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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Shaoirsí 
Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a 
leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhfuil trí chineál stádais dhlíthiúil a bhaineann tairbhe as cosaint 
idirnáisiúnta: daoine a bhfuil stádas dídeanaí acu, daoine atá ag lorg tearmainn, agus 
daoine a bhaineann tairbhe as cosaint choimhdeach; de bhrí gur cheart beartais maidir le 
cuimsiú sóisialta agus lánpháirtiú mhargadh an tsaothair a chur in oiriúint dá riachtanais 
shonracha agus cóir chomhionann le náisiúnaigh a áirithiú;

B. de bhrí go bhfuil méadú suntasach tagtha le blianta beaga anuas ar líon na náisiúnach 
tríú tír a dhéantar a phostú ó Bhallstát amháin go Ballstát eile; de bhrí gur féidir le 
fostóirí na n-oibrithe náisiúnta tríú tír seo a fuair cead oibre agus cead cónaithe i 
mBallstát amháin iad a phostú chuig aon Bhallstát eile;

C. de bhrí go gcoimeádann na Ballstáit an ceart chun líon na ndaoine ar náisiúnaigh tríú 
tíortha iad a ligfear isteach chun obair a lorg a chinneadh agus chun an rochtain atá acu 
ar chead cónaithe agus ar chead oibre a chinneadh; de bhrí go bhfuil difríocht mhór idir 
na critéir agus na cleachtais idir na Ballstáit;

D. de bhrí go spreagann saorghluaiseacht daoine geilleagair na mBallstát, rud a fhágann 
gur féidir scileanna a mheaitseáil go héifeachtúil le héileamh agus folúntais mhargadh 
saothair AE; de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach ag beartais shóisialta, fostaíochta, 
imirce, tithíochta, sláinte, oideachais agus oiliúna in imirce dhleathach lucht saothair 
agus i lánpháirtiú mhargadh an tsaothair; de bhrí go bhfuil comhordú réimsí éagsúla an 
bheartais shóisialta fós ina dhúshlán do AE; de bhrí go bhfuil rochtain ar obair ina 
dreasacht i bhfad níos láidre don imirce ná do leas do shaoránaigh AE agus neamh-AE 
araon;

E. de bhrí, in 2019, gurbh ionann ráta fostaíochta AE-27 do dhaoine idir 20 agus 64 bliana 
d’aois agus 64.4 % dóibh siúd a rugadh lasmuigh de AE, 73.9 % dóibh siúd a rugadh sa 
Bhallstát ina raibh cónaí orthu agus 75.3 % dóibh siúd a rugadh i mBallstát eile; de bhrí, 
in 2019, gurbh ionann ráta dífhostaíochta AE-27 do dhaoine idir 20 agus 64 bliana 
d’aois agus 12.3 % dóibh siúd a rugadh lasmuigh de AE, 7.3 % dóibh siúd a rugadh i 
mBallstát eile agus 6.0 % dóibh siúd a rugadh sa Bhallstát ina raibh cónaí orthu1; de 
bhrí go bhféadfadh tionchar diúltach a bheith ag beartas ilroinnte imirce AE ar 
ghnólachtaí, ós rud é go bhféadfadh sé teorainn a chur leis an deis atá acu leas a bhaint 
as an margadh inmheánach agus náisiúnaigh tríú tír (NTTanna) a mhealladh le bheith ag 
obair dóibh;

F. de bhrí go bhfuil riachtanais shonracha chosanta ag mná agus mionaoisigh; de bhrí nach 
mór gné a bhaineann le cosaint inscne agus cosaint leanaí a bheith san áireamh sna 
beartais uile maidir le cuimsiú sóisialta agus lánpháirtiú i margadh an tsaothair do 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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náisiúnaigh tríú tíortha;

G. de bhrí go bhfuil ganntanas cáilíochtúil ag teacht de réir a chéile ar mhargadh an 
tsaothair leis an athrú déimeagrafach agus le tosca sochaíocha agus eacnamaíocha eile 
amhail an paindéim reatha, rud a fhágann go bhfuil sé deacair oibrithe atá cuícháilithe a 
aimsiú, agus, os rud é go bhfuil treochtaí déimeagrafacha ag éirí níos mífhabhraí agus 
go bhfuiltear ag súil le méadú ar chóimheas spleáchais seanaoise ó 29.6 % in 2016 go 
51.2 % in 20702, tá ganntanas cainníochtúil ann freisin, go háirithe i réimsí 
straitéiseacha amhail intleacht shaorga (AI) agus teicneolaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide (TFCanna) chomh maith le gannchion ginearálta i líon na ndaoine atá 
toilteanach agus ábalta glacadh le fostaíocht in earnálacha sonracha, lena n-áirítear an 
earnáil cúraim, tionscal na tógála, earnáil na talmhaíochta agus an earnáil intíre, rud a 
fhágann go bhfuil neamhréir ghinearálta ann idir na poist atá ar fáil ar an margadh agus 
scileanna agus inniúlachtaí na n-oibrithe, beag beann ar iarrachtaí a bheith á ndéanamh 
nó gan a bheith á ndéanamh chun an soláthar a mheaitseáil ó thaobh scileanna agus 
eolais de, rud a d’fhéadfadh cur leis an mbearna sin a líonadh i margadh saothair AE;

H. de bhrí, de réir na teachtaireachta ón gCoimisiún an 12 Meán Fómhair 2019 dar teideal 
‘Feabhas a chur ar bhealaí dlíthiúla chun na hEorpa: dlúthchuid de bheartas imirce 
cothrom agus cuimsitheach’ (COM(2018)0635), go bhfuil méadú ag teacht ar an sciar 
d’fhostóirí a thuairiscíonn deacrachtaí poist a líonadh, a shroich níos mó ná 40 % ar an 
meán; de bhrí go bhfuil ról tábhachtach ag NTTanna chun aghaidh a thabhairt ar 
threochtaí déimeagrafacha na hEorpa, chun folúntais a líonadh agus chun borradh a chur 
faoi phoist agus faoin bhfás in AE; de bhrí gur cheart an ról sin a chur san áireamh 
maidir le cearta soghluaisteachta NTTanna; de bhrí gur minic go mbíonn drochdhálaí 
oibre agus easpa bealaí tarraingteacha gairme a bhíonn ar fáil mar thoradh ar easpa lucht 
saothair oilte; de bhrí go meallann an tAontas Eorpach imircigh ó chúlraí éagsúla agus a 
bhfuil cineálacha éagsúla eolais acu, chomh maith le tacair agus gráid scileanna; de bhrí 
go bhféadfadh an tAontas úsáid níos fearr a bhaint as saorghluaiseacht oibrithe ó na 
Ballstáit, soghluaisteacht an lucht saothair agus na daoine sa lucht saothair a bhfuil an 
ceart acu cheana cónaí a bheith orthu go dleathach in AE;

I. de bhrí gurb iad an t-idirdhealú, mar aon le tosca teanga, oideachasúla agus 
institiúideacha, na bacainní is suntasaí atá roimh NTTanna; de bhrí go bhfuil ról lárnach 
ag cúrsaí teanga maidir le himircigh ó thríú tíortha a lánpháirtiú go rathúil i margadh an 
tsaothair; de bhrí, de réir taighde Eurofound3, go bhféadfaí ceannaireacht shóisialta a 
chruthú agus cruthú post a ghiniúint trí dhea-thionscnaimh bheartais dá gcothófaí 
fiontraíocht d’imircigh;

J. de bhrí, maidir le lánpháirtiú agus rochtain ar an margadh saothair, go bhfuil plé 
leanúnach á dhéanamh laistigh de CET (Comhchóras Eorpach Tearmainn) chun an 
uastréimhse feithimh atá ann faoi láthair d’iarrthóirí tearmainn ar mhargadh an tsaothair 
a laghdú ó 9 mhí go 6 mhí tar éis dóibh iarratas a dhéanamh; de bhrí go bhfuil sé de 
cheangal ar chomhar il-leibhéil idir na Ballstáit, riaracháin áitiúla agus réigiúnacha, 
comhpháirtithe sóisialta, an tsochaí shibhialta agus eagraíochtaí neamhrialtasacha a 
bheith ann chun iarrachtaí a aontú agus chun dul i ngleic le dúshláin a d’fhéadfadh 

2 An Coimisiún Eorpach (2018). Tuarascáil 2018 maidir le hAosú: tionscadail eacnamaíocha agus 
buiséadacha do na 28 mBallstát (2016-2070).
3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
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teacht chun cinn i bpróisis lánpháirtithe mhargadh an tsaothair;

K. de bhrí, de réir Eurofound4, gur gnách go mbíonn ró-ionadaíocht ag oibrithe de chúlra 
eachtrach agus oibrithe imirceacha den chéad ghlúin, lena n-áirítear tráchtáil agus 
fáilteachas, iompar, tógáil agus seirbhísí eile amhail cúram baile, cúram fadtéarmach, 
agus earnáil an agraibhia, in earnálacha ina bhfuil formhór na fostaíochta ar bheagán 
oiliúna; de bhrí gur leag Seiceáil Oiriúnachta an Choimisiúin maidir leis an imirce 
dhleathach, mí an Mhárta 20195, béim ar na bacainní suntasacha ar bhealaí imirce 
dlíthiúla d’oibrithe atá ar bheagán oiliúna agus breacoilte, d’ainneoin éileamh méadaithe 
ar shaothar;

L. de bhrí gur chuir meath na torthúlachta i roinnt tíortha Eorpacha le cohóirt i bhfad níos 
lú d’iontrálaithe nua sa mhargadh saothair, agus go gcuireann sé fós leis sin;

M. de bhrí go bhfuil tábhacht ar leith le staid na mílte oibrithe talmhaíochta sa tréimhse 
éigeandála seo, agus go bhfuil na mílte díobh ag maireachtáil i dtithe cónaithe 
neamhfhoirmiúla le droch-choinníollacha sláintíochta agus síoreagla orthu go 
ndíbreofar iad;

N. de bhrí go bhfuarthas amach i dtaighde Eurofound go mbíonn ról níos mó ag réigiún 
tionscnaimh na n-imirceach maidir lena lánpháirtiú sa lucht saothair ná mar a bhíonn ag 
a stádas; de bhrí gur dóchúla go mbeadh poist níos sóisearaí ag inimircigh de gach 
réigiún den domhan, seachas Meiriceá Thuaidh, ná mar a bheadh ag an daonra 
dúchasach; de bhrí go dtugann an fhianaise le tuiscint nach bhfuil aon asamhlú 
uathoibríoch de réir a chéile ar inimircigh agus ar a sliochtaigh sna patrúin chéanna 
fostaíochta leis an bpobal dúchasach, agus go leor cásanna míbhuntáiste leanúnach do 
dhaoine aonair ó réigiúin tionscnaimh áirithe;

O. de bhrí go bhfaigheann AE níos lú NTTanna ard-oilte ná áiteanna eile de chuid na 
hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus gur cheart dó 
faisnéis níos trédhearcaí agus níos cuimsithí a chur ar fáil d’imircigh dhleathacha 
cháilithe a d’fhéadfadh a bheith ann agus maidir lena gcáilíochtaí a fhíorú; de bhrí, i 
measc na n-imirceach uile a bhí ina gcónaí i dtíortha ECFE in 2015-16, nár roghnaigh 
ach 25 % de na hoibrithe a bhfuil leibhéal ard oideachais acu ceann scríbe AE6; de bhrí 
go bhfuil sé mar aidhm ag AE a bheith níos láidre san iomaíocht dhomhanda do 
ghairmithe cáilithe;

P. de bhrí gur léirigh géarchéim COVID-19 rannchuidiú suntasach na n-oibrithe 
imirceacha tacú le geilleagair na hEorpa, le seirbhísí poiblí, le ganntanais lucht saothair 
a líonadh agus le borradh a chur faoi phoist agus faoin bhfás in AE; de bhrí gur imircigh 
iad 13 % de na príomhoibrithe i bpoist riachtanacha in AE, tá sciar na n-oibrithe 
imirceacha sna gairmeacha sin gar do 20 % in a lán tíortha agus i roinnt earnálacha 
tábhachtacha (e.g. obair tí agus tógáil), is imircigh iad suas le trian de na 

4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
5 An Coimisiún Eorpach (2019). Seiceáil Oiriúnachta an Choimisiúin. https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
6 COM(2018)0635.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
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príomhoibrithe7; de bhrí gur thug géarchéim COVID-19 léargas nua ar, inter alia, na 
dálaí oibre agus tithíochta a mbíonn tionchar acu ar líon mór na n-oibrithe imirceacha 
atá fostaithe in earnálacha áirithe den gheilleagar, amhail déantúsaíocht bia agus 
talmhaíocht; de bhrí go bhféadfadh paindéim COVID-19, agus na hiarmhairtí 
eacnamaíocha a d’fhéadfadh a bheith aici, difear a dhéanamh do ghluaiseacht imirce 
dleathaí lucht saothair;

Q. de bhrí go n-oibríonn go leor saoránach de chuid AE a théann ar imirce ar chúiseanna 
oibre agus 40 % de náisiúnaigh tríú tír ard-oilte atá i mbun fostaíochta san Aontas faoi 
bhun a leibhéil cháilíochta8; de bhrí go léiríonn taighde Eurofound9 go bhfuil easpa 
scileanna teanga agus easpa aitheantais ar cháilíochtaí i measc na bpríomhchonstaicí a 
chuireann cosc ar imircigh chéad ghlúine poist a fháil atá coibhéiseach lena gcáilíochtaí; 
de bhrí go gcuirtear béim, le seiceáil oiriúnachta an Choimisiúin maidir leis an imirce 
dhleathach (Márta 2019)10, ar an dúshlán a eascraíonn as an gcur chuige earnálach 
maidir le himirce saothair AE lena gcinntear cearta agus rialacha éagsúla ag brath ar 
leibhéal cáilíochta na n-oibrithe, rud a d’fhéadfadh mearbhall agus idirdhealú a 
dhéanamh i measc oibrithe;

R. de bhrí gur féidir, leis an gComhpháirtíocht Domhanda Scileanna, atá deartha chun 
brúnna imirce a dhíriú ar shochair inláimhsithe, frithpháirteacha do thír thionscnaimh 
agus do thír chinn scríbe araon, an lucht saothair a mhealladh i gcomhréir leis an tsraith 
bheacht scileanna is gá; de bhrí go bhfuil treoirthionscadail Eorpacha nuálacha maidir le 
himirce saothair tar éis príomhthréithe na Comhpháirtíochta Domhanda Scileanna a 
ionchorprú cheana féin de mheon comhar thuaidh-theas a spreagadh, mar atá 
cumhdaithe i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, agus go bhfuil 
torthaí dearfacha na mbealaí dleathacha imirce saothair á léiriú acu níos minice ná 
riamh;

1. ag cur béim ar an bhfíoras, i gcomhréir le hAirteagal 79 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, gur cheart don Aontas beartas imirce a shaothrú arb é is aidhm dó 
cóir chothrom a áirithiú do náisiúnaigh tríú tír a bhfuil cónaí dlíthiúil orthu san Aontas, 
lena n-áirítear caighdeáin chuimsitheacha, comhdheiseanna, dálaí oibre cuibhiúla agus 
cóir chomhionann; á chur i bhfáth, áfach, nár cheart gurb é an toradh a bhíonn le tagairt 
do dhúshláin i margadh an tsaothair go leathnófar iomaíocht éagórach ná go sárófaí 
rialacha AE agus náisiúnta maidir le himirce dhleathach;

2. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh beartas struchtúrtha inimirce sa tír thionscnaimh 
ag tosú le hoiliúint teanga agus le cúrsaí maidir le luachanna agus fondúireachtaí 
dlíthiúla na tíre cinn scríbe cheana féin; á chur i bhfios go láidir gur cheart go 
gcuirfeadh nósanna imeachta maorlathacha ar chumas imirceach dleathach barr a 

7 Fasani & Mazza (2020): Oibrithe Bunriachtanacha Inimirceacha: mar a chuir siad le freagairt COVID19 
na hEorpa. https://www.iza.org/publications/pp/155
8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
market_en
9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 An Coimisiún Eorpach (2019). Seiceáil Oiriúnachta an Choimisiúin. https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
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gcumais a bhaint amach go hiomlán;

3. ag meabhrú di rún uaithi an 19 Meitheamh 2020 maidir le cosaint Eorpach d’oibrithe 
trasteorann agus séasúracha i gcomhthéacs na géarchéime COVID-1911;

4. á chur i bhfios go láidir, i ngeall ar an méadú ar athruithe déimeagrafacha – go háirithe 
an daonra atá ag dul in aois, timpeallacht dhomhanda atá ag athrú go tapa i margaí an 
tsaothair, agus an ghéarchéim COVID-19 nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe – go 
bhfuil borradh faoin éileamh ar oibrithe in earnálacha agus i ngairmeacha sonracha, mar 
shampla i mBallstáit áirithe in earnálacha amhail cúram do dhaoine scothaosta, cúram 
fadtéarmach, earnálacha na sláinte, na tógála, na talmhaíochta, na turasóireachta, intíre, 
TFCC agus na hintleacht saorga; ag cur béim ar an ngá atá ann oibrithe a mhealladh ar 
féidir leo an bhearna sna hearnálacha sonracha sin a líonadh laistigh de mhargadh an 
tsaothair; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá freisin le himirce rialaithe saothair, 
lena n-áirítear imirce shealadach lucht saothair, lena ndírítear ní hamháin ar shaothar 
ardoilte ach ar an earnáil meánoilte12 agus ar shaothar scileanna ísle chomh maith; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit beartais a chur chun cinn lena gcabhrófaí 
leis na himircigh sin a thabhairt isteach i margadh an tsaothair agus lena dtabharfaí 
aitheantas d’oibrithe ó na trádálacha agus ó na gairmeacha sonracha sin, go háirithe le 
linn paindéim COVID-19; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh beartais den chineál sin 
tacú le himirce dhleathach lucht saothair a chur chun cinn, lena n-áirítear imirce 
shealadach lucht saothair; á mheas go bhféadfaí tacú le pobail áitiúla agus breisluach a 
chur ar fáil do na Ballstáit trí NTTanna a lánpháirtiú go héifeachtach i lucht saothair an 
Aontais, tríd an mbearna atá ann faoi láthair ó thaobh scileanna agus eolais a líonadh, 
gníomhaíocht agus fás eacnamaíoch a ghiniúint, agus sochar dearfach a thabhairt do na 
pobail óstacha; á mheabhrú go bhfuil fianaise léirithe ag an ngéarchéim reatha nár 
cheart go mbeadh aon ghairm ina cúis le díspeagadh; ag tabhairt dá haire gur minic go 
mbíonn poist na n-oibrithe ar bheagán oiliúna ríthábhachtach don tsochaí agus nár 
cheart gannmheas a dhéanamh orthu ná tosaíocht a thabhairt do NTTanna ardoilte, i 
mbeartais agus i ngníomhaíochtaí maidir le lánpháirtiú mhargadh an tsaothair;

5. ag tabhairt dá haire, trí dhreasachtaí a chur ar fáil d’imircigh ardoilte a d’fhéadfadh 
eolaíocht agus taighde na hEorpa a shaibhriú, go gcabhrófaí leis an Aontas Eorpach an 
sprioc atá aige a bheith ina cheannaire i réimse na heolaíochta agus an taighde a bhaint 
amach;

6. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá freisin le himirce rialaithe shealadach lucht 
saothair, nach ndírítear léi ar shaothar ardoilte amháin ach ar an earnáil meánoilte 
freisin;

7. á iarraidh ar na hinstitiúidí Eorpacha tús a chur arís leis an bplé agus teacht ar 
chomhaontú maidir leis an tréimhse feithimh uasta atá ann faoi láthair d’iarrthóirí 
tearmainn chun rochtain a bheith acu ar mhargadh an tsaothair a laghdú ó 9 mhí go 6 mí 
i ndiaidh dóibh iarratas a dhéanamh, rud a d’éascódh próiseas agus rath an lánpháirtithe 
go mór;

8. ag cur béim ar an bhfíoras go bhféadfadh sé nach mbeadh cás na n-oibrithe soghluaiste 

11 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0176.
12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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agus séasúracha, lena n-áirítear oibrithe tríú tír, i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha 
agus leis na rialacha soghluaisteachta, rud a d‘fhágfadh go mbeadh caighdeáin 
mhaireachtála agus dálaí oibre contúirteacha, agus ar uairibh do-ghlactha, ann chomh 
maith le sáruithe a d’fhéadfadh a bheith ann ar chearta an duine agus ar chearta oibrithe 
agus go gcaillfear cumhdach slándála sóisialta nó go ndéanfaí ilroinnt dhíobhálach de ar 
a laghad; á chur i bhfáth gur gá cosaint níos fearr a thabhairt d’imircigh tríú tír ag an 
suíomh oibre; á iarraidh ar na Ballstáit dálaí maireachtála sláintiúla, slándáil chónaithe, 
rochtain ar chomhairliúchán agus faisnéis faoi na cearta saothair is infheidhme a áirithiú 
do gach oibrí agus a áirithiú go gcomhlíonann ionaid oibre caighdeáin sláinte agus 
sábháilteachta ceirde; á chur i bhfáth, ina theannta sin, nach mór an margadh 
inmheánach agus saorghluaiseacht na n-oibrithe a chosaint;

9. ag cur béim ar an bhfíoras gur gá cosaint níos fearr a thabhairt d’imircigh tríú tír atá ag 
an suíomh oibre; á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún cosaint shóisialta 
iomlán, íoschaighdeáin chóiríochta, rochtain ar chomhairliúchán agus faisnéis faoi na 
cearta saothair is infheidhme a ráthú;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit na cúiseanna a shainaithint lena mínítear 
easpa tarraingteachta an Aontais do dhaoine mórchumasacha domhanda agus aghaidh a 
thabhairt orthu agus ag cur béim ar an ngá atá le comhordú níos fearr i measc na 
mBallstát chun feabhas a chur ar bhailiú sonraí cruinne agus comparáideacha; ag 
tabhairt dá haire gur cheart do na Ballstáit léargas níos soiléire a thabhairt ar 
spriocghrúpaí éagsúla d’oibrithe oilte, bailiú faisnéise maidir leis an éileamh ar 
scileanna agus a gcoibhéisí a áireamh, agus reachtaíocht, dea-chleachtais agus faisnéis 
chomhsheasmhach maidir le cur chun feidhme dhlí an Aontais, agus soghluaisteacht 
NTTanna san Aontas a áirithiú, trí thacaíocht a chur ar fáil do líonraí saineolaithe agus 
taighde, agus trína staidreamh féin a chur i láthair i bhfíor-am; á iarraidh ar an 
gCoimisiún imscrúdú cuimsitheach a dhéanamh ar na treochtaí a bhaineann le NTTanna 
ar postú agus ag cur béim ar an ngá le bearta beartais a d’fhéadfadh a bheith ann ar 
leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal náisiúnta bunaithe ar thoradh an imscrúdaithe; á 
iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún a áirithiú go mbaileofar sonraí maidir le 
tionchar COVID-19 ar imirce dhleathach lucht saothair san Aontas;

11. ag cur béim ar an ngá atá le feabhas a chur ar fheidhmiú na mbealaí chun ceadanna 
oibre a fháil chun cur ar chumas imircigh neamh-AE Eoraip a shroicheadh agus gur gá 
urraim d’imircigh agus do chearta na n-oibrithe imirceacha a fhorfheidhmiú; á iarraidh, 
i ndáil leis sin, ar an gCoimisiún rialáil a dhéanamh ar na gníomhaireachtaí earcaíochta 
uile, tríd an Údarás Eorpach Saothair (ELA) b’fhéidir;

12. ag cur béim ar an bhfíoras gur gá neartú a dhéanamh ar threoirthionscadail atá ann 
cheana maidir le himirce dhleathach i gcomhar le ceardchumainn agus le heagraíochtaí 
eile a oibríonn le hoibrithe imirceacha;

13. ag cur béim ar an ngá atá le timpeallacht níos fabhraí a chruthú chun cearta na n-oibrithe 
imirceacha a chomhtháthú agus a chosaint, gan beann ar a scileanna nó a leibhéal pá, a 
stádas inimirce nó a náisiúntacht, rud as a leanfaidh Cód Imirce Eorpach ar deireadh;

14. ag cur béim ar an ngá atá le híocaíochtaí i leith an Chomhbheartais Talmhaíochta a 
dhéanamh coinníollach maidir le hurraim a thabhairt do na dálaí oibre is infheidhme a 
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eascraíonn as comhaontuithe comhchoiteanna saothair ábhartha agus as dlí sóisialta 
agus saothair náisiúnta agus AE;

15. ag cur béim ar an bhfíoras, trí dhéileáil ar bhealach difreálach le NTTanna, go ndéantar 
an bonn a bhaint de chumas AE oibrithe a mhealladh; á chur i bhfáth gur gá iomaíocht 
éagórach idir soláthraithe seirbhíse, náisiúnaigh na mBallstát agus NTTanna a chomhrac 
trí chóir chomhionann a áirithiú sna téarmaí fostaíochta, trí mhodhanna amhail rochtain 
ar chosaint shóisialta ón gcéad lá, an ceart dul ar stailc agus ballraíocht a ghlacadh i 
gceardchumann, rochtain ar sheirbhísí poiblí agus ar oideachas agus trí ghníomhaíocht a 
dhéanamh chun mí-úsáid agus dúshaothrú oibrithe a chosc gan beann ar a stádas; á 
iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go gcomhlíonfar na caighdeáin choiteanna 
chomhroinnte agus dlíthe agus coinbhinsiúin saothair chun idirdhealú agus dúshaothrú 
oibrithe a chosc; á chur i bhfios go láidir nach gcomhfhreagraíonn reachtaíocht AE atá 
ann cheana maidir le himirce dhleathach amhail an Treoir maidir le hOibrithe 
Séasúracha13 agus an Treoir maidir le Cárta Gorm14, do chomhthéacs, éilimh ná 
riachtanais an mhargaidh saothair atá ann faoi láthair; á chur i bhfáth nach mór 
reachtaíocht atá ann cheana, amhail an Treoir maidir le Smachtbhannaí i gcoinne 
Fostóirí15, lena mbunaítear bearta chun oibrithe a chosaint ó mhí-úsáidí agus dúshaothrú 
ag an ionad oibre, a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme go cuí i ngach Ballstát; á 
mheabhrú go ndéantar cóir chomhionann agus rochtain ar chearta fostaíochta do chách a 
chur chun cinn le reachtaíocht AE; á chur i dtreis a thábhachtaí atá an Treoir maidir le 
Cárta Gorm, a d’fhéadfadh cabhrú chun an tAontas a dhéanamh níos tarraingtí mar áit 
do dhaoine éirimiúla ar fud an domhain agus chun scileanna a sholáthar do chuideachtaí 
Eorpacha, ar scileanna iad a bhfuil gá leo chun go leanfaidh siad de bheith iomaíoch; á 
chur i bhfáth go bhféadfadh na Ballstáit úsáid a bhaint as an scéim maidir le Cárta 
Gorm;

16. á iarraidh ar na Ballstáit páirt a ghlacadh sna treoirthionscadail imirce a sheol an 
Coimisiún in 2017 (Cur i gCrích an Chláir Oibre Eorpaigh maidir leis an Imirce, 
COM(2017)0558 final) agus an ról a d’fhéadfadh a bheith ag imirce i margadh an 
tsaothair a chur chun cinn; á iarraidh, thairis sin, ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh 
na treoirthionscadail sin cuimsitheach agus go ráthófar cóir chomhionann agus 
comhionannas deiseanna do NTTanna leo;

17. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le níos mó deiseanna i ndáil le himirce rialta 
chun go mbeidh imircigh eacnamaíocha in ann teacht isteach san Aontas agus a bheith 
ag obair ann agus gur gá urraim a fhorfheidhmiú do chearta íosta, do chaighdeáin oibre 
cuibhiúla agus do phrionsabal na córa comhionainne atá i bhfabhar gach oibrí gan beann 
ar a stádas imirce, lena n-áirítear cearta íosta lena n-áirithítear an t-aistriú ó fhostaíocht 
neamhrialta go dtí fostaíocht rialta;

18. á chur i bhfáth gur cheart bearta a mholadh lena ndéanfar ceanglas a chur chun cinn 

13   Treoir 2014/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir leis na 
coinníollacha iontrála agus cónaithe do náisiúnaigh tríú tír chun críche fostaíochta mar oibrithe séasúracha, IO L 
94, 28.3.2014, lch. 375.
14    Treoir 2009/50/CE ón gComhairle an 25 Bealtaine 2009 maidir leis na coinníollacha iontrála agus cónaithe do 
náisiúnaigh tríú tír chun críoch fostaíochta ardcháilíochta, IO L 155, 18.6.2009, lch. 17.
15    Treoir 2009/52/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena bhforáiltear do 
chaighdeáin íosta i ndáil le smachtbhannaí agus bearta i gcoinne fostóirí náisiúnach tríú tír atá ag fanacht go 
neamhdhleathach, IO L 168, 30.6.2009, lch. 24.
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chun borradh a chur faoi acmhainneacht na n-inimircigh a bhfuil cónaí orthu go 
dleathach san Aontas, ionas go bhforbróidh siad na scileanna is gá i margadh an 
tsaothair a bhfuil siad ag féachaint le rochtain a fháil air trí bhíthin scéimeanna oiliúna 
lena gcuirtear feabhas ar infhostaitheacht trí bharr feabhais a shaothrú;

19. á chur i bhfáth gur gá solúbthacht i rialacháin AE a choinneáil chun imthosca sonracha 
na mBallstát aonair a chur san áireamh, lena n-áirítear a staideanna féin i margadh an 
tsaothair agus an fhéidearthacht go mbeidh clásail roghnacha i dtreoracha;

20. á chur i bhfáth nach mór deiseanna breise maidir le soghluaisteacht an lucht saothair 
laistigh den Aontas a ráthú go dlíthiúil;

21. á thabhairt chun suntais go bhféadfadh nósanna imeachta atá mall agus ró-mhaorlathach 
tionchar a imirt ar rochtain na ndídeanaithe agus na n-iarrthóirí tearmainn ar oideachas 
agus ar mhargadh an tsaothair, agus ar an gcaoi sin an baol a mhéadú le himeacht ama 
go mbeadh orthu obair neamhdhearbhaithe a dhéanamh agus go mbeadh siad i 
staideanna leochaileacha; á chur i bhfios, le próiseáil fada iarratas cosanta idirnáisiúnta 
agus mainneachtan iarrthóirí tearmainn a chlárú nuair a thagann siad isteach, nach 
amháin go gcuirtear bac ar rochtain thráthúil agus dhlíthiúil na ndídeanaithe agus na n-
iarrthóirí tearmainn ar mhargadh an tsaothair, ach freisin go gcruthaítear coinníollacha 
maidir le forbairt cleachtas oibre neamhdhearbhaithe agus maidir le dúshaothrú agus 
mí-úsáid de gach cineál;

22. á iarraidh ar na Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí a dtíortha a dhéanamh níos 
tarraingtí mar áiteanna le haghaidh caipiteal daonna soghluaiste ar an leibhéal 
idirnáisiúnta, lena n-áirítear infheisteoirí agus an lucht gnó, ar minic a mheastar iad mar 
shócmhainní luachmhara atá le mealladh;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bealaí dlíthiúla le haghaidh imirce lucht 
oibre a fhorbairt tuilleadh, agus éilimh agus riachtanais an mhargaidh saothair náisiúnta 
á gcur san áireamh, agus béim á leagan ar ghairmeacha ag a bhfuil easnamh córasach 
oibrithe;

24. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé deiseanna ábhartha a sholáthar d’imircigh 
dlíthiúla laistigh den Aontas chun go mbeidh siad in ann leas a bhaint as a scileanna 
oibre agus as na deiseanna arna gcur ar fáil ag soghluaisteacht AE;

25. á iarraidh go mbeidh comhionannas deiseanna d’fhir agus do mhná sna beartais agus 
sna nósanna imeachta uile a bhaineann leis an gcuimsiú sóisialta agus le lánpháirtiú 
NTTanna i margadh an tsaothair, agus é á chur san áireamh gur minic a ghlacann mná 
níos mó freagrachta ná fir as cúram do leanaí, do dhaoine scothaosta nó do dhaoine 
cleithiúnacha dá dteaghlaigh; á mheabhrú, maidir le conas feabhas a chur ar mhargaí an 
tsaothair do gach tuismitheoir agus cúramóir agus a gcumhachtú eacnamaíoch agus 
sóisialta a chumasú, gur samplaí iad soláthar cúraim leanaí d’ardchaighdeán agus 
inrochtana agus cúraim do chleithiúnacha eile, mar aon le socruithe solúbtha oibre agus 
cur chun feidhme reachtaíocht AE atá ann cheana amhail an Treoir maidir le 
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Cothromaíocht Oibre is Saoil16;

26. á chur in iúl gur geal léi tionscnaimh an Choimisiúin i ndáil le comhpháirtithe 
eacnamaíocha agus sóisialta a thabhairt le chéile maidir le hábhar an lánpháirtithe i 
margadh an tsaothair; á chur i bhfáth gur gá leanúint le tionscnaimh amhail ‘Fostóirí le 
chéile ar mhaithe leis an lánpháirtiú’, ‘Comhpháirtíocht Eorpach maidir leis an 
lánpháirtiú’, agus ‘Idirphlé Eorpach maidir le scileanna agus imirce’ chun tacaíocht do 
na buntáistí agus na ceapa tuisle a bhaineann le himirce lucht oibre agus an tuiscint 
orthu a chur chun cinn; á iarraidh, i ndáil leis sin, ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
leanúint leis an idirphlé leis na comhpháirtithe eacnamaíocha agus sóisialta agus le 
geallsealbhóirí eile maidir leis an ábhar i ndáil le himirce lucht oibre;

27. á iarraidh ar na hinstitiúidí Eorpacha an plé i ndáil le hathbhreithniú a dhéanamh ar an 
Treoir maidir leis an gCárta Gorm a atosú láithreach, agus teacht as an staid ag an 
gComhairle;

28. á chur i bhfáth go bhfuil oibrithe neamhdhearbhaithe NTT i staid thar a bheith 
leochaileach ina bhfuil siad gan slándáil poist agus rochtain ar chosaint shóisialta agus i 
mbaol mí-úsáide; á mheas go bhféadfadh deacrachtaí a bheith ag oibrithe 
neamhdhearbhaithe NTT maidir le mí-úsáid a thuairisciú, ós rud é go mbíonn imní 
orthu ní hamháin a bpost a chailleadh, ach freisin a mbaile agus a gcónaitheacht; á 
iarraidh ar ELA agus ar na Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí maidir le hobair 
neamhdhearbhaithe a chomhrac agus oibleagáidí na bhfostóirí a fhorfheidhmiú go 
héifeachtach chun deireadh a chur leis an dúshaothrú agus chun a n-oibrithe a dhearbhú 
agus a thabhairt chun rialtachta; á iarraidh go dtabharfar ballaí dóiteáin isteach idir 
cigireachtaí saothair agus údaráis imirce chun a ráthú go dtabharfar urraim do chearta na 
n-oibrithe imirce gan doiciméid;

29. á thabhairt chun suntais go ndéanann comhpháirtithe sóisialta, an tsochaí shibhialta, 
údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus eagraíochtaí saorálaíochta obair ríthábhachtach ó 
thaobh tacaíocht a thabhairt i ndáil le cumhachtú agus lánpháirtiú imircigh ó lasmuigh 
de AE sa lucht saothair, agus ó thaobh faisnéis a thabhairt d’oibrithe imirceacha, go 
háirithe maidir lena gcearta agus a ndualgais agus an chosaint a bhfuil siad ina dteideal; 
á iarraidh, thairis sin, go mbeidh na geallsealbhóirí rannpháirteach go hiomlán sa 
phróiseas cinnteoireachta;

30. á mheas go bhfuil sé tábhachtach oiliúint leormhaith a sholáthar maidir le reachtaíocht 
fostaíochta, cearta, dualgais do NTTanna agus d’údaráis institiúideacha, chun a áirithiú 
nach ndéanfar dúshaothrú ar imircigh trí chleachtais oibre neamhdhearbhaithe agus 
cineálacha eile de dhúshaothrú tromchúiseach ar lucht saothair nó idirdhealú san ionad 
oibre;

31. á chur i bhfios go láidir go bhfuil dálaí mhargadh an tsaothair laistigh de thíortha 
óstacha ar cheann de na gnéithe cinntitheacha a mhéid a bhaineann le lánpháirtiú 
inbhuanaithe agus rathúil NTTanna a áirithiú; á chur in iúl gurb eol di go bhfuil na 
daoine sin ilchineálach ó thaobh aois, scileanna, eolas agus cúlra; á chur i bhfáth go 

16   Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le 
cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón 
gComhairle, IO L 188, 12.7.2019, lch. 79.
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bhfuil leibhéal na fostaíochta in AE, go háirithe dífhostaíocht i measc na hóige agus 
dífhostaíocht fhadtéarmach, fós scanrúil i roinnt tíortha agus réigiún, agus gur cheart 
don Choimisiún agus do na Ballstáit leanúint de thús áite a thabhairt do bheartais agus 
infheistíochtaí arb é is aidhm dóibh fostaíocht d’ardchaighdeán a sholáthar don tsochaí 
ina hiomláine, agus béim ar leith á leagan ar na daoine is leochailí, gan beann ar a staid 
ná a n-áit bhreithe; á mheabhrú, le gníomhaíochtaí chun fostaíocht d’ardchaighdeán do 
chách a chruthú, go ndéantar margaí saothair gníomhacha agus fás a chur chun cinn, rud 
a bhfuil dea-thionchar aige ar olltáirgeachtaí intíre náisiúnta;

32. á thabhairt dá haire go bhféadfar NTTanna a phostú ó thríú tír go Ballstát, nó féadfaidh 
siad cead oibre a fháil i mBallstát sula ndéanfar iad a phóstú go Ballstát eile; ag cur 
béim ar an bhfíoras, i gcás ina ndéantar oibrithe NTT a phostú ó Bhallstát amháin go 
Ballstát eile, nach mbeidh an deis ag an mBallstát óstach a chinneadh an méid NTTanna 
nó cé acu a oibreoidh ar a chríoch; ag cur béim ar an bhfíoras, thairis sin, gur minic a 
bhíonn oibrithe sin NTT i staid leochaileach ós rud é go bhfuil a gcead oibre ceangailte 
lena gconradh fostaíochta, rud a fhágann go mbíonn siad spléach ar an bhfostóir chun a 
gcead a fháil; á chur i bhfáth gur gá comhar agus malartú faisnéise idir na Ballstáit a 
neartú, go háirithe maidir le soghluaisteacht oibrithe NTT laistigh den Aontas; á chur i 
bhfáth nach bhfuil fadhbanna per se ag baint leis an méadú ar oibrithe NTT atá ar postú 
in AE, ach go bhfuil baol imníoch ann go ndéanfar dúsaothrú agus sárú ar chearta 
oibrithe agus go mbainfear mí-úsáid astu i dtaca leis an ngrúpa oibrithe sin atá thar a 
bheith leochaileach; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur lena n-
iarrachtaí ar mhí-úsáid a chomhrac i dtaca leis na hoibrithe NTT sin, agus á thabhairt dá 
haire go bhféadfaí fochonraitheoireacht bhréagach, gníomhaireachtaí oibre sealadaí, 
cuideachtaí caocha, socruithe féinfhostaíochta bréagacha, postú bréagach agus oibrithe 
neamhdhearbhaithe ar postú  a bheith ar áireamh leis an mí-úsáid sin; á chur i bhfios go 
láidir a thábhachtaí atá ELA ó thaobh tacaíocht a chomhordú agus a sholáthar i ndáil 
leis sin agus á chur i bhfáth gur gá faisnéis ábhartha a sholáthar i dtaca le cearta oibrithe 
agus oibleagáidí na bhfostóirí maidir le hoibrithe NTT in AE; á mheabhrú gurb é ról 
ELA comhordú a dhéanamh ar chigireachtaí comhbheartaithe agus comhpháirteacha 
maidir le postú agus obair neamhdhearbhaithe agus tacú leis na cigireachtaí sin, agus go 
gcuimsítear oibrithe NTT leis sin freisin;

33. ag tarraingt aird ar an bhfadhb a bhaineann le daoine a bheith ag obair i bpoist a bhfuil 
siad ró-cháilithe lena n-aghaidh; ag cur béim ar an bhfíoras gur gá feabhas a chur ar an 
gcóras atá ann cheana maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint i measc na mBallstát, ós 
rud é go bhfuil deacrachtaí maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint fós ina mbacainn 
shubstaintiúil ar fhostaíocht oiriúnach a aimsiú, rud a chuireann bac ar shoghluaisteacht, 
agus á thabhairt dá haire gurb ionann é sin agus réamhchoinníoll chun soghluaisteacht 
lucht saothair a éascú; á iarraidh, dá bhrí sin, go neartófar an Creat Eorpach um 
Cháilíochtaí d’fhonn aitheantas leormhaith ar scileanna, inniúlachtaí, agus cáilíochtaí a 
fhaightear taobh amuigh de theorainneacha na hEorpa a bhaint amach; á iarraidh, thairis 
sin, ar na Ballstáit scileanna na n-imircigh dleathacha ó thríú tíortha, ar scileanna iad atá 
ann cheana, agus inniúlachtaí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla, buanna agus fios gnó na 
n-imircigh sin a aithint, a bhailíochtú agus a dheimhniú; á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá sé rochtain ar oideachas foirmiúil, neamhfhorimiúil agus 
seachfhoirmiúil agus oiliúint d’ardchaighdeán ar feadh an tsaoil a ráthú do NTTanna 
uile, agus go háirithe, cailíní agus mná, daoine óga agus daoine ó chúlraí faoi 
mhíbhuntáiste; ag cur béim ar an bhfíoras gur gá tacú ar bhonn leanúnach le foghlaim ar 
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feadh an tsaoil ar mhaithe le saoránaigh AE agus NTTanna araon a bhfuil cónaí orthu 
san Aontas Eorpach chun gnóthú scileanna a bhfuil gá leo chun feidhmiú i margadh an 
tsaothair a chur chun cinn agus á iarraidh dá bhrí sin ar an gCoimisiún maoiniú 
tionscadal comhpháirtíochta maidir le scileanna a spreagadh lena ndírítear ar imirce 
lucht oibre agus cuimsiú faoi scáth Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) agus an 
Chiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí ar mhic léinn eachtrannacha a choinneáil tar éis 
dóibh céim ó ollscoileanna AE a bhaint amach; á chur i bhfáth go bhféadfaí cur le 
tarraingteacht AE ina iomláine trí rochtain ar shoghluaisteacht laistigh den Aontas agus 
víosa bailí do chuardaitheoirí poist a dheonú do chéimithe; á mheabhrú a thábhachtaí atá 
sé cistí lánpháirtithe a úsáid ar mhaithe le bearta iarbhír lánpháirtithe, agus nach mór an 
cuspóir i ndáil le lánpháirtiú NTTanna i margadh an tsaothair a léiriú trí thábhacht níos 
mó a thabhairt do CSE+; á chur i bhfáth gur leithdháileadh suimeanna 
neamhdhóthanacha ar an gciste sin agus aitheantas á thabhairt san am céanna do na 
dúshláin mhóra agus don líon príomhthionscnamh atá le maoiniú leis an gciste, agus á 
iarraidh go ndéanfar infheistíocht agus go mbeidh acmhainní breise ann;

34. ag meabhrú na gcaighdeán cosanta do NTTanna a leagtar síos sa Treoir maidir le 
hOibrithe Séasúracha; á chur i bhfáth gur gá feabhas a chur ar an bhfaireachán ar dhálaí 
oibre; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit oibrithe séasúracha a chosaint, atá 
ríthábhachtach le haghaidh earnálacha eacnamaíocha straitéiseacha in AE agus rialacha 
soiléire a bhunú maidir lena gcearta agus á chur i bhfáth gur cheart cóir chomhionann 
chomh maith leis an gcosaint chéanna agus a fhaigheann a gcontrapháirtithe áitiúla a 
ráthú dóibh; á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhaíochtaí práinneacha a dhéanamh ar an 
staid i gcoitinne maidir le coinníollacha fostaíochta agus dálaí sláinte agus 
sábháilteachta NTTanna ar postú agus oibrithe séasúracha, lena n-áirítear ról na 
ngníomhaireachtaí oibre sealadaí, gníomhaireachtaí earcaíochta, idirghabhálaithe agus 
fochonraitheoirí eile, agus bearnaí sa chosaint a shainaithint mar aon leis an ngá a 
d’fhéadfadh a bheith ann athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat reachtach atá ann 
cheana, amhail an creat reachtach don tsláinte agus don tsábháilteacht ag an obair, an 
Treoir maidir le hOibrithe Séasúracha agus Treoir 2008/104/CE maidir le hobair 
ghníomhaireachta shealadach17, agus freisin maidir le díonadh ar phaindéimí; á chur i 
bhfáth nach amháin gur bailí na ceachtanna a foghlaimíodh maidir le géarchéim 
COVID-19, ach ba cheart go neartóidís ceapadh beartais atá fianaisebhunaithe freisin 
chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh i reachtaíocht an Aontais agus sa reachtaíocht 
náisiúnta in am an ghátair agus normáltachta;

17 Treoir 2008/104/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le hobair 
ghníomhaireachta shealadach, IO L 327, 5.12.2008, lch. 9.
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