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MOLTAÍ

Iarann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Buiséid, mar 
an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á aithint go bhfuil dréachtbhuiséad 2021 atá molta bunaithe ar na tograí nua maidir le 
Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027 an 27 Bealtaine 2020 agus á chur in iúl 
gurb oth léi go bhfuil an togra ón gComhairle an 21 Iúil 2020 faoin togra 
athbhreithnithe sin ón gCoimisiún (EUR-25 700 milliún);

2. á mheabhrú go raibh níos mó ná 100 milliún Eorpach ag streachailt leis an 
mbochtaineacht agus díth ábhartha go laethúil roimh phaindéim COVID-19, agus gur 
dóigh go gcuirfear meath ar an staid mar thoradh ar an bpaindéim; á aithint an ról 
ríthábhachtach atá ag Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE), an Tionscnamh um Fhostaíocht 
don Aos Óg (TFAO), an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED), Clár an 
Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI) agus an gCiste 
um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD) i CAI reatha 2014-2020;

3. á mheabhrú gur cailleadh na mílte duine san Eoraip mar gheall ar ráig COVID-19 agus 
gur eascair géarchéim gan fasach aisti a bhfuil iarmhairtí tubaisteacha aici do dhaoine, 
teaghlaigh, oibrithe agus gnólachtaí, agus go n-éilítear freagra gan fasach léi dá bhrí sin; 
á thabhairt chun suntais gur bliain chriticiúil don bhuiséad a bheidh i gceist le 2021, mar 
chéad bhliain CAI 2021-2027 agus mar chéad bhliain “téarnaimh iar-COVID-19”; á 
thabhairt chun suntais, go háirithe, gur cheart don bhuiséad cuidiú chun feabhas a chur 
ar an staid maidir leis an réimse sóisialta agus fostaíochta, ag am géarchéime gan fasach 
i ndiaidh phaindéim COVID-19;

4. á chur i bhfáth gur cheart d’iarrachtaí téarnaimh borradh a chur faoi phoist agus fás, gur 
cheart athléimneacht ár sochaithe a chomhlánú le gné shóisialta láidir, lena dtabharfar 
aghaidh ar neamhionannais shóisialta agus eacnamaíocha agus riachtanais iad siúd is 
mó atá buailte ag an ngéarchéim, go háirithe grúpaí faoi mhíbhuntáiste a d’fhéadfadh a 
bheith leochaileach, agus nach mór a gcuimsiú sa mhargadh saothair a thacú agus a 
chothú;

5. á chur in iúl gur geal léi an togra ón gCoimisiún chun EUR 1,5 billiún a leithdháileadh 
in 2021 don Chiste um Aistriú Cóir (CUAC) agus á thabhairt chun suntais gur gá 
príomhról a bheith ag CUAC chun tacú le hoibrithe a athsciliú;

6. á chur in iúl gur geal léi an cuíchóiriú a bheidh ann amach anseo ar CSE reatha, TFAO, 
FEAD agus EaSI faoi Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), lena gceadófar sineirgí a 
fheabhsú agus an t-ualach riaracháin a laghdú; á mheabhrú go mbeidh CSE+ an 
phríomhionstraim airgeadais chun gné shóisialta na hEorpa a neartú, trí phrionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur i bhfeidhm; ag tarraingt aird ar leith ar ról 
lárnach CSE+ sa chéim iar-phaindéimeach; ag tabhairt rabhaidh go bhféadfadh aon 
laghdú ar bhuiséad CSE+ a chur chun feidhme éifeachtach agus an fhéidearthacht go 
mbainfidh sé a chuspóirí amach a chur i mbaol; á chur in iúl gur cúis buartha di, i ndáil 
leis sin, na dréachtleithreasuithe atá molta ag an gCoimisiún do CSE+ i 
ndréachtbhuiséad 2021 (EUR 12 655,1 milliún i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas, 
EUR 15 374,8 leithreasuithe íocaíochta); 
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7. á chur i bhfáth gur cheart don chuíchóiriú a bheidh ann amach anseo bunaithe ar 
fhianaise agus measúnú tionchair, agus gur cheart dó a bheith i gcomhréir leis an clár 
oibre maidir le rialáil níos fearr, chomh maith le moltaí lena mbaineann ó Chúirt 
Iniúchóirí na hEorpa; á thabhairt chun suntais, i dtaca leis sin, gur cheart go mbeadh 
bearta straitéiseacha le cuspóirí agus spriocanna atá sainithe go soiléir mar thoradh i 
gcónaí ag na gníomhaíochtaí a cuirtear chun feidhme i réimse na fostaíochta agus na 
ngnóthaí sóisialta agus go bhfuil caiteachas éifeachtach chomh tábhachtach céanna leis 
na huasteorainneacha buiséid iomlán;

8. á chur in iúl gur geal léi, i bhfianaise an méadú ar éileamh a bhfuiltear ag dréim leis tar 
éis phaindéim an choróinvíris, an togra ón gCoimisiún chun an cistiú bliantúil atá ar fáil 
do CED a mhéadú go EUR 386 milliún ó 2021 ar aghaidh agus gur cúis buartha di go 
bhféadfadh an togra ón gComhairle chun an cistiú sin a theorannú go EUR 197 milliún 
in 2021 an bonn a bhaint óna ról fíorthábachtach chun cúnamh a thairiscint d’oibrithe a 
chaill a bpost i dteagmhais athstruchtúraithe;

9. á chur i bhfios go láidir, i gcomhthéacs na sriantachta leanúnaí buiséid agus théarnamh 
iar-COVID-19, go mbeidh sé ríthábachtach an úsáid is fearr a bhaint as buiséad 
ginearálta 2021, lena n-áirítear beartais maidir le scileanna amach anseo agus bearta 
chun tacú le haistriú margaidh saothair agus coigeartú níos fearr ar athrú déimeagrafach, 
uathoibriú agus digitiú, go háirithe trí chomtháthú feabhasaithe sa mhargadh saothair 
maidir le grúpaí faoi mhíbhuntáiste a d’fhéadfadh a bheith leochaileach; 

10. ag cur béim ar a thábhachtaí atá cuntasacht bhuiséadach agus tosaíochtaí a leagan síos 
agus fíorluach ar airgead á sholáthar do shaoránaigh AE, lena n-áirítear béim níos láidre 
ar cheapadh beartas ar bhonn fianaise agus aird ar leith ar éagothromaíochtaí sóisialta, 
réigiúnacha agus críche;

11. á thabhairt chun suntais rannchuidiú tábhachtach na ngníomhaireachtaí chun deileáil le 
réimse leathan saincheisteanna fostaíochta, sóisialta agus bailiú sonraí; á chur i bhfáth 
go bhfuil a dtascanna á bhforbairt agus dá bhrí sin nach mór na hacmhainní is gá a 
thabhairt dóibh chun iad a dhéanamh; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí measúnú 
cuimsitheach ar na tascanna nua arna sannadh do na gníomhaireachtaí agus ar a 
bhfeidhmíocht fhoriomlán, d’fhonn leithdháiltí buiséadacha iomchuí agus éifeachtúla, 
agus iad amháin, a áirithiú; á áitiú, go háirithe, go mbeadh foireann agus cistiú ceart ag 
an Údarás Eorpach Saothair;

12. á athdhearbhú gur uirlisí thar a bheith luachmhara iad tionscadail phíolótacha (PPanna) 
agus gníomhaíochtaí ullmhúcháin (PAanna) chun gníomhaíochtaí nua agus réitigh 
nuálacha i réimsí na fostaíochta agus cuimsithe shóisialta a thástáil; á mheabhrú go 
bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfar PPanna/PAanna a mheasúnú bunaithe ar a 
bhfiúntas agus breisluach AE amháin.


