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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:

1. á chur i bhfios go láidir go rannchuidíonn FBManna go cinntitheach leis an nuálaíocht, 
le cruthú post agus le margadh saothair cuimsitheach; á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
na rátaí dífhostaíochta in AE atá ag dul i méid agus an riosca go gcaillfidh na milliúin 
duine a bpost mar thoradh ar ghéarchéim COVID-19; ag aithint go bhfuil fadhbanna 
tromchúiseacha leachtacha ag FBManna faoi láthair agus, sa chomhthéacs sin, á 
thabhairt chun suntais an gá atá le maoiniú inbhuanaithe chun nasc a dhéanamh idir an 
bhearna infheistíochta reatha agus cumas FBManna chun nuála agus dul i dtreo réitigh 
atá níos inbhuanaithe, níos fuinneamhéifeachtúla, níos ciorclaí agus níos neodraí ó 
thaobh na haeráide de a neartú, lena n-áiritheofar cur chun feidhme rathúil an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus an aistrithe chóir lena mbaineann;

2. á mheas gur cheart go ndéanfadh ionstraimí téarnaimh AE agus cláir ábhartha CAI 
comhlánú ar scéimeanna náisiúnta, lena dtacaítear le FBManna, go háirithe sna 
hearnálacha is mó atá thíos leis an bpaindéim, agus lena ndéantar díchill 
neamhspleáchas tionsclaíochta AE a áirithiú;

3. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh gníomhaíochtaí a bhaineann le FBManna ag 
croílár na bpleananna agus tionscnaimh thionsclaíocha agus ghlasa de chuid AE agus 
gur cheart dóibh dul bonn ar bhonn le bearta chun oibrithe a chosaint; á mheas go bhfuil 
neartú rialacha AE maidir le córais slándála sóisialta bunriachtanach ar mhaithe le 
soghluaisteacht an lucht saothair agus oibrithe a chosaint, go háirithe, na hoibrithe sin i 
staideanna neamhchinnte;

4. á iarraidh go gcuirfear bearta sláinte agus sábháilteachta san ionad oibre i bhfeidhm go 
córasach, agus á chur in iúl gur geal léi na treoirlínte ón nGníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) maidir le hionaid oibre a chur in 
oiriúint agus oibrithe a chosaint maidir le paindéim COVID-19; á mheas gur cheart 
treoirlínte den sórt sin a fhorbairt tuilleadh chun freagairt chomhordaithe agus 
éifeachtúil a thabhairt i gcás bagairtí trasteorann ar shláinte an phobail sa todhchaí;

5. á mheas gur cheart go mbeadh an laghdú ar an ualach rialála agus an simpliú ar na 
rialacha maidir le rochtain ar mhaoiniú do FBManna agus do dhaoine féinfhostaithe a 
bheith ina chloch choirnéil den straitéis amach anseo do FBManna Eorpacha, agus go 
mbeadh siad ina rannchuidiú ríthábhachtach le téarnamh eacnamaíoch tapa;

6. á iarraidh ar AE tacú le aistrithe digiteacha agus glasa trí infheistíocht a dhéanamh san 
intleacht shaorga agus i dtionscnaimh athscilithe agus uas-scilithe chun cothú a 
dhéanamh ar an litearthacht dhigiteach, ar ghlacadh ardscileanna digiteacha agus 
scileanna nua do ghairmeacha agus earnálacha nua a thiocfaidh chun cinn ón aistriú 
chuig geilleagar inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh carbóin de; á thabhairt chun 
suntais an gá le cur chuige réamhbhreathnaitheach a ghlacadh i dtaca le gairmoideachas 
agus oiliúint agus scileanna, go háirithe scileanna digiteacha; á chur i bhfáth, mar ábhar 
tosaíochta, an ga le haghaidh a thabhairt ar an neamhréir idir scileanna/cáilíochtaí agus 
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riachtanais an mhargaidh saothair.


