
PA\1206624GA.docx PE652.607v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

2020/2076(INI)

9.6.2020

DRÉACHT-TUAIRIM
ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

maidir le Straitéis Nua Tionsclaíochta don Eoraip
(2020/2076(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Jordi Cañas



PE652.607v01-00 2/4 PA\1206624GA.docx

GA

PA_NonLeg



PA\1206624GA.docx 3/4 PE652.607v01-00

GA

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 thart ar 35 milliún duine fostaithe i réimse na tionsclaíochta san 
Aontas faoi láthair agus go seasann sé sin d’os cionn 80 % d’onnmhairithe; de bhrí go 
bhfuil mná fós i dtearcionadaíocht ar fud earnálacha tionsclaíocha, gairmeacha beatha 
agus leibhéil bhainistíochta;

B. de bhrí nach mór do straitéis thionsclaíoch an Aontais a bheith ina veicteoir chun níos 
mó post agus poist níos fearr a chruthú agus chun margadh post cuimsitheach agus 
cothrom a bhaint amach, agus a mbeidh an t-aistriú chuig tionscal digiteach atá 
neodrach ó thaobh carbóin de ag gabháil leis sin;

C. de bhrí go bhfuil an digiteáil agus an intleacht shaorga ríthábhachtach do gach earnáil 
tionsclaíochta, sa mhéid go mbítear ag cur iomaíochas i méid agus ag cruthú deiseanna 
fostaíochta agus rathúnais eacnamaíoch;

D. de bhrí go bhfuil dúshláin nach bhfacthas a leithéid roimhe ann don tionsclaíocht san 
Aontas mar thoradh ar phaindéim COVID-19, agus go bhfuil os cionn 5 mhilliún duine i 
mbaol a bpost a chailleadh agus laghdú de thart ar 7 % tuartha don OTI ar fud an 
Aontais ar an meán;

E. de bhrí go bhfuil idirphlé sóisialta agus comhar leanúnach idir na comhpháirtithe 
sóisialta bunriachtanach le haghaidh beartas tionsclaíoch láidir lena ndírítear ar shochaí 
níos cothroime a bhaint amach do chách agus lena maolaítear an riosca go bhfágfaí aon 
duine ar lár;

1. á thabhairt chun suntais nach mór do bheartas tionsclaíochta an Aontais bheith i 
gcomhréir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus aghaidh a thabhairt go héifeachtúil 
ar iarmhairtí sóisialta an athraithe struchtúraigh agus ar an ngá atá ann leanúint dá 
phrionsabail a chur chun feidhme, chun tacú le dálaí córa oibre agus comhdheiseanna, 
chomh maith le rochtain ar mhargaí saothair agus ar chórais leasa a fheidhmíonn go 
maith;

2. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart an Bhuanscéim Eorpach Athárachais 
Dífhostaíochta a ghlacadh mar phríomhionstraim nach mór a bheith ag gabháil leis an 
aistriú déach sa réimse éiceolaíochta agus sa réimse digiteach;

3. á mheas nach mór do bheartas tionscalaíochta an Aontais glacadh le straitéisí 
athlonnaithe a dhéanann cur chun cinn ar théarnamh fostaíochta ar ardchaighdeán agus 
ar dheiseanna monaraíochta a thabhairt ar ais chuig an Aontas, d’fhonn iomaíochas a 
mhéadú agus spleáchas iomarcach ar sholáthraithe eachtracha a sheachaint, go háirithe 
in earnálacha straitéiseacha amhail sláinte, digiteáil agus fuinneamh, agus ar an gcaoi 
sin neamhspleáchas straitéiseach an Aontais a neartú;

4. á chur i bhfáth go bhfuil an cumas lucht saothair cáilithe a earcú agus a choimeád 
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riachtanach do thionscal iomaíoch AE; á mheas go bhfuil oideachas in earnálacha, 
scileanna agus inniúlachtaí atá dírithe ar an todhchaí, go háirithe maidir le hOiliúint 
Ghairmoideachais agus scileanna digiteacha, ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar 
an nganntanas scileanna atá ann faoi láthair; á chreidiúint gur réamhriachtanas í an 
fhoghlaim ar feadh an tsaoil chun uasoiliúint agus athsciliú éifeachtúil tráthúil oibrithe a 
áirithiú agus gur cheart go mbeadh an fhoghlaim ina dlúthchuid de Straitéis 
Thionsclaíoch an Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndáil leis an méid sin, 
comhlántacht a áirithiú idir aidhmeanna na Straitéise nua Tionscalaíochta agus an Clár 
Oibre Scileanna don Eoraip, a bhfuil leagan uasdátaithe de ar na bacáin;

5. á mheas gur léirigh an phaindéim le déanaí an tábhacht a bhaineann le réitigh 
dhigiteacha, go háirithe le teilea-obair; agus an gá atá le treoirlínte agus rialacháin a 
bhunú ar an leibhéal Eorpach; á chreidiúint go gcuireann teilea-obair deiseanna ar fáil 
amhail cothromaíocht oibre agus saoil níos fearr, laghdú ar astaíochtaí CO2 a bhaineann 
leis an taisteal laethúil, agus deiseanna fostaíochta feabhsaithe do dhaoine faoi 
mhíchumas; á iarraidh ar an gCoimisiún creat reachtach a mholadh d’fhonn 
coinníollacha teilea-oibre a rialáil ar fud an Aontais;

6. á chur i bhfáth nach mór cothromaíocht inscne agus comhionannas a bhaint amach idir 
fir agus mná a bheith ina gcroíphrionsabail i straitéis tionsclaíochta an Aontais 
Eorpaigh; á iarraidh ar an gCoimisiún gné na hinscne a chur san áireamh ina straitéis 
beartais thionsclaíoch, go háirithe ina chuid beart chun aghaidh a thabhairt ar na 
claochluithe digiteacha agus glasa, agus rannpháirtíocht na mban san fhiontraíocht 
dhigiteach agus freisin san oideachas agus san fhostaíocht in ábhair STEM agus in TFC 
a spreagadh chun bearna inscne thionsclaíoch agus dhigiteach a sheachaint;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go dtugtar aghaidh sa straitéis iar-2020 ar 
chuimsiú daoine faoi mhíchumas in earnálacha tionsclaíocha agus in áiteanna oibre agus 
go gcuirtear chun cinn cuimsiú na ndaoine sin, trí dhul i ngleic le hidirdhealú agus trí 
inrochtaineacht a áirithiú trí bhacainní fisiciúla, digiteacha agus sóisialta a bhaint.


