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Ábhar: Moltaí EMPL maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le 
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A Chathaoirleacha, a chairde,

Faoin nós imeachta dá dtagraítear thuas, chinn an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí 
Sóisialta tuairim i bhfoirm litreach a chur faoi bhráid do choiste.

Rinne an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta breithniú ar an ábhar ag a 
chruinniú an 26 Bealtaine 2020. Ag an gcruinniú sin, chinn sé iarraidh ar an gCoiste um 
Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin.

Le dea-mhéin,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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MOLTAÍ

A. de bhrí go ndéanfaidh tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann (‘an Ríocht Aontaithe’) as an Aontas Eorpach (‘AE’) agus as an 
gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach difear do na milliúin saoránach - idir 
shaoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí, ag taisteal nó ag obair san Aontas agus 
saoránaigh an Aontais atá ina gcónaí, ag taisteal nó ag obair sa Ríocht Aontaithe, chomh 
maith le daoine nach saoránaigh den Aontas agus den Ríocht Aontaithe iad;

B. de bhrí nach féidir le tríú tíortha, nach bhfuil faoi réir na n-oibleagáidí céanna agus na 
Ballstáit, na cearta céanna a bheith acu ná na tairbhí céanna a theachtadh agus a 
theachtann na Ballstáit;

C. de bhrí, ó 2002, gur áirigh AE forálacha maidir le caighdeáin saothair sna caibidlí dá 
gcomhaontuithe trádála le tríú tíortha faoi Thrádáil agus Forbairt Inbhuanaithe; 

D. de bhrí go leagtar amach creat don ghaolmhaireacht sa todhchaí idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe leis an Dearbhú Polaitiúil arna ghabháil le Comhaontú an 19 Deireadh 
Fómhair 2019 maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 
a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach agus an Prótacal maidir le Tuaisceart Éireann (‘an Comhaontú 
um Tharraingt Siar’), trí pharaiméadair a bhunú le haghaidh comhpháirtíocht 
uaillmhianach, fhairsing, dhomhain agus sholúbtha lena gcuimseofar trádáil agus 
comhar eacnamaíoch le Comhaontú Saorthrádála (FTA) cuimsitheach agus cothrom 
mar chroílár inti;

E. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 184 den Chomhaontú um Tharraingt Siar go 
ndéanfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a ndícheall, de mheon macánta agus 
lánurraim á tabhairt do dhlíchórais a chéile, na bearta is gá a dhéanamh chun 
caibidlíocht a dhéanamh go gasta ar na comhaontuithe lena rialófar an ghaolmhaireacht 
a bheidh eatarthu sa todhchaí dá dtagraítear sa Dearbhú Polaitiúil agus chun na nósanna 
imeachta ábhartha a chur i gcrích chun na comhaontuithe sin a dhaingniú nó a thabhairt 
chun críche, d’fhonn a áirithiú go mbeidh feidhm ag na comhaontuithe sin, a mhéid is 
féidir, ó dheireadh na hIdirthréimhse;

F. de bhrí gur ghlac an Chomhairle Eorpach a treoirlínte caibidlíochta d’fhonn tús a chur le 
caibidlíochtaí faoin tuiscint fhoriomlán ar an gcreat le haghaidh comhpháirtíocht sa 
todhchaí a raibh tuilleadh sonraí le tabhairt faoi sa Dearbhú Polaitiúil;

G. de bhrí, i bhfianaise ghaireacht gheografach na Ríochta Aontaithe agus a hidirspleáchas 
eacnamaíoch le AE (na Páirtithe), mar aon leis an líon mór saoránach de chuid an 
Aontais atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe agus an líon mór saoránach de chuid na 
Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí in AE, ba cheart go mbeadh an chomhpháirtíocht 
bheartaithe idir AE agus an Ríocht Aontaithe cuimsitheach, le FTA mar chuid di, mar 
aon le comhar earnálach níos leithne, i gcás ina rachadh sé sin chun leasa an Aontais 
agus chun leasa a shaoránach; 

H. de bhrí gur cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an gcomhpháirtíocht sin, go háirithe, 
FTA a bhunú lena n-áiritheofaí nach mbeidh taraif, cuóta ná dumpáil ar bith ann, lena n-
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áirítear a mhéid a bhaineann le caighdeáin shóisialta agus fostaíochta, trí ghealltanais 
láidre; 

I. de bhí gur cheart do na gealltanais sin saobhadh trádála agus buntáistí iomaíochta 
éagóracha a chosc ionas go n-áiritheofaí gaolmhaireacht inbhuanaithe, fhadtéarmach 
idir na Páirtithe; de bhrí gur cheart, dá bhrí sin, go mbeadh an chomhpháirtíocht 
bheartaithe bunaithe ar ardchaighdeáin agus cothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí, 
lena n-áiritheofar doroinnteacht na gceithre shaoirse, agus lena ráthófar machaire 
comhréidh a bheidh fós iontaofa le himeacht aimsire; 

J. de bhrí, chuige sin, gur cheart go gcloífeadh an chomhpháirtíocht bheartaithe le 
hardchaighdeáin chomhchoiteanna shóisialta agus fostaíochta, agus le hardchaighdeáin 
chomhfhreagracha arna bhforbairt le himeacht ama agus caighdeáin shóisialta agus 
fostaíochta AE mar phointe tagartha acu; 

K. de bhrí gur cheart don chomhpháirtíocht bheartaithe ceangal a chur ar na Páirtithe 
feabhas leanúnach a chur ar a leibhéil chosanta faoi seach, agus é mar sprioc leis sin 
ardchaighdeáin chomhfhreagracha shóisialta agus saothair a áirithiú ionas go 
gcaomhnófar an machaire comhréidh; 

L. de bhrí, i bhfianaise an mhachaire chomhréidh dá bhfuil tiomantas tugtha sa Dearbhú 
Polaitiúil, gur cheart don chomhpháirtíocht bheartaithe a áirithiú nach laghdófar an 
leibhéal cosanta saothair agus sóisialta dá bhforáiltear le dlíthe, le rialacháin agus le 
cleachtais, faoin leibhéal dá bhforáiltear leis na caighdeáin chomhchoiteanna is 
infheidhme laistigh de AE agus den Ríocht Aontaithe ag deireadh na hIdirthréimhse a 
mhéid a bhaineann leis na réimsí seo a leanas, ar a laghad: cearta bunúsacha ar obair; 
sábháilteacht agus sláinte ceirde, lena n-áirítear prionsabal an réamhchúraim; dálaí oibre 
cothroma agus caighdeáin fostaíochta chothroma, agus cearta faisnéise agus 
comhairliúcháin ar leibhéal na gcuideachtaí agus athstruchtúrú; de bhrí gur cheart go 
gcosnófaí agus go gcuirfí chun cinn idirphlé sóisialta leis an gcomhpháirtíocht 
bheartaithe, i measc oibrithe agus fostóirí, agus a n-eagraíochtaí faoi seach, agus i 
measc rialtas, agus gur cheart go spreagfadh sí idirphlé leis an tsochaí shibhialta;

M. de bhrí, i ndáil leis sin, gur bunriachtanach prionsabal an neamh-chúlchéimnithe i ndáil 
le leibhéil reatha na cosanta saothair agus sóisialta mar aon leis na leibhéil a bheidh ann 
amach anseo, faoi mar a leagtar amach i ndréacht-téacs an Choimisiúin den 
Chomhaontú maidir leis an gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe;

N. de bhrí gur cheart forfheidhmiú éifeachtach ghealltanais na Ríochta Aontaithe a áirithiú 
leis an gcomhpháirtíocht bheartaithe mar aon le forfheidhmiú éifeachtach a dlíthe, 
rialachán agus cleachtas ina léirítear na gealltanais sin, trí bhíthin údaráis intíre a 
mbeidh acmhainní leormhaithe acu, córas éifeachtach cigireachtaí saothair agus 
imeachtaí éifeachtacha riaracháin agus breithiúnacha;

O. de bhrí gur cheart go mbeadh socruithe soghluaisteachta bunaithe ar neamh-idirdhealú 
idir na Ballstáit agus ar chómhalartacht iomlán; de bhrí nach mór go bhforálfaí leis an 
gcomhpháirtíocht bheartaithe do chomhordú slándála sóisialta a bheidh fairsing agus 
domhain;

P. de bhrí gur cheart go n-áireofaí socruithe iomchuí sa chomhpháirtíocht bheartaithe le 
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haghaidh réiteach díospóidí agus forfheidhmiúcháin, agus gur cheart go mbunófaí léi 
comhlacht bainistíochta a bheidh freagrach as bainistiú agus maoirsiú chur chun 
feidhme agus oibriú na comhpháirtíochta beartaithe, lena n-éascófar réiteach díospóidí; 
de bhrí gur tábhachtach go mbeadh na comhpháirtithe sóisialta rannpháirteach, i gcás 
inarb iomchuí, sa phróiseas um réiteach díospóidí;

R. de bhrí gur cheart go mbeadh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh fós mar an t‐aon 
réiteoir amháin ar dhlí an Aontais;

S. de bhrí, sular ghlac sé Acht an Aontais Eorpaigh (Tarraingt Siar) 2020, gur scrios 
Rialtas na Breataine clásail lena soláthrófaí cosaint dhlíthiúil áirithe ar bhon teoranta 
agus intíre do chearta oibrithe arna ndíorthú ó AE, agus gur thug sé tiomantas go 
dtabharfadh sé na forálacha sin ar ais isteach i mBille Fostaíochta a bhí le teacht; de bhrí 
nár tugadh isteach an Bille sin go fóill;

T. de bhrí go raibh tionchar ag paindéim COVID-19 ar phróiseas agus amchlár na 
gcaibidlíochtaí; 

Moltaí ginearálta

1. á mheabhrú di nach féidir le tríú tír, in imthosca ar bith, na cearta céanna a bheith aici ná 
na tairbhí céanna a theachtadh agus a theachtann Ballstát; á mheabhrú di, os a choinne 
sin, gur chun leasanna frithpháirteacha AE agus na Ríochta Aontaithe atá sé tabhairt 
faoi ghaolmhaireacht uaillmhianach, fhairsing agus chothrom tríd an gcomhaontú 
maidir le comhpháirtíocht sa todhchaí; á chreidiúint nach féidir teacht ar chomhaontú 
maidir le Comhaontú den chineál sin ach amháin má dhaingnítear machaire comhréidh, 
faoi mar atá leagtha amach sa Dearbhú Polaitiúil, trí ghealltanais láidre agus 
infhorfheidhmithe maidir le caighdeáin éagsúla; á chur i bhfáth, go háirithe, gur gá, i 
gcás ar bith, nach ndéanfaí difear diúltach do chearta agus caighdeáin shóisialta oibrithe 
AE faoi acquis AE le haon FTA a bheadh ann sa todhchaí; 

2. á chur in iúl gur geal léi an Dréacht-téacs cuimsitheach den Chomhaontú maidir leis an 
gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe arna eisiúint ag an gCoimisiún an 18 
Márta 2020 (‘Dréacht-Chomhaontú’), atá i gcomhréir, ar an iomlán, leis an Dearbhú 
Polaitiúil, lena shainordú caibidlíochta agus le rún an 12 Feabhra 2020 ó Pharlaimint na 
hEorpa ar an sainordú beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht 
nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann; á chur in iúl gur 
oth léi go mór go bhfuil easpa mionsonraí, i gcomparáid leis sin, i sainordú na Ríochta 
Aontaithe; á chur in iúl gur oth léi freisin go bhfuil moltaí i scríbhinn déanta ag an 
Ríocht Aontaithe maidir le hábhair éagsúla, ach go raibh siad faoi rún go dtí an 19 
Bealtaine; 

3. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil an Riocht Aontaithe ag diúltú forálacha maidir le dlí 
an tsaothair sa FTA sa todhchaí a chur faoi réir an tsásra um réiteach díospóidí dá 
bhforáiltear sa Chomhaontú, cé nach bhfuil an cineál sásra um réiteach díospóidí, a 
mbeadh feidhm aige sa réimse sin, á shonrú aici; á mheabhrú di gur gá sásraí um 
réiteach díospóidí a bheith ar fáil le haghaidh gach gné den Chomhaontú;

4. á chur in iúl gur oth léi nach bhfuil gealltanas Rialtas na Ríochta Aontaithe comhlíonta 
aige go fóill i dtaca le Bille Fostaíochta nua agus ag tathant ar an Ríocht Aontaithe é sin 
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a dhéanamh roimh dheireadh na hIdirthréimhse; á chur i bhfáth a ríthábhachtaí atá sé 
bearnaí a sheachaint i gcásanna nach gcosnaítear cearta oibrithe faoi dhlí an Aontais atá 
ann cheana, ná faoi Bhille Fostaíochta na Ríochta Aontaithe; á mheabhrú di nár cheart 
go mbeadh caighdeáin shóisialta agus saothair sa Bhille Fostaíochta ina gcaighdeáin 
shocra, ach gur cheart go leanfaidís go díreach aon fheabhsuithe a dhéantar ar 
chaighdeáin shóisialta agus saothair in AE, chun machaire chomhréidh a áirithiú idir an 
AE agus an Ríocht Aontaithe; 

5. ag tagairt go háirithe, i ndáil leis sin, do ghníomhartha reachtacha de chuid an Aontais 
arna nglacadh le déanaí a dtiteann a spriocdhátaí don trasuí le linn na hIdirthréimhse, 
amhail an t-athbhreithniú ar an Treoir maidir le hOibrithe a Phostú, amhail an leasú ar 
an Treoir maidir le hOibrithe a Phostú, an Treoir maidir le cothromaíocht oibre is saoil 
do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus an Treoir maidir le Dálaí Oibre 
Trédhearcacha agus Intuartha san Aontas Eorpach, agus á athdhearbhú gur sár-
riachtanach é cur chun feidhme iomlán agus cuí na ngníomhartha reachtacha sin;

6. ag spreagadh rannpháirtíocht leanúnach na Ríochta Aontaithe mar thríú tír is 
breathnadóir, gan ról cinnteoireachta sna gníomhaireachtaí a thagann faoi raon 
freagrachta Choiste um Fhostaíocht na Parlaiminte, amhail an Foras Eorpach chun Dálaí 
Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (bunaithe ar shamhail na hIorua)1, toisc go ligfeadh 
sé sin don dá Pháirtí sonraí, dea-chleachtais agus modheolaíochtaí a chomhroinnt; ag 
tabhairt spreagadh don Ríocht Aontaithe freisin oibriú i gcomhar leis an Údarás Eorpach 
Saothair (faoi Airteagail 17(6) agus 42 de Rialachán 2019/1149) agus an Coimisiún 
Riaracháin faoi Rialachán 883/2004/CE;

7. á athdhearbhú, i gcomhréir le mír 125 den Dearbhú Polaitiúil, gur cheart idirphlé leis an 
tsochaí shibhialta a spreagadh maidir le gach gné den chomhaontú agus gur cheart go 
gcuimseofaí leis sin, go háirithe, eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do shaoránaigh an 
Aontais atá ina gcónaí agus ag obair sa Ríocht Aontaithe agus saoránaigh na Ríochta 
Aontaithe atá ina gcónaí agus ag obair san Aontas (eagraíochtaí don óige agus do 
shaoránaigh agus comhlachais d’fhostaithe); 

8. á chur in iúl gur oth léi nach bhfuil iarrachtaí leordhóthanacha déanta ag an Ríocht 
Aontaithe agus ag na Ballstáit chun feasacht a mhúscailt i measc na saoránach maidir le 
héifeachtaí tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE agus ag spreagadh an dá Pháirtí 
go láidir feachtais faisnéise spriocdhírithe a thionscnamh nó dlús a chur leo chun na 
saoránaigh uile a chumhdaítear leis an gComhaontú um Tharraingt Siar a chur ar an 
eolas maidir lena gcearta agus maidir le haon athruithe a d’fhéadfadh a bheith ann 
maidir lena stádas, lena n-áirítear cur i bhfeidhm rialacha maidir le comhordú slándála 
sóisialta; á mheabhrú di go bhfuil saoránaigh a ndéanfaidh tarraingt siar na Ríochta 
Aontaithe difear dóibh ag brath ar fhaisnéis thráthúil agus iontaofa maidir lena gcearta 
agus a stádas agus ag tathant ar na Ballstáit agus ar an Ríocht Aontaithe tosaíocht a 

1  Tá comhaontú déthaobhach ag an Iorua le Eurofound agus déanann sí íocaíocht chun go n-áirítear í sa Suirbhé ar 
Dhálaí Oibre san Eoraip, ina bhfuil sí rannpháirteach ó 2000 (le ceithre eagrán anuas). Bhí sí rannpháirteach freisin sa dara 
heagrán den Suirbhé ar Cháilíocht na Beatha san Eoraip in 2007–2008. Gníomhaíonn an Iorua mar bhreathnóirí freisin do 
Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar Bhord Rialúcháin Eurofound. Thairis sin, coinníonn Eurofound Líonra 
Comhfhreagraithe Eorpacha, lena gcumhdaítear gach Ballstát de AE agus an Iorua, a sholáthraíonn sain-ionchur náisiúnta atá 
ábhartha don díospóireacht Eorpach. Tríd an líonra, déanann Faireachlann Eorpach um Athstruchtúrú Eurofound faireachán 
freisin ar an tionchar a bhíonn ag teagmhais athstruchtúraithe ar mhórscála, ionstraimí tacaíochta don athstruchtúrú agus 
reachtaíocht a bhaineann le hathstruchtúrú i mBallstáit AE agus san Iorua.
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thabhairt don ábhar sin;

9. á chur i bhfáth gur gá tuilleadh iarrachtaí ó na Ballstáit chun mionsonraí a thabhairt 
maidir lena bpróiseas cur chun feidhme agus a n-amchlár chun bearta a ghlacadh lena 
dtabharfar deimhneacht dhlíthiúil do shaoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí 
sna Ballstáit, trí chóras bunaitheach nó dearbhaitheach;

Cur Chun Feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar

10. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá cur chun feidhme éifeachtach an 
Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, lena n-áirítear maidir le sláine an mhargaidh 
aonair agus an aontais custaim a chaomhnú; á chur i bhfios go láidir gur cheart go 
mbeadh feidhm ag an gComhaontú maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí gan 
dochar don Chomhaontú um Tharraingt Siar; á chur i bhfáth go bhfuil fadhbanna 
suntasacha ag saoránaigh AE sa Ríocht Aontaithe i dtaca le stádas lonnaithe a fháil agus 
go bhfuil laghdú tagtha ar chearta na saoránach a fuair stádas réamhlonnaithe i ndáil le 
rochtain ar shochair áirithe, i gcomparáid le saoránaigh na Ríochta Aontaithe; 

11. á chur i bhfáth gur réamhriachtanais iad cur chun feidhme iomlán an Chomhaontaithe 
um Tharraingt Siar agus urramú na ngealltanas arna ndéanamh sa Dearbhú Polaitiúil, 
ionas go mbeidh comhpháirtíocht ann amach anseo idir AE agus an Ríocht Aontaithe 
agus gur comhpháirteanna bunúsacha iad den chomhpháirtíocht chéanna; á chur in iúl 
gur saoth léi ráitis Rialtas na Ríochta Aontaithe ina léirítear easpa toil pholaitiúil maidir 
lena ghealltanais faoin gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin Dearbhú Polaitiúil a 
chomhlíonadh go hiomlán; á chur i bhfios go láidir gur bunriachtanach muinín idir na 
Páirtithe sna caibidlíochtaí seo; 

12. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá aithint fhrithpháirteach cáilíochtaí agus 
dioplómaí in AE agus sa Ríocht Aontaithe agus ag cur béim ar an ngá atá le socruithe 
iomchuí i ndáil leis sin; á mheabhrú di uaillmhian na Ríochta Aontaithe an sásra 
aitheantais do náisiúnaigh tríú tír a fheabhsú; á iarraidh ar na hidirbheartaithe sásraí 
aitheantais a roghnú lena gcloífear leis na caighdeáin gan bacainní nua a chruthú; . á 
iarraidh ar na hidirbheartaithe a áirithiú nach ndéanfar teorannú ar aithint cáilíochtaí 
agus dioplómaí chun nach gcuimsófar ach an ‘tír eisiúna’, lena gcruthófaí bacainní do 
shaoránaigh na Ríochta Aontaithe a bhogann ó Bhallstát amháin go Ballstát eile;

Machaire comhréidh

13. ag cur go láidir in aghaidh an fhíorais nach bhfuil an téarma ‘machaire comhréidh’ i 
sainordú caibidlíochta na Ríochta Aontaithe; ag tabhairt dá haire, ag an am céanna, go 
maíonn Rialtas na Ríochta Aontaithe go gcaomhnóidh sé de facto na caighdeáin 
saothair agus shóisialta is airde ach nach n-aontóidh sé le hoibleagáidí dlíthiúla a théann 
thar na gealltanais atá comhaontaithe ag AE le tíortha amhail Ceanada, an tSeapáin agus 
an Chóiré Theas; á mheabhrú di, áfach, nach dtairgtear coimircí leordhóthanacha le 
gealltanais in FTAnna eile AE don chomhpháirtíocht idir AE agus an Ríocht Aontaithe 
mar ní theachtann aon tír eile lasmuigh de AE rochtain gan taraifí agus gan chuótaí ar 
an margadh aonair agus gur gá diansocruithe i dtaca le machaire comhréidh mar gheall 
ar ghaireacht gheografach, saoránaigh na Ríochta Aontaithe a bheith ina gcónaí in AE 
agus saoránaigh AE a bheith ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe, agus méid na trádála idir 
AE agus an Ríocht Aontaithe, agus dá bhrí sin, gur gá gealltanais níos láidre ná na 



AL\1203822GA.docx 7/9 PE650.569v01-00

GA

gealltanais a iarradh do FTAnna idir AE agus Ceanada, an tSeapáin nó an Chóiré Theas; 
á chur in iúl, i ndáil leis sin, go ndiúltóidh sí d’aon ‘scothroghnóireacht’ ó chreataí 
éagsúla dlíthiúla agus trádála is infheidhme i gcomhthéacs an chaidrimh idir AE agus 
tríú tíortha eile;

14. á athdhearbhú go bhfuil sé ríthábhachtach, d’fhonn go gcaomhnófaí sláine AE agus a 
mhargaidh aonair, chomh maith le sláine an aontais custaim agus doroinnteacht na 
gceithre shaoirse, a áirithiú nach mbeidh leibhéal rochtana, ó thaobh cuótaí agus earraí 
saor ó dhleacht de, ar an margadh aonair is mó ar domhan ar cóimhéid ach amháin le 
méid an chóineasaithe rialála agus leis na gealltanais a ndéanfar maidir le machaire 
comhréidh a urramú le haghaidh iomaíocht chóir agus chothrom d’fhonn ailíniú 
dinimiciúil a dhéanamh; á chur i bhfios go láidir gur gá teaglaim de rialacha agus bearta 
substainteacha, lena n-áirítear clásail neamh-chúlchéimnithe agus sásraí chun cur chun 
feidhme, forfheidhmiú agus réiteach díospóidí éifeachtach a áirithiú; á chur i bhfios go 
láidir nach mór sásra gearáin cuí a ráthú do shaoránaigh agus d’eagraíochtaí 
neamhrialtais a mhéid a bhaineann le forfheidhmiú caighdeán saothair; 

15. ag cur béim, go háirithe, ar na clásail neamh-chúlchéimnithe sna réimsí seo a leanas faoi 
Airteagal LPFS.2.27: (i) cearta bunúsacha ar obair, (ii) caighdeáin sláinte agus 
sábháilteachta ceirde, (iii) dálaí oibre cothroma agus caighdeáin fostaíochta cothroma, 
agus (iv) cearta faisnéise agus comhairliúcháin ar leibhéal na gcuideachtaí agus (v) 
athstruchtúrú; á chur in iúl gur geal léi forálacha Airteagal LPFS.2.28 lena leagtar 
amach an bealach i dtreo ailíniú dinimiciúil; ag tabhairt dá haire, go háirithe, gur mhol 
an Coimisiún cumhachtaí a thabhairt don Chomhairle Comhpháirtíochta chun na 
gealltanais a mhodhnú chun caighdeáin saothair agus shóisialta atá ag forbairt a léiriú; 

16. á mheabhrú di gur cheart go mbeadh gealltanais dhlíthiúla láidre mar bhonn taca le haon 
FTA amach anseo a mbeidh sé mar aidhm leis a bheith saor ó tharaifí agus cuótaí, ar 
gealltanais iad lena n-áiritheofaí machaire comhréidh d’iomaíocht chóir agus chothrom, 
lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le caighdeáin saothair agus shóisialta, chun go 
seachnófar ‘sodar go grinneall’ agus gnóthú buntáistí iomaíochta éagothroma trí leibhéil 
chosanta a laghdú nó trí éagsúlachtaí rialála eile;

17. ag tacú, dá bhrí sin, le forálacha Theideal III (machaire comhréidh agus 
inbhuanaitheacht) agus, go háirithe, Roinn 5 de (cosaint saothair agus shóisialta) den 
Dréacht-Chomhaontú, atá i gcomhréir leis na forálacha atá sa Dearbhú Polaitiúil; 

18. ag tacú leis an gcóras rialachais, comhair, faireacháin agus forfheidmithe agus um 
réiteach díospóidí arna chur i láthair ag an gCoimisiún, go háirithe a mhéid a bhaineann 
le cigireachtaí saothair agus imeachtaí riaracháin agus breithiúnacha, lena n-áirítear 
soláthar leigheasanna, agus ról na Comhairle Comhpháirtíochta agus an Choiste 
Speisialaithe um an Machaire Comhréidh agus um Inbhuanaitheacht; 

19. á chur in iúl gur geal léi an moladh chun tionól parlaiminteach comhpháirtíochta a 
bhunú d’Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa agus de Pharlaimint na Ríochta Aontaithe, 
leis an gceart faisnéis a fháil ón gComhairle Comhpháirtíochta agus moltaí a chur faoina 
bráid; á thabhairt chun suntais freisin gur gá leanúint ar aghaidh le faireachán 
mionsonraithe ar chur chun feidhme agus ar chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe um 
Tharraingt Siar trí Ghrúpa Comhordúcháin na Ríochta Aontaithe agus 
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athmheastóireacht a dhéanamh ar an ngá córas um réiteach díospóidí a bhunú ar leibhéal 
AE;

20. á chur i bhfáth nach dtabharfaidh sí a toiliú d’aon chomhaontú lena ndéanfar ról Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a lagú go díreach nó go hindíreach i dtaca le 
cinneadh a dhéanamh faoi cheisteanna a bhaineann le dlí an Aontais; 

Soghluaisteacht agus comhordú slándála sóisialta

21. á mheabhrú di go bhfuil saoránaigh na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí in AE agus 
saoránaigh AE atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe á gcumhdach agus á gcosaint faoi 
láthair le rialacha maidir le comhordú slándála sóisialta, a mhéid a bhaineann le sochair 
bhreoiteachta, sochair mháithreachais agus sochair choibhéiseacha atharthachta, sochair 
easláine, sochair sheanaoise, sochair marthanóirí, sochair i leith tionóiscí ag an obair 
agus galair cheirde, deontais bháis, sochair dhífhostaíochta, sochair réamhscoir agus 
sochair theaghlaigh faoin gComhaontú um Tharraingt Siar;

22. á mheabhrú di a thábhachtaí atá caomhnú na gceart slándála sóisialta atá ag daoine 
cheana féin a bheidh acu amach anseo, ar daoine iad a ndéanfar difear dóibh i ngach slí; 
á mheabhrú di gur tháinig éilimh láidre ó shaoránaigh a ndéanfar difear dóibh in AE 
agus sa Ríocht Aontaithe araon go gcosnófaí a gcearta; á iarraidh ar idirbheartaithe an 
Chomhaontaithe tosaíocht a thabhairt do chearta na saoránach sin a mhéid a bhaineann 
le comhordú slándála sóisialta ar gach slí;

23. ag tabhairt dá haire gurb é cuspóir Theideal XI: Soghluaisteacht Daoine Nádúrtha ná 
socruithe soghluaisteachta a sholáthar idir na Páirtithe, chun cómhalartacht iomlán na 
socruithe sin agus neamh-idirdhealú a áirithiú i measc na mBallstát, agus chun 
comhordú chórais slándála sóisialta na bPáirtithe a áirithiú; ag tabhairt dá haire go 
bhfuil taisteal saor ó víosaí cómhalartach beartaithe le haghaidh gearrfhanachtaí a 
mhaireann 90 lá ar a mhéad ach go bhféadfadh an dá Pháirtí víosaí a éileamh do 
shaoránaigh atá i mbun gníomhaíocht íoctha; á chur in iúl gur geal léi Airteagal MOBI.5 
ina ndéantar foráil maidir le coinníollacha cómhalartacha i dtaca le hiontráil, cónaí 
fadtéarmach agus cearta shaoránaigh AE agus na Ríochta Aontaithe atá i mbun taighde, 
staidéar, oiliúna agus mhalartuithe na n-óg agus cearta daoine dá dteaghlaigh i gcás 
inarb infheidhme; 

24. á chur in iúl gur geal léi go ndéantar foráil le hAirteagal MOBI.6 agus leis an bPrótacal 
maidir le Comhordú Slándála Sóisialta den Dréacht-Chomhaontú do chur i bhfeidhm 
leanúnach rialacha maidir le comhordú slándála sóisialta i roinnt réimsí den tslándáil 
shóisialta (e.g. sochair bhreoiteachta, easláine agus sheanaoise agus sochair i leith 
tionóiscí ag an obair agus galair cheirde); á chur in iúl gur oth léi go mór, áfach, nach 
bhfuil aon fhorálacha speisialta ann maidir le sochair dhífhostaíochta le haghaidh 
oibrithe trasteorann agus teorann, agus ag tabhairt spreagadh do na Páirtithe, dá bhrí sin, 
forálacha cuí a fhiosrú maidir le sochair dhífhostaíochta le haghaidh oibrithe trasteorann 
agus teorann chun a gcearta a choimirciú; á iarraidh ar na hidirbheartaithe foráil do chur 
i bhfeidhm leanúnach na rialacha maidir le comhordú slándála sóisialta i ngach caibidil; 

25. á chur in iúl gur oth léi freisin nach bhforáiltear le hAirteagal MOBI.6 den Dréacht-
Chomhaontú, ach don fhéidearthacht don Chomhairle Comhpháirtíochta an Prótacal 
maidir le Comhordú Slándála Sóisialta a leasú, in ionad foráil a dhéanamh maidir le 
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hoibleagáid ina leith sin;

26. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá ailíniú dinimiciúil maidir le comhordú slándála 
sóisialta, trína mbeadh ar an Ríocht Aontaithe a reachtaíocht a oiriúnú de réir na n-
athruithe ar ghníomhartha reachtacha AE maidir le comhordú slándála sóisialta, (e.g. an 
Rialachán atá ar na bacáin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le 
comhordú na gcóras slándála sóisialta agus Rialachán (CE) Uimh. 987.2998 lena leagtar 
síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 a chur chun feidhme); á 
chur i bhfáth nach mór go n-áireofaí cearta i bhforálacha an chomhaontaithe deiridh 
maidir le saorghluaiseacht daoine, ar cearta iad a bheadh láidir agus ar chóimhéid a 
mhéid a bhaineann le comhordú slándála sóisialta i gcomhréir leis an Dearbhú 
Polaitiúil;

27. á iarraidh go mbeadh nós imeachta um réiteach díospóidí éifeachtach ann i gcásanna ina 
bhfuil éiginnteacht ann maidir leis an údarás inniúil;

28. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil malartú sonraí cuí bunriachtanach chun críocha 
comhordú slándála sóisialta idir AE agus an Ríocht Aontaithe a chur i bhfeidhm; ag 
tabhairt spreagadh freisin, dá bhrí sin, don Ríocht Aontaithe páirt a ghlacadh i Malartú 
Leictreonach Faisnéise Slándála Sóisialta; 

29. ag tathant ar na Páirtithe forálacha a aontú maidir le leanúint le rannpháirtíocht 
fhrithpháirteach agus infheistíocht airgeadais i gclár Erasmus+ i gcomhréir le forálacha 
an Dearbhaithe Pholaitiúil maidir le rannpháirtíocht i gcláir an Aontais, go háirithe a 
mhéid a bhaineann le tréimhsí oiliúna don ghairmoideachas agus oiliúint a chur ar mhic 
léinn, printísigh agus céimithe nua; á chur i bhfáth go mbeidh fógra ag teastáil fada go 
leor roimh ré ó iarratasóirí ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe araon maidir leis na 
coinníollacha agus na hamlínte le haghaidh rannpháirtíocht sna cláir sin tar éis na 
hIdirthréimhse;

Conclúid

30. á chur in iúl gur saoth léi na héagsúlachtaí suntasacha idir na Páirtithe ag an gcéim seo 
de na caibidlíochtaí, lena n-áirítear maidir le raon feidhme agus struchtúr dlíthiúil an 
téacs atá le caibidliú; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di raon feidhme teoranta na 
comhpháirtíochta sa todhchaí atá beartaithe ag Rialtas na Ríochta Aontaithe, agus ag 
tabhairt le fios gur lú moltaí na Ríochta Aontaithe ná a cuid gealltanas faoin Dearbhú 
Polaitiúil; ag tabhairt dá haire gur dúshlán é na caibidlíochtaí a sheoladh agus a 
thabhairt chun críche i bhfianaise phaindéim COVID-19; ag tathant ar an Ríocht 
Aontaithe oibriú go mear agus go tairbheach le AE chun comhaontú comhpháirtíochta a 
bhaint amach, lena gcruthófar gaolmhaireacht uaillmhianach, fhairsing agus chothrom 
mar aon le machaire comhréidh, i gcomhréir leis na gealltanais go léir arna ndéanamh 
faoin Dearbhú Polaitiúil, roimh dheireadh na hIdirthréimhse.


