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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le héagothromaíochtaí a laghdú agus béim ar leith á leagan ar bhochtaineacht 
lucht oibre
(2019/2188(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe,

– ag féachaint do Choinbhinsiúin agus Moltaí na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair,

– ag féachaint do Cairt Shóisialta na hEorpa (athbhreithnithe),

– ag féachaint do chuspóir an chomhtháthaithe faoi Airteagal 3 CAE, go háirithe an 
coinsiasú sóisialta aníos,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh don Choinbhinsiún 
Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint faoi Airteagal 6 
CFAE,

– ag féachaint d’Airteagal 3 CAE;

– ag féachaint don clásal sóisialta cothrománach i gcomhréir le hAirteagal 9 CFAE,

– ag féachaint don bheartas sóisialta i gcomhréir le hAirteagail 151 go 161 CFAE,

– ag féachaint do cholún Eorpach na gceart sóisialta,

– ag féachaint don chomhrac i gcoinne na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta 
(ceann de spriocanna 2020 an Aontais),

– ag féachaint dá rún an 9 Deireadh Fómhair 2008 maidir le cuimsiú sóisialta a chur chun 
cinn agus bochtaineacht a chomhrac, lena n-áirítear bochtaineacht leanaí, in AE1,

– ag féachaint dá rún an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le ról an ioncaim íosta sa 
chomhrac i gcoinne na bochtaineachta agus sochaí chuimsitheach a chur chun cinn san 
Eoraip2,

– ag féachaint dá rún an 24 Samhain 2015 maidir le héagothromaíochtaí a laghdú agus 
aird ar leith á díriú ar an mbochtaineacht i measc leanaí3,

– ag féachaint dá rún an 4 Iúil 2017 maidir le dálaí oibre agus fostaíocht fhorbhásach4,

1 Téacsanna arna nglacadh, P6_TA(2008)0467.
2 Téacsanna arna nglacadh, P7_TA(2010)0375.
3 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2015)0401.
4 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2017)0290.



PE647.047v01-00 4/10 PR\1198318GA.docx

GA

– ag féachaint d’Innéacs na gCeart Domhanda ó ITUC5,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A9-
0000/2020),

Éagothromaíochtaí ag méadú

A. de bhrí go bhfuil éagothromaíochtaí móra sna Ballstáit agus idir na Ballstáit agus go 
bhfuil an bhearna idir daoine saibhre agus daoine bochta go seasta ag méadú; de bhrí 
gur tháinig laghdú ar an nglanmhaoin in aghaidh an teaghlaigh i dtíortha an Ghrúpa 
Euro don 20% íochtair ach fós gur mhéadaigh sé go mór don 20% uachtair6 agus go 
bhfuil fiacha de EUR 4 500 ar an meán ag an 20% íochtair de theaghlaigh cé go bhfuil 
glanmhaoin de EUR 1 189 700 ag an 10% uachtair7;

B. de bhrí go bhfuil pá íseal agus an méadú ar dhifreáil phá ag cur leis an éagothromaíocht; 
de bhrí, freisin, go bhfuil an méadú ar tháirgeadh gan méadú comhfhreagrach ar phá ag 
méadú na héagothromaíochta eacnamaíche laistigh de na Ballstáit agus idir na Ballstáit;

C. de bhrí go saothraíonn mná in AE-27, ar an meán, 15% níos lú ná mar a shaothraíonn 
fir8;

An Bhochtaineacht

D. de bhrí gur léir nár bhain AE an sprioc amach a bhí leagtha síos aige dó féin go ndéanfaí 
laghdú 20 milliún faoi 2020 ar an líon daoine atá i mbaol na bochtaineachta9;

E. de bhrí go bhfuil 95 milliún duine (21,7%) ag fulaingt ón mbochtaineacht nó ó imeallú 
sóisialta agus dá réir sin gur baolach a mbeithsine sóisialta do dhuine as gach cúigear sa 
tríú geilleagar is mó ar domhan (AE-27)10;

F. de bhrí go raibh 6,1% den phobal in AE-28 ag maireachtáil faoi ghéardhíth ábhartha in 
201811;

5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
6 Suirbhé ar Mhaoin agus Tomhaltas Teaghlaigh: Torthaí ó Bhabhta 2017, Páipéar Staidrimh BCE Uimh. 36, Márta 
2020, lch. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 Suirbhé ar Mhaoin agus Tomhaltas Teaghlaigh: Táblaí Staidrimh do Bhabhta 2017, Márta 2020, lch. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/society/20200227STO73519/grafaic-faisneise-an-bhearna-pha-
idir-na-hinscni-san-eoraip
9 Francesca Pepé agus Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe, An Bhruiséil, Samhain 2019, lch. 7 agus lch. 13 (ar aghaidh), agus 
COM(2010)2020 final, 3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
11 Géardhíth ábhartha: gan a bheith in ann ceithre cinn den aon rud déag seo a leanas a íoc: morgáiste nó 
íocaíochtaí cíosa, billí tí, tráthíocaíochtaí fruilcheannaigh nó íocaíochtaí iasachta eile, seachtain de shaoire 
bhliantúil, béilí ina bhfuil feoil/iasc/próitéin gach dara lá, speansais airgeadais nach bhfuiltear ag súil leo, 
teileafón (lena n-áirítear fón póca), teilifíseán daite, meaisín níocháin, carr, téamh; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/society/20200227STO73519/grafaic-faisneise-an-bhearna-pha-idir-na-hinscni-san-eoraip
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/society/20200227STO73519/grafaic-faisneise-an-bhearna-pha-idir-na-hinscni-san-eoraip
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
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G. de bhrí go bhfuil bochtaineacht teaghlaigh ag méadú: tá duine as gach ceathrar leanaí 
faoi 18 mbliana i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh shóisialta; de bhrí gur 
tuismitheoirí aonair (34,2 %) agus gur teaghlaigh a bhfuil muirín mhór iontu is mó atá i 
gceist leis sin12;

H. de bhrí go bhfuil ardú ag teacht go leanúnach ar chíos agus go bhfuil ar dhaoine atá faoi 
thairseach na bochtaineachta 38% dá n-ioncam indiúscartha a chaitheamh ar chóiríocht, 
agus go bhfuil an ráta sin chomh hard le 50-90%13 i mBallstáit áirithe;

I. de bhrí go bhfuil ardú ag teacht i ngach áit, seachas san Fhionlainn, ar dhaoine a bheith 
gan dídean agus go bhfuil isteach agus amach le 700 000 duine gan dídean14;

J. de bhrí go bhfuil méadú leanúnach ag teacht ar bhochtaineacht i measc daoine 
scothaosta, agus go bhfuil athchóiriú pinsean mar bhunús leis sin, agus i bhfianaise go 
bhfuil ráta riosca na bochtaineachta i measc daoine os cionn 65 bliana d’aois, ar an 
meán, ag 16.1% (AE-28); de bhrí go méadóidh an uimhir sin tuilleadh mar gheall ar 
dhálaí oibre forbhásacha agus neamhghnácha15;

Meathlú ar chómhargáil 

K. de bhrí go bhfuil meath ag teacht ar an gcómhargáil i dtíortha ECFE agus, in ar a laghad 
14 Bhallstát, go bhfuil duine as gach beirt fostaithe ag obair gan aon chomhaontú pá a 
bheith déanta; de bhrí gur i seacht gcinn de na Ballstáit, agus iontusan amháin, atá an 
ráta cómhargála níos airde ná 80%16;

L. de bhrí go bhfuil méadú ó 92 in 2018 go dtí 107 in 2019 tagtha ar an líon tíortha ar fud 
an domhain ina bhfuil srian á chur ar cheardchumainn agus oibrithe; de bhrí gur in AE-
28 is airde a bhí an méadú sin, ag 40%, agus de bhrí go ndearna 68% de thíortha an 
ceart chun stailce a shárú agus go ndearna 50% de thíortha an ceart chun cómhargála a 
shárú17;

Méadú ar dhálaí oibre neamhghnácha agus forbhásacha 

M. de bhrí go bhfuil an chinnteacht a ghabhann le post ag laghdú go mór mar gheall ar 
phríobháidiú agus ar eisfhoinsiú agus gur léiriú é sin freisin ar an méadú atá ag teacht ar 
dhálaí oibre forbhásacha;

N. de bhrí go bhfuil an cion d’oibrithe a bhfuil cónaí orthu i dteaghlach atá i mbaol na 
bochtaineachta méadaithe ó 8% go dtí 9,4% laistigh de dheich mbliana, agus gurb 

_material_living_conditions#General_overview)
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=ga
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=ga
16 ECFE, Visser(2016), Bunachar Sonraí ICTWSS.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, p. 6, no 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=ga
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=ga
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
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ionann é an cion sin agus 20,5 milliún duine18;

O. de bhrí go bhfuil éagsúlacht mhór ó thaobh méide, réimse agus clúdaigh sna córais um 
pá íosta sna Ballstáit; de bhrí gur i dtrí Bhallstát, agus iontusan amháin, atá an pá íosta 
go leanúnach os cionn thairseach na bochtaineachta, mar a shainmhínítear é, (i.e. 60% 
den oll-airmheán) agus ngach dtugann an pá íosta cosaint leanúnach in aghaidh na 
bochtaineachta i mBallstáit eile; de bhrí, nach ndéantar earnálacha áirithe, grúpaí áirithe 
d’fhostaithe agus cineálacha áirithe oibre a áireamh ná a chlúdach amanna i socruithe pá 
íosta;

P. de bhrí, le deich mbliana anuas, go bhfuil an méadú ar fhostaíocht neamhghnách i bhfad 
níos airde ná an méadú foriomlán ar phoist, agus gur i bhfostaíocht pháirtaimseartha, 
agus ina dhiaidh sin, in obair ghearrtéarmach, is mó a tharla an méadú19; de bhrí gur go 
neamhdheonach atá os cionn an trian d’oibrithe páirtaimseartha ag obair go 
páirtaimseartha agus gur mar gheall ar nach bhfuil aon rogha eile acu atá duine as gach 
beirt in obair ghearrthéarmach20;

Géarchéim

Q. de bhrí, le linn ghéarchéim airgeadais 2008, gur tháinig méadú mór ar dhífhostaíocht, ar 
fhostaíocht fhorbhásach agus ar fhostaíocht neamhghnách agus go bhfuil an fócas anois 
freisin, le linn ghéarchéim COVID-19, ar shaincheisteanna sóisialta lena mbaineann 
caillteanas post, obair ghearrthéarmach agus bagairt ar mhodh maireachtála e.g. sna 
ceardtionscail bheaga; de bhrí go bhfuil an meánaicme ag laghdú, go bhfuil an bhearna 
idir daoine saibhre agus daoine bochta go seasta ag méadú agus go bhfuil géarchéim 
COVID-19 ag cur leis na héagothromaíochtaí móra sna Ballstáit agus idir na Ballstáit;

Bearta i gcoinne an neamhionannais 

1. á mheabhrú don Choimisiún agus do na Ballstáit, an sprioc maidir le dálaí maireachtála 
inchomparáide a bheith ann a chur chun feidhme trí chóineasú aníos agus cur in aghaidh 
an neamhionannais agus an laghdaithe dlúthpháirtíochta sna Ballstáit agus eatarthu trí 
bhearta iomchuí, amhail neartú na gcóras cómhargála agus coincheap comhordaithe 
maidir le córais slándála íosta do dhaoine de gach aois, trí ioncam íosta, tuarastal íosta 
agus pinsean íosta;

2. suite de nach bhfuil feidhm a thuilleadh sa lá atá inniu ann ag an bprionsabal ‘gurb í an 
obair an réiteach is fearr ar an mbochtaineacht’ i bhfianaise earnálacha lena ngabhann 
pá íseal, dálaí oibre neamhghnácha agus neamhchinnte agus bhaint as a chéile na gcóras 
slándála sóisialta agus nach féidir saol atá saor ón mbochtaineacht a chinntiú ach 
amháin trí chórais chómhargála agus tuarastail íosta éifeachtacha;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, ar bhonn na n-oibleagáidí faoi 
Choinbhinsiúin EIS, Cairt Shóisialta athbhreithnithe na hEorpa agus Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, cómhargáil a chur chun cinn, chomh maith leis an gceart 
comhaontuithe comhchoiteanna a aontú, caibidlíocht a dhéanamh orthu agus iad a 

18https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=ga&newsId=9378
19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.
20https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=ga&newsId=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=ga&newsId=9378
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=ga&newsId=9378
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thabhairt i gcrích, agus an ceart chun tuarastal íosta cóir a urramú agus a fhorfheidhmiú;

4. ag tarraingt aird an Choimisiúin agus na mBallstát ar an ngá atá le prótacal maidir le dul 
chun cinn sóisialta sna Conarthaí Eorpacha, lena dtabharfar tosaíocht do chomhchearta 
sóisialta bunúsacha, i gcás coinbhleachtaí idir na cearta sin agus saoirsí bunúsacha 
eacnamaíocha;

Coimirciú íosta dálaí maireachtála agus oibre

5. á chur in iúl gur geal léi plean an Choimisiúin dréacht-ionstraim dlí a mholadh go pras 
chun a áirithiú go bhfaighidh gach oibrí san Aontas tuarastal íosta cothrom21; á iarraidh, 
thairis sin, go n-áiritheofar leis, trí bhíthin reachtaíocht nó comhaontuithe 
comhchoiteanna, nach mbeidh aon duine i mbaol na bochtaineachta agus gur féidir le 
gach duine maireachtáil ar bhonn a gcuid oibre agus páirt a ghlacadh sa tsochaí; á chur i 
bhfios go láidir gur cheart gur 60 % ar a laghad den olltuarastal náisiúnta a bheadh san 
íosteorainn; á chur i bhfáth, más rud é go bhfuil sé sin ró-íseal i gcomparáid leis an 
gcaighdeán maireachtála náisiúnta, gur cheart sásra breise, bunaithe ar chritéir 
oibiachtúla a úsáid chun forlíonadh a ríomh, lena n-áiritheofaí saol cuibhiúil;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún dálaí íosta oibre dlíthiúla a áirithiú do gach oibrí, go háirithe 
d’oibrithe atá i mbun obair neamhghnách agus neamhchinnte agus d’oibrithe 
féinfhostaithe bréagacha, trí na treoracha atá ann cheana a fheabhsú nó trí bhíthin 
gníomhartha reachtacha nua, agus cosc a chur ar chonarthaí gan íosmhéid uaireanta;

7. á chur in iúl gur geal léi an plean atá ag an gCoimisiún an Treoir maidir le hObair 
Ardáin a ghlacadh, lenar cheart a áirithiú go gcumhdófar oibrithe ardáin le dlí an 
tsaothair is infheidhme, go mbeidh cosaint shóisialta acu agus go bhféadfaidh siad 
ionadaíochtaí fostaithe a bhunú agus teacht le chéile i gceardchumainn chun 
comhaontuithe comhchoiteanna a thabhairt i gcrích;

8. á iarraidh ar na Ballstáit, agus an Treoir maidir le Cothromaíocht Oibre is Saoil22 á cur 
chun feidhme acu, rochtain ar chúram leanaí a áirithiú i gcoitinne agus go háirithe do 
thuismitheoirí aonair, ionas nach gcuirfear brú orthu dul i mbun obair neamhchinnte 
agus ísealphá; 

9. á iarraidh go gcomhlíonfaí na rialacha maidir le comhionannas agus frith-idirdhealú, go 
háirithe a mhéid a bhaineann le pá;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit rochtain ar thithíocht chuibhiúil, 
inacmhainne a áirithiú do chách agus tithíocht phoiblí inacmhainne a chur chun cinn 
tuilleadh;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit grúpaí fostaíochta neamhghnácha agus 
neamhchinnte a chuimsiú sna margaí saothair agus bearta a dhéanamh chun an cineál 
fostaíochta sin a chomhrac;

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
22 Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le 

cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón 
gComhairle.
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12. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit faireachán níos déine a dhéanamh ar 
chomhlíonadh na reachtaíochta saothair agus sóisialta is infheidhme trí bhíthin rialuithe 
agus úsáid a bhaint as an Údarás Eorpach Saothair (ELA) i gcásanna trasteorann;

Comhaontuithe cómhargála 

13. ag tabhairt dá haire gur mórshócmhainn é neamhspleáchas na cómhargála; á chur in iúl 
gur geal léi an plean atá ag an gCoimisiún clár gníomhaíochta a ghlacadh chun córais 
chómhargála a chosaint agus a neartú ar an leibhéal náisiúnta agus go háirithe ar an 
leibhéal earnála, agus ag moladh go ndéanfaí bearta i gcomhréir le hAirteagail 151 agus 
153 CFAE; á chur i bhfáth nach bhféadfadh comhaontuithe comhchoiteanna a bheith 
faoi réir rialachán agus léirmhínithe ar an leibhéal Eorpach;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún comhlíonadh na gcomhaontuithe comhchoiteanna is 
infheidhme a leagan síos mar choinníoll chun rochtain a fháil ar chabhair ó chistí agus 
cláir an Aontais;

15. ag moladh do na Ballstáit bearta a dhéanamh chun cómhargáil a chur chun cinn i gcás 
ina mbeidh an leibhéal cumhdaigh faoi bhun 70 %;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit forfheidhmiú ar bhealach éifeachtach 
agus trí bhíthin smachtbhannaí a dhéanamh ar an gceart atá ag oibrithe teacht le chéile 
agus comhaontuithe comhchoiteanna a chaibidliú agus a thabhairt i gcrích, agus a 
áirithiú go gceadófar do cheardchumainn dul isteach i suiteálacha, labhairt le hoibrithe 
agus iad a eagrú san áit oibre;

17. ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit oibriú chun rialacha iomaíochta 
Eorpacha a leasú ionas go bhféadfaidh institiúidí seirbhísí poiblí amhail ospidéil agus 
institiúidí cúraim fanacht faoi rialú poiblí nó ionas go bhféadfaí iad a chur ar ais faoi 
rialú poiblí;

18. ag tathant ar an gCoimisiún feabhas a chur ar na treoracha maidir leis an soláthar poiblí 
ar mhaithe leis an iomaíocht a rachadh chun dochar do thuarastal a chosc, ionas gurb iad 
na daoine sin nach ndéanann sárú ar na comhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme, 
agus na daoine sin amháin, a bheidh in ann tairiscint a dhéanamh; á iarraidh ar na 
Ballstáit comhlíonadh, faireachán agus forfheidhmiú a áirithiú;

19. ag moladh don Choimisiún na rialacha Eorpacha a athrú ionas gur féidir le hoibrithe 
féinfhostaithe agus neamhchaighdeánacha teacht le chéile agus comhaontuithe 
comhchoiteanna a chomhaontú;

Iarmhairtí sóisialta phaindéim COVID-19

20. á chur i bhfios nár cheart míchothromaíochtaí a dhéanamh níos measa agus nár cheart 
ualach iarmhairtí ghéarchéim COVID-19 a chur ar oibrithe agus ar dhaoine bochta, trí 
bhíthin bearta déine nó tríd an Seimeastar Eorpach; ag áitiú gur gá go háirithe bearta a 
dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht agus bochtaineacht lucht oibre;

21. ag tathant ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na hoibre 
gearr-ama agus an dífhostaithe agus ar an tionchar sóisialta ar dhaoine leochaileacha;
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22. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit na hiarmhairtí is tromchúisí a bheidh ag 
COVID-19 a mhaolú trí thacaíocht Eorpach agus náisiúnta, ina mbeidh leithdháileadh 
airgid phoiblí, e.g. trí chlár SURE, nasctha le toirmeasc ar laghdú post atá ann cheana;

23. ag moladh go gcuirfí go gníomhach in aghaidh an ráta aird dífhostaíochta a d’fhéadfadh 
a bheith ann trí chláir fostaíochta Eorpacha agus náisiúnta agus go ndéanfaí infheistiú i 
bpoist nua, i mbonneagar atá dírithe ar an todhchaí, i gclaochlú digiteach agus in aistriú 
glas.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Níor baineadh amach sprioc 2020 AE a bhí ag an gCoimisiún maidir le laghdú 20 milliún a 
dhéanamh ar dhaoine atá i mbaol bochtaineachta.

Os a choinne sin, tá an neamhionannas in AE tar éis méadú laistigh de na Ballstáit agus 
eatarthu freisin. Tá baol na n-iarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta a bheidh ag paindéim 
COVID-19 ag cur leis an imní go rachaidh na neamhionannais sin in olcas.

Cé go ndúirt Uachtarán EIS díreach cúpla bliain ó shin gurbh í an obair an bealach is fearr 
chun an bhochtaineacht a chomhrac, ní fíor sin a thuilleadh do chách.

Le fostaíocht neamhghnách agus neamhchinnte, mar aon le hoibrithe poistín, ardáin agus 
slua-oibrithe, féinfhostaithe bréagacha agus aonair, seachfhoinsiú, slabhraí fochonraitheoirí, 
príobháidiú agus léirscaoileadh, táthar ag cur le hiomaíocht i ndáil leis an mbonn a bhaint ó 
phá. Déanann sé sin dochar do chórais chómhargála freisin. Le lagú an chumhdaigh, 
laghdaítear na leibhéil pá.

Seo a leanas na hiarmhairtí a bhíonn aige sin: Bíonn ar na hoibrithe cuid mhaith den 
iomaíocht sa mhargadh inmheánach a sheasamh. In ionad oibrithe tógála áitiúla, baintear 
úsáid as oibrithe ar postú chun tuarastail a laghdú, chomh maith le hoibrithe séasúracha a 
thagann ó thíortha le pá íseal go tíortha le pá ard chun an fómhar a bhaint. Cuireann an stát 
leis an bpá íseal go páirteach, rud a thugann fóirdheonú indíreach do chuideachtaí. Ag an am 
céanna, tagann laghdú ar chumhacht ceannaigh agus ar éileamh intíre. Is lú daoine a bhfuil sé 
d’acmhainn acu dul i mbun oideachais agus oiliúna. Ach níor cheart go dtiocfadh deireadh le 
dlí an tsaothair ná leis an gcosaint shóisialta ag teorainneacha náisiúnta. Níor cheart creat 
dlíthiúil a bheith ann a thuilleadh d’iomaíocht i ndáil leis an mbonn a bhaint ó phá.

Ag an am céanna, tá fás ollmhór ag teacht ar shócmhainní agus ar phá ag an mbarr. Gintear an 
t-airgead ach dáiltear go míchothrom é. Níl aon tairbhe ag baint le margadh inmheánach 
ollmhór nach bhfuil creat ceangailteach ann do chaighdeáin shóisialta ach do chúpla duine - 
fágtar go leor daoine ar gcúl sa chás sin.

Ina réimsí inniúlachta, ní mór don Choimisiún agus do na Ballstáit cur i gcoinne na treochta 
sin ar bhonn comhsheasmhach. Níor cheart ach oiread ualach na géarchéime a chur ar na 
fostaithe. Is gá córais chómhargála láidre agus fheidhmiúla ina bhfuil gach duine 
rannpháirteach chomh maith le cur chuige comhordaithe lena gcumhdaítear gach céim den 
saol agus lena leagtar síos creat atá slán ó thaobh na bochtaineachta de, lena gcuimsítear 
ioncam íosta go tuarastal íosta go pinsin íosta.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_GA.html#title2

