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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um an Margadh 
Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a 
leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach go ndéanann 
an tAontas an ceartas agus an chosaint shóisialta a chur chun cinn.

B. de bhrí nár cheart do shaorghluaiseacht seirbhísí, i gcás ar bith, cearta na n-oibrithe, an 
chosaint shóisialta agus prionsabal na dlúthpháirtíochta a chur i mbaol; de bhrí go 
bhféadfaidh an digiteáil rialú agus cur i bhfeidhm na rialacha lena gcosnaítear cearta na 
n-oibrithe soghluaiste a éascú;

C. de bhrí go n-éilíonn iarmhairtí sóisialta na saorghluaiseachta seirbhísí beartas atá 
comhtháthaithe agus comhsheasmhach agus straitéis thionsclaíoch Eorpach atá cóir 
agus cothrom go geografach;

1. á chreidiúint nár cheart prionsabal na tíre tionscnaimh a thabhairt isteach agus nach mór 
do shaorghluaiseacht seirbhísí cearta na n-oibrithe agus cearta sóisialta a urramú;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar na húdaráis áitiúla, i comhairle leis 
na comhpháirtithe sóisialta, straitéisí a bhunú lena ráthaítear agus lena n-éascaítear 
soghluaiseacht oibrithe atá roghnach agus nach bhfuil forchurtha orthu, le tacaíocht ó 
bheartais phoiblí fhabhracha agus deiseanna fostaíochta ar chaighdeán atá oiriúnaithe ó 
thaobh scileanna de;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit úsáid uirlisí digiteacha a chur chun cinn 
agus modhanna leordhóthanacha a thabhairt le haghaidh cigireachtaí oibre.


