis an 
nuálaíocht, go háirithe i bpríomhréimsí na digiteála agus an táirgthe, agus glacadh le 
straitéisí lena ndéantar gnóthú na fostaíochta ar ardcháilíocht agus deiseanna 
monaraíochta a chur chun cinn ar fud an Aontais, lena n-áirithítear forbairt réigiúnach 
inbhuanaithe chothrom do réigiúin uile an Aontais, a athneartaítear leis an mbeartas 
comhtháthaithe agus le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE) chun 
iomaíochas domhanda an Aontais a mhéadú agus chun spleáchas iomarcach ar 
sholáthraithe eachtracha a sheachaint, go háirithe in earnálacha straitéiseacha amhail 
táirgí cógais agus feistí leighis, cibearshlándáil agus slándáil sonraí, seirbhísí digiteacha 
agus teicneolaíochtaí straitéiseacha agus fuinneamh, agus, ar an gcaoi sin, 
neamhspleáchas straitéiseach an Aontais a neartú; ag leagan béim, ina leith sin, ar a 
thábhachtaí atá sé forbairt a dhéanamh ar scileanna oibrithe sna hearnálacha sin; á chur i 
bhfáth, thairis sin, gur gá infheistíocht phoiblí agus úsáid chuí státchabhrach a chur chun 
cinn, mar aon le hinfheistíocht chaipitiúil ag cuideachtaí a neartú, chun slabhraí 
soláthair domhanda a éagsúlú agus chun iad a dhéanamh níos inbhuanaithe agus níos 
trédhearcaí;

11. á athdhearbhú gur cloch choirnéil den gheilleagar í earnáil na tionsclaíochta agus gurb í 
is siocair le sciar mór d’onnmhairí Eorpacha agus d’infheistíocht Eorpach sa taighde 
agus sa nuálaíocht; ag cur béim ar an ról lárnach atá ag FBManna mar chnámh droma 
gheilleagar na hEorpa i ndáil le fás tionsclaíoch AE a áirithiú agus le spriocanna na n-
aistrithe glasa agus digiteacha a bhaint amach; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, gur cheart 
FBManna a bheith i gcroílár na Straitéise Nua Tionsclaíochta agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit timpeallacht thacúil a chruthú lena gcuirfear ar chumas 
FBManna dul i mbun forbartha agus i mbun fáis, mar shampla trí ualach rialála nach 
bhfuil gá leis a laghdú, trí rochtain ar fhoinsí airgeadais iomchuí a éascú agus trí thacú 
leis an bhfiontraíocht, atá ríthábhachtach do nuálaíocht, do chruthú post agus do 
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chuimsiú; ag tacú, ina leith sin, leis an gcomhlántacht idir an straitéis tionsclaíochta nua 
agus an plean gníomhaíochta nua don gheilleagar ciorclach lena bhfuiltear ag dréim go 
gcruthófar suas le 700 000 post nua ar fud an Aontais faoi 2030, a rachaidh go leor 
díobh sin chun tairbhe do FBManna go háirithe;

12. á chur i bhfáth go bhfuil gá le gné shóisialta láidir i straitéis tionsclaíochta an Aontais 
agus leis an tionscal a dhigiteáil ar bhealach cuimsitheach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
cistí leordhóthanacha agus sásraí éifeachtacha a áirithiú trí Chiste Sóisialta na hEorpa 
Plus, tríd an gCiste um Aistriú Cóir (CUAC) agus trí chistí eile nach iad; á iarraidh go 
dtabharfar aghaidh sa straitéis ar na riachtanais atá ag réigiúin thionsclaíocha nach 
bhfuil chomh forbartha céanna ó thaobh na teicneolaíochta de, lena n-áirítear iad siúd 
atá ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise soladacha agus iad siúd a chumhdaítear le 
hAirteagal 174 CFAE, agus go n-áiritheofar tríthi na hinfheistíochtaí is gá i mbonneagar 
amhail cumhdach idirlín leathanbhanda;

13. á chur i bhfáth gur gá béim a leagan ar an mbaol atá ann go gcaillfear poist de dheasca 
an aistrithe thionsclaíoch agus ar fhreagracht na n-údarás i leith na cosanta sóisialta; á 
iarraidh ar na Ballstáit pá agus tacaíocht leormhaith a áirithiú d’oibrithe san aistriú sin, 
ag díriú ar infhostaitheacht agus ar dhea-bhail, agus raon níos leithne de bhearta cosanta 
sóisialta a mheas amhail scéimeanna íos-ioncaim ráthaithe náisiúnta, sochair 
dhífhostaíochta, liúntais tacaíochta teaghlaigh, liúntais téimh, pinsin leormhaithe, 
scoláireachtaí do mhic léinn, íocaíocht intéirneachtaí agus tacaíocht do dhaoine faoi 
mhíchumas chun caighdeán maireachtála cuibhiúil a áirithiú;

14. á chur i bhfios go láidir go bhfuil infheistíocht i sábháilteacht agus sláinte ceirde ina 
cuidiú le cosc a chur ar bhreoiteachtaí, tionóiscí agus strus fisiceach agus sícea-sóisialta 
díobhálach a bhaineann leis an obair, agus go bhfuil tionchar dearfach inbhraite aici ar 
an ngeilleagar trí rannchuidiú le feidhmíocht níos fearr agus gairmeacha inbhuanaithe; á 
mheabhrú gurb amhlaidh, de réir an Choimisiúin, a fhaightear dhá euro ar a laghad mar 
chúiteamh ar aon euro amháin a chaitheamh ar shábháilteacht agus sláinte ceirde ag an 
obair; á chur i bhfáth gur cheart sábháilteacht ceirde agus sláinte ag an obair a bheith 
mar thosaíocht freisin sa straitéis nua tionsclaíochta don Eoraip;

15. á chur in iúl gur geal léi an méadú atá tagtha ar na hacmhainní a leithdháiltear ar JTF, ós 
rud é go bhféadfaí 160 000 post san earnáil gual-mhianadóireachta a chailleadh faoi 
2030 mar chuid den phróiseas aistrithe thionsclaíoch fhad-téarmaigh, agus go mbeidh 
mórathruithe struchtúracha i ndán d’earnálacha eile amhail na tionscail dianfhuinnimh 
nó an tionscal gluaisteán;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún scrúdú géar a dhéanamh ar thionchar spleáchas na hEorpa ar 
allmhairí ó thríú tíortha, go háirithe ón tSín agus ó thíortha eile ina bhfuil tionchar 
suntasach ag an stát ar an margadh, agus iarmhairtí míchothroma ann do ghnólachtaí 
agus fostaithe AE;

17. ag aithint an chur chuige sain-cheaptha a ghlacfaidh an Coimisiún agus cláir á ndearadh 
aige faoin straitéis thionsclaíoch; á iarraidh go mbeidh an cur chuige sin ina chuid de 
dhearcadh réalaíoch lena gcumhdófar fíorghá gach éiceachórais;

18. á thabhairt chun suntais gur gá, d’fhonn poist Eorpacha a chosaint, dlí iomaíochta AE a 
athchóiriú, agus fós a áirithiú go leanfaidh an tAontas de bheith oscailte agus 
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tarraingteach d’infheistíocht eachtrach faoi chuimsiú an smachta reachta agus faoi 
chuimsiú chaighdeáin an Aontais;

19. á chur i bhfáth go bhfuil an cumas lucht saothair cáilithe a mhealladh, a earcú agus a 
choimeád bunriachtanach do thionscal AE iomaíoch agus inbhuanaithe; á mheas go 
bhfuil beartais ghníomhacha maidir le margadh an tsaothair, oideachas agus oiliúint in 
earnálacha atá dírithe ar an todhchaí, dálaí cuibhiúla fostaíochta agus oibre, cúram 
leanaí atá inrochtana agus inacmhainne, scileanna agus inniúlachtaí, go háirithe a mhéid 
a bhaineann le gairmoideachas agus gairmoiliúint (VET) agus scileanna digiteacha, 
bunriachtanach chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanais scileanna atá ann faoi láthair 
agus a bheidh ann amach anseo agus chun tacú leis an aistriú chuig patrúin inbhuanaithe 
táirgthe agus seachadta seirbhísí; á chreidiúint go bhfuil infheistíocht san fhoghlaim 
aonair ar feadh an tsaoil, san fhiontraíocht, lena n-áirítear comharchumainn agus fiontair 
shóisialta, sa litearthacht dhigiteach agus in acmhainní daonna tábhachtach chun a 
áirithiú go gcuirfear uasoiliúint agus athoiliúint ar oibrithe agus ar chuardaitheoirí poist 
ar bhealach éifeachtúil agus tráthúil, agus, ar an gcaoi sin, lucht saothair láidir agus 
athléimneach a chruthú, agus gur cheart an méid sin a bheith ina dhlúthchuid de 
Straitéis Tionsclaíoch an Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún, ina leith sin, 
comhlántacht a áirithiú idir aidhmeanna na Straitéise nua Tionscalaíochta, an 
Comhaontú Glas don Eoraip agus an Clár Oibre Scileanna don Eoraip, a bhfuil leagan 
uasdátaithe de ar na bacáin, trí dhíriú ar bhearta nithiúla agus ar straitéisí comhordaithe 
do dhaoine fásta chun a chur ar a gcumas a scileanna agus a gcáilíochtaí a fheabhsú mar 
fhreagairt ar athruithe ar riachtanais, éilimh agus aistrithe i margadh an tsaothair;

20. ag aithint go bhfuil ganntanas agus neamhréireanna scileanna i measc na ndúshlán is mó 
atá roimh ghnólachtaí sa lá atá inniu ann, rud a chuireann bac ar tháirgeadh agus ar fhás, 
agus á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh scileanna ag teacht le riachtanais mhargadh 
an tsaothair; á mheas gur cheart ról lárnach a bheith ag na comhpháirtithe sóisialta 
maidir le heasnaimh agus ganntanais scileanna sa todhchaí a shainaithint agus maidir le 
cláir oideachais agus oiliúna a fhorbairt, lena n-áirítear oiliúint le linn na hoibre, agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le pleanáil straitéiseach chomhtháite 
agus comhar feabhsaithe, agus malartú faisnéise a chothú idir na gníomhaithe ábhartha 
uile, lena n-áirítear soláthraithe VET, braislí tionsclaíocha, ollscoileanna, seirbhísí 
poiblí fostaíochta, fiontair, ceardchumainn agus údaráis áitiúla agus réigiúnacha, agus 
aird ar leith á tabhairt ar scileanna nua do ghairmeacha nua agus d’earnálacha nua; ag 
tabhairt dá haire, sa comhthéacs sin, a thábhachtaí atá struchtúir tacaíochta amhail 
líonraí FBManna, gníomhaireachtaí forbartha réigiúnaí, braislí nuálaíochta agus 
nuathionscanta chun slabhraí luacha tionsclaíocha áitiúla agus réigiúnacha a chruthú; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit soghluaisteacht an lucht saothair a 
fheabhsú agus inaistritheacht agus aitheantas iomlán scileanna agus cáilíochtaí 
gairmiúla agus cosaint éifeachtach chearta slándála sóisialta oibrithe taistil a áirithiú 
laistigh den Aontas agus beartais a fhorbairt chun taighdeoirí, mic léinn 
ard-fheidhmíochta agus oibrithe oilte ó thríú tíortha;

21. á chur i bhfios go ngabhann deiseanna agus dúshláin do mhargadh saothair agus tionscal 
an Aontais amach anseo le forbairt theicneolaíochtaí na hintleachta saorga; ag tabhairt 
dá haire go bhfuil sé d’acmhainneacht ag AE a bheith ina cheannaire domhanda i ndáil 
le cur chuige atá freagrach go sóisialta i leith na teicneolaíochta agus i leith a húsáide a 
chur chun cinn; á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis 
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na comhpháirtithe sóisialta agus le geallsealbhóirí ábhartha eile chun freagairtí 
leormhaithe a thabhairt ar athruithe earnálacha a éillíonn clár athscilithe leormhaith 
d’oibrithe, agus dearadh, cur chun feidhme agus forfheidhmiú caighdeán eiticiúil agus 
sábháilteacha Eorpach don Intleacht Shaorga; á chur i bhfáth go gcaithfear, chun an 
margadh aonair a neartú, aghaidh a thabhairt ar chaidreamh sochaíoch ionchasach agus 
coincheapa agus smaointe is féidir a bheith ina bhfreagairt ar na dúshláin sin, lena n-
áirítear gnéithe cánach féideartha d’áiteanna oibre arna n-ionadú le róbataic, a fhorbairt;

22. á iarraidh ar an Aontas agus ar na Ballstáit na comhpháirtithe sóisialta a urramú agus a 
neartú, cumhdach na cómhargála a leathnú agus bearta a dhéanamh chun dlús ard 
ceardchumann agus eagraíochtaí fostóirí a chur chun cinn chun earnáil tionsclaíochta 
atá daonlathach, atá cuimsitheach agus atá cóir ar bhonn sóisialta a áirithiú; á chur i 
bhfios go láidir go bhfuil idirphlé sóisialta éifeachtach ina ionstraim bhunriachtanach le 
haghaidh aistriú daonlathach, cuimsitheach agus cóir a áirithiú san earnáil 
tionsclaíochta; á chreidiúint go gcruthaíonn comhar comhpháirteach idir an tAontas, na 
Ballstáit, na comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí ionadaíocha na sochaí sibhialta 
timpeallacht d’fhás thionscal na hEorpa agus gur cheart don straitéis  thionsclaíoch nua 
a bheith ina léiriú ar thraidisiúin mhargadh sóisialta AE agus gur cheart na 
comhpháirtithe sóisialta a áireamh go hiomlán trí chreat láidir rialachais; á chur i bhfáth 
go rannchuidíonn idirphlé sóisialta le hiomaíochas eacnamaíoch agus le comhtháthú 
sóisialta; á iarraidh go ndéanfaí an t-idirphlé sóisialta ar fud na hEorpa a neartú tuilleadh 
chun an caidreamh tionsclaíoch a chothromú agus chun cómhargáil a chur chun cinn; á 
thabhairt chun suntais gur cheart d’aon straitéis thionsclaíoch oibrithe, a n-ionadaithe 
agus ceardchumainn a chur i gcroílár a gníomhaíochta chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh 
go daonlathach; á iarraidh ar an gCoimisiún iad a áireamh i rith an phróisis;

23. á chur i bhfáth go gcaithfear printísigh óga a imeascadh níos gasta sa mhargadh saothair 
trí shealanna oiliúna íoctha ard-cháilíochta; á iarraidh ar na Ballstáit cultúr VET a chur 
chun cinn ón mbunoideachas ar aghaidh, trína ndéantar gairmeacha a luacháil agus trína 
dtagann conair oideachasúil VET chun bheith ina conair uaillmhianach agus intuartha;

24. ag cur béim ar ról na hinrochtaineachta atá ag gníomhaíochtaí foghlama i ndáil le cultúr 
d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil a chruthú; á iarraidh ar an gCoimisiún tuilleadh 
deiseanna maidir le rochtain ar ghníomhaíochtaí foghlama ar feadh an tsaoil a fhorbairt 
agus a spreagadh, amhail cláir ollscoile do dhaoine fásta agus do dhaoine aosta, ionaid 
foghlama phoiblí, dearbháin le haghaidh gníomhaíochtaí foghlama, ollchúrsaí oscailte 
ar líne, tuilleadh cistithe d’eagraíochtaí den tsochaí shibhialta i réimse an oideachais, 
agus cistí agus gníomhaíochtaí maidir le haistriú gairme;

25. á chur in iúl gur geal léi obair na Fondúireachta Eorpaí Oiliúna (ETF), go háirithe i 
réimse an ghairmoideachais, i ndáil le soghluaisteacht a chothú agus le cuidiú le tíortha 
comhpháirtíochta a n-aistrithe a oibriú agus le caipiteal daonna a fhorbairt trí athchóiriú 
ar a gcórais oideachais agus oiliúna agus ar an margadh saothair; á iarraidh go mbeadh 
breis comhair ann maidir le léargais, comhroinnt faisnéise agus dea-chleachtas idir 
Cedefop, Eurofound, SEGS agus an Coimisiún;

26. á mheas gur leag an phaindéim a bhí ann le déanaí béim ar a thábhachtaí atá réitigh atá 
digiteach agus atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, go háirithe an chianobair, agus 
ar an gá atá le híoschaighdeáin choiteanna a bhunú ar an leibhéal Eorpach chun sláinte 
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agus sábháilteacht oibrithe a chosaint agus chun rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe 
sóisialta a áirithiú; á chreidiúint go gcuireann an chianobair deiseanna ar fáil amhail 
cothromaíocht oibre agus saoil níos fearr, laghdú ar astaíochtaí CO2 a bhaineann leis an 
gcomaitéireacht laethúil, agus deiseanna fostaíochta feabhsaithe do dhaoine faoi 
mhíchumas, do chúramóirí, do dhaoine óga agus daoine i gceantair iargúlta, agus fós a 
aithint go bhfuil dúshláin ann a bhaineann leis an deighilt shóisialta, ghairmiúil agus 
dhigiteach; á iarraidh ar an gCoimisiún creat reachtach a mholadh d’fhonn dálaí 
cianoibre a rialáil ar fud an Aontais agus d’fhonn dálaí oibre agus fostaíocht cuibhiúla 
sa gheilleagar digiteach a áirithiú;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún nuashonrú uaillmhianach ar an bPlean Gníomhaíochta 
Eorpach don Oideachas Digiteach a mholadh, lena ndéantar an chianfhoghlaim a 
dhaonlathú, lena n-áirítear an fhoghlaim ar feadh an tsaoil, agus an t-oideachas 
neamh-fhoirmiúil, lena n-áirithítear cistiú níos fearr chun scileanna digiteach a bheith 
ina mórthosaíocht agus lena méadaítear an comhar idir na Ballstáit; á iarraidh ar an 
gCoimisiún scrúdú a dhéanamh ar ról tábhachtach agus acmhainneacht na cianoibre 
agus na ríomh-fhoghlama san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach, gan aon 
duine a fhágáil ar leataobh.

28. á chur i bhfáth gur cheart an beartas don athrú aeráide a chur chun feidhme ar shlí lena 
dtacaítear le teicneolaíochtaí nua, le hinfheistíochtaí, agus le nuálaíocht, agus, uime sin, 
le cruthú post; á thabhairt chun suntais, cé go bhfuil sé d’acmhainneacht ag an aistriú 
éiceolaíoch poist ghlasa nua a chruthú, nach mór go mbeadh sásra coigeartaithe teorann 
carbóin atá comhoiriúnach le EDT- ag gabháil le haon phlean chun tionscail Eorpacha a 
dhícharbónú, ar sásra é a bheidh comhlántach leis na bearta atá ann cheana maidir le 
sceitheadh carbóin;

29. á iarraidh ar na Ballstáit creataí éifeachtacha um athstruchtúrú coisctheach agus creat 
dara deis a áirithiú chun a chur ar chumas féichiúnaithe macánta a bhfuil deacrachtaí 
airgeadais acu inmharthanacht a athbhunú agus dócmhainneacht a sheachaint, agus gan 
iad a dhíspreagadh ó smaointe nua a thriail;

30. á chur i bhfáth nach mór an chothromaíocht inscne agus comhionannas a bhaint amach 
idir fir agus mná a bheith ar cheann de phrionsabail lárnacha de straitéis tionsclaíochta 
an Aontais Eorpaigh; á iarraidh ar an gCoimisiún gné na hinscne a áireamh ina straitéis 
beartais thionsclaíoch, go háirithe ina chuid beart chun aghaidh a thabhairt ar na 
claochluithe digiteacha agus glasa, agus rannpháirtíocht na mban sa gheilleagar 
digiteach, san fhiontraíocht, agus san oideachas agus san fhostaíocht in ábhair STEM 
agus in TFC a spreagadh chun an bhearna inscne thionsclaíoch agus dhigiteach a 
dhruidim; á iarraidh ar an Aontas, ar na Ballstáit agus ar na comhpháirtithe sóisialta aon 
idirdhealú pá atá bunaithe ar aois nó ar inscne a dhíothú san earnáil thionsclaíoch agus a 
áirithiú, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta agus leis an gcleachtas náisiúnta, go 
mbeidh gach oibrí i dteideal pá leormhaith, bíodh sé sin trí chomhaontuithe cómhargála 
nó pá íosta reachtúil; á iarraidh ar na Ballstáit togra 2012 i ndáil leis an Treoir maidir le 
Mná ar Bhoird a dhíbhlocáil faoi dheoidh chun an cion de mhná i bpoist bhainistíochta a 
mhéadú;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar, sa Straitéis Eorpach um Míchumas 
tar éis 2020, aghaidh a thabhairt ar chuimsiú daoine faoi mhíchumas in earnálacha 
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tionsclaíocha agus in áiteanna oibre agus sa tsochaí trí chéile, mar aon lena chur chun 
cinn, trí dhul i ngleic le hidirdhealú, trí dhlúthpháirtíocht a chothú agus trí 
inrochtaineacht a áirithiú trí bhacainní fisiciúla, digiteacha agus sóisialta a dhíothú agus 
trí thógáil ar theicneolaíochtaí cúnta digiteacha;   ag tathant ar an earnáil tionsclaíochta 
prionsabal an deartha uilíoch a chur chun feidhme go hiomlán chun go mbeadh an 
láninrochtaineacht ina prionsabal ó chéim an deartha agus chun dul i mbun idirphlé le 
heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine faoi mhíchumas;                               

32. á chur i bhfáth nach mór don Aontas agus do na Ballstáit a bheith aontaithe maidir le 
seasamh thionscal na hEorpa a chur chun cinn sa domhan, agus fós bonn tionsclaíoch 
leathan agus iomaíoch a chruthú i gcomhréir le cuspóir na haeráidneodrachta faoi 2050; 
á chur i bhfáth go bhfuil ról tábhachtach ag cruthú post ard-cháilíochta, ag cosaint 
shóisialta, ag seirbhísí poiblí dea-fheidhmiúla agus ag an smacht reachta maidir le 
rathúnas gníomhaíochtaí tionsclaíocha sa chomhthéacs sin;

33. á iarraidh ar an Aontas agus ar na Ballstáit a áirithiú, laistigh de chomhthéacs na 
straitéise tionsclaíochta don Eoraip, nach dtabharfar tacaíocht airgeadais agus 
fóirdheontais ach do ghnóthais a chomhlíonann comhaontuithe cómhargála is 
infheidhme; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, nár cheart, tar éis géarchéime, amhail 
COVID-19, cúnamh éigeandála a sholáthar ach do chuideachtaí a staonann ó scaireanna 
a athcheannach, ó dhíbhinní a íoc le scairshealbhóirí agus ó bhónais a thabhairt 
d’fheidhmeannaigh, agus nach bhfuil cláraithe i dtearmainn chánach.
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