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TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar bheartais fostaíochta agus shóisialta an limistéir euro 2020 
(2020/2079(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagail 3 agus 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE),

– ag féachaint d’Airteagail 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 
174 agus 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 idir Parlaimint na 
hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr1,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Teideal IV (Dlúthpháirtíocht) di,

– ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 
Mhíchumas,

– ag féachaint do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe, 
agus go háirithe spriocanna 1, 3, 4, 5, 8, 10 agus 13,

– ag féachaint do Rialacháin (AE) 2020/672 ón gComhairle an 19 Bealtaine 2020 maidir 
le bunú ionstraime Eorpaí le haghaidh tacaíocht shealadach chun rioscaí dífhostaíochta 
a mhaolú i gcás éigeandála (SURE) tar éis ráig COVID-192,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/559 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a 
bhaineann le bearta sonracha a thabhairt isteach chun dul i ngleic le ráig COVID-193,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2020 dar teideal ‘Freagairt 
ar an gCoróinvíreas - Gach Euro atá ar fáil a úsáid ar gach bealach is féidir chun beatha 
daoine agus slite beatha a chosaint’ (COM(2020(0143),

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/460 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 30 Márta 2020 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 
1303/2013 agus (AE) Uimh. 508/2014 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha chun 
infheistíochtaí a shlógadh i gcórais cúraim sláinte na mBallstát agus in earnálacha eile 
dá ngeilleagar mar fhreagairt ar ráig COVID-19 (An Tionscnamh Infheistíochta mar 
Fhreagairt ar an gCoróinvíreas)4,

1 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
2 IO L 159, 20.5.2020, lch. 1.
3 IO L 130, 24.4.2020, lch. 7.
4 IO L 99, 31.3, 2020, lch. 5.
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– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Márta 2020 dar teideal ‘Freagairt 
eacnamaíoch chomhordaithe ar Ráig COVID-19’ (COM(2020)0112),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 12 Meitheamh 2019 dar teideal 
‘Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hEorpa a Dhoimhniú: Measúnú ar an dul 
chun cinn ceithre bliana i ndiaidh Thuarascáil an Chúigear Uachtarán – Ionchur an 
Choimisiúin Eorpaigh ag Cruinniú Mullaigh Euro an 21 Meitheamh 2019’ 
(COM(2019)0279),

– ag féachaint do Thuarascáil an 22 Meitheamh 2015 ón gCúigear Uachtarán dar teideal 
‘Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hEorpa a Chomhlánú’,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 maidir le 
Seimeastar Eorpach 2020: Moltaí tír-shonracha (COM(2020(0500),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le gníomhachtú chlásal ginearálta 
éalaithe an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis (COM(2020)0123) agus ag 
féachaint don Chinneadh ón gComhairle an 23 Márta 2020 a eisíodh ina dhiaidh sin,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún an 26 Feabhra 2020 le haghaidh cinneadh ón 
gComhairle maidir le treoirlínte le haghaidh bheartais fostaíochta na mBallstát 
(COM(2020)0070), 

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún an 22 Samhain 2017 le haghaidh cinneadh ón 
gComhairle maidir le treoirlínte le haghaidh bheartais fostaíochta na mBallstát 
(COM(2017)0677) agus ag féachaint do sheasamh na Parlaiminte ina leith sin an 19 
Aibreán 20185,

– ag féachaint do Chinneadh (AE) 2019/1181 ón gComhairle an 8 Iúil 2019 maidir le 
treoirlínte le haghaidh bheartais fostaíochta na mBallstáit6,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2019 maidir le Straitéis 
Bhliantúil maidir le Fás Inbhuanaithe 2020 (COM(2019)0650),

– ag féachaint don togra le haghaidh tuarascáil chomhpháirteach ar fhostaíocht ón 
gCoimisiún agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2019 a ghabhann leis an Straitéis 
Bhliantúil maidir le Fás Inbhuanaithe 2020 (COM(2019)0653),

– ag féachaint don mholadh ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2019 le haghaidh moladh ón 
gComhairle maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro (COM(2019)0652),

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2019 dar teideal ‘Tuarascáil 
2020 maidir leis an Sásra Foláirimh’ (COM(2019)0651),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Samhain 2019 maidir le 
Dréachtphleananna Buiséadacha 2020: Measúnú Foriomlán (COM(2019)0900), 

– ag féachaint do na Treoirlínte Polaitiúla do Choimisiún Eorpach 2019-2024 dar teideal 

5 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0181.
6 IO L 185, 11.7.2019, lch. 44.
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‘Aontas níos Uaillmhianaí - An Clár Oibre agamsa don Eoraip’, arna thíolacadh ag 
Uachtarán an Choimisiúin, Ursula von der Leyen,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 26 Aibreán 2017 dar teideal ‘Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta a bhunú’ (COM(2017)0250),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 26 Aibreán 2017 dar teideal 
‘Tionscnamh chun tacú leis an gcothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do 
chúramóirí a bhíonn ag obair’ (COM(2017)0252),

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún le haghaidh moladh ón gComhairle an 13 Márta 
2018 maidir le rochtain ar chosaint shóisialta d’oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe 
(COM(2018)0132),

– ag féachaint don Phacáiste Infheistíochta Sóisialta ón gCoimisiún dar dáta 2013, ina 
dtugtar mionsonraí ina thaobh ina theachtaireacht dar teideal ‘I dtreo Infheistíocht 
Shóisialta le haghaidh Fáis agus Comhtháthaithe  – lena n-áirítear Ciste Sóisialta na 
hEorpa 2014-2020 a chur chun feidhme’ (COM/2013/0083),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Aibreán 2011 dar teideal ‘Creat AE 
do Straitéisí Náisiúnta maidir le lánpháirtiú na Romach suas go dtí 2020’ 
(COM(2011)0173) agus do na tuarascálacha cur chun feidhme agus meastóireachta ina 
dhiaidh sin,

– ag féachaint don mholadh ón gCoimisiún an 3 Deireadh Fómhair 2008 maidir le daoine 
atá eisiata ó mhargadh an tsaothair a chuimsiú go gníomhach7,

– ag féachaint do Threoir (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 gComhairle8,

– ag féachaint do Dhoiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin an 26 Aibreán 
2017 dar teideal ‘Breithniú ar Mholadh 2013 maidir le “Infheistíocht a dhéanamh i 
leanaí: timthriall an mhíbhuntáiste a bhriseadh”’ (SWD(2017)0258),

– ag féachaint do Rannpháirtíocht Straitéiseach don Chomhionannas Inscne 2016-2019 ón 
gCoimisiún agus do Chomhaontú Eorpach um Chomhionannas Inscne 2011-2020 mar 
aon leis na Conclúidí ón gComhairle ina leith sin an 7 Márta 20119,

– ag féachaint do Spriocanna cúraim leanaí Barcelona 2002, eadhon go ndéanfaí faoi 
2010 cúram leanaí a chur ar fáil do 90 % ar a laghad de na leanaí idir 3 bliana d’aois 
agus an aois éigeantach scoile agus do 33 % ar a laghad de na leanaí faoi bhun 3 bliana 
d’aois,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 4 Deireadh Fómhair 2016 dar teideal 
‘An Ráthaíocht don Aos Óg agus an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg tar éis trí 

7 IO L 307, 18.11.2008, lch. 11.
8 IO L 188, 12.7.2019, lch. 79.
9 IO C 155, 25.5.2011, lch. 10.
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bliana’ (COM(2016)0646),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Meán Fómhair 2016 dar teideal 
‘Infheistíochtaí Eorpacha le haghaidh post agus fáis a neartú: I dtreo an dara céim den 
Chiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus Plean nua Eorpach 
Infheistíochta Seachtraí’ (COM(2016)0581),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Meitheamh 2016 dar teideal ‘Clár 
Oibre Nua Scileanna don Eoraip – Ag obair le chéile chun an caipiteal daonna, an 
infhostaíocht agus an t-iomaíochas a neartú’ (COM(2016)0381),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 2 Meitheamh 2016 dar teideal ‘Clár 
Oibre Eorpach don Gheilleagar Comhoibríoch’ (COM(2016)0356),

– ag féachaint don Phacáiste don Gheilleagar Ciorclach (Treoracha (AE) 2018/84910, 
(AE) 2018/85011, (AE) 2018/85112 agus (AE) 2018/85213), 

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 1 Meitheamh 2016 dar teideal ‘An 
Eoraip i mbun infheistíochta arís – Breithniú ar an bPlean Infheistíochta don Eoraip 
agus na chéad chéimeanna eile’ (COM(2016)0359),

– ag féachaint don pháipéar bán ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2012 dar teideal ‘Clár 
Oibre i gcomhair Pinsin Leordhóthanacha Shábháilte Inbhuanaithe’ (COM(2012)0055),

– ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle an 7 Nollaig 2015 maidir le cur chun cinn 
an gheilleagair shóisialta mar phríomhspreagthóir na forbartha eacnamaíche agus 
sóisialta san Eoraip,

– ag féachaint dá rún an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le beartais fostaíochta agus 
shóisialta an limistéir euro14,

– ag féachaint dá rún an 13 Márta 2019 maidir leis an Seimeastar Eorpach um chomhordú 
na mbeartas eacnamaíoch: gnéithe fostaíochta agus sóisialta de Shuirbhé Bliantúil Fáis 
201915,

– ag féachaint dá rún an 11 Nollaig 2018 maidir leis an oideachas sa ré dhigiteach: 
dúshláin, deiseanna agus ceachtanna do cheapadh beartais an Aontais Eorpaigh16,

– ag féachaint dá rún an 11 Meán Fómhair 2018 maidir le conairí d’oibrithe atá ag 
téarnamh ó ghortú agus ó thinneas a athimeascadh i bhfostaíocht d’ardchaighdeán17,

– ag féachaint dá rún an 16 Samhain 2017 maidir le neamhionannais a chomhrac mar 

10 IO L 150, 14.6.2018, lch. 93.
11 IO L 150, 14.6.2018, lch. 100.
12 IO L 150, 14.6.2018, lch. 109.
13 IO L 150, 14.6.2018, lch. 141.
14 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0033.
15 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0202.
16 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0485.
17 IO C 433, 23.12.2019, lch. 9.
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mhodh éifeachtach chun borradh a chur faoi chruthú post agus faoin bhfás18,

– ag féachaint dá rún an 24 Deireadh Fómhair 2017 maidir le beartais ioncaim íosta a 
úsáid mar uirlis chun an bhochtaineacht a chomhrac19,

– ag féachaint dá rún an 14 Meán Fómhair 2017 maidir le clár oibre nua scileanna don 
Eoraip20,

– ag féachaint dá rún an 19 Eanáir 2017 maidir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta21,

– ag féachaint dá rún an 26 Bealtaine 2016 maidir leis an mbochtaineacht: gné inscne22,

– ag féachaint dá seasamh an 2 Feabhra 2016 ar an togra le haghaidh cinneadh ó 
Pharlaimint na Eorpa agus ón gComhairle maidir le hArdán Eorpach a bhunú chun 
feabhas a chur ar an gcomhar i ndáil le hobair neamhdhearbhaithe a chosc agus a 
dhíspreagadh23,

– ag féachaint dá rún an 25 Samhain 2015 maidir le Creat Straitéiseach AE maidir le 
Sláinte agus Sábháilteacht ag an Obair 2014-202024,

– ag féachaint don tionscnamh ó ECFE agus ón gCoimisiún Eorpach maidir le ‘Staid na 
sláinte i dtimthriall an Aontais’ agus don tuarascáil ghaolmhar ‘Sracfhéachaint ar an 
tsláinte: An Eoraip 2018’,

– ag féachaint do Thuarascáil maidir le Leordhóthanacht Pinsean 2018 ón gCoimisiún: 
Leordhóthanacht ioncaim reatha agus leordhóthanacht ioncaim a bheidh ann amach 
anseo do dhaoine scothaosta san Aontas, a foilsíodh an 26 Aibreán 2018,

– ag féachaint do Thuarascáil ar an Aosú 2018 ón gCoimisiún: Réamh-mheastacháin 
Eacnamaíocha agus Buiséadacha do 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh (2016-2070), a 
foilsíodh an 28 Bealtaine 2018,

– ag féachaint don leagan athbhreithnithe de Chairt Shóisialta na hEorpa agus do 
Phróiseas Turin, arna sheoladh in 2014 a bhfuil sé mar aidhm leo córas conarthach 
Chairt Shóisialta na hEorpa laistigh de Chomhairle na hEorpa a neartú, mar aon lena 
ghaolmhaireacht le dlí an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint dá rún an 8 Márta 2011 maidir le neamhionannais sláinte a laghdú in AE25,

– ag féachaint do na breithnithe deiridh ó Choiste na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine 
atá faoi Mhíchumas an 2 Deireadh Fómhair 2015 maidir leis an tuarascáil tosaigh ón 
Aontas Eorpach chuig an gCoiste i Meitheamh 2014,

18 IO C 356, 4.10.2018, lch. 89.
19 IO C 346, 27.9.2018, lch. 156.
20 IO C 337, 20.9.2018, lch. 135.
21 IO C 242, 10.7.2018, lch. 24.
22 IO C 76, 28.2.2018, lch. 93.
23 IO C 35, 31.1.2018, lch. 157.
24 IO C 366, 27.10.2017, lch. 117.
25 IO C 199E, 7.7.2012, lch. 25 
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– ag féachaint do Threoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 
Iúil 2006 maidir le cur chun feidhme phrionsabal an chomhionannais deiseanna agus na 
córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí fostaíochta agus slí bheatha26, agus 
d’Airteagal 141 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (1992), i ndáil le 
prionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó as obair ar luach 
comhionann,

– ag féachaint do Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh le haghaidh 2019-2027, atá bunaithe 
ar rún ón gComhairle an 26 Samhain 2018, agus do sprioc Eoraip 2020 go ndéanfar 
luathfhágáil ón oideachas agus oiliúint a laghdú go dtí faoi bhun 10 %,

– ag féachaint do Thuarascáil Speisialta Uimh. 5/2017 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa arna 
fhoilsiú in Aibreán 2017 dar teideal ‘Dífhostaíocht i measc na hÓige – An ndearna 
beartais an Aontais difear? Measúnú ar an Ráthaíocht don Aos Óg agus ar an 
Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg’,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Aibreán 2019 maidir leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus 
seirbhísí (an Ionstraim Eorpach um Inrochtaineacht)27,

– ag féachaint do Réamhaisnéis Eacnamaíoch na hEorpa – Earrach 2020 ón gCoimisiún,

– ag féachaint don staidéar ón Líonra Eorpach um Beartas Sóisialta dar teideal 
‘Bochtaineacht lucht oibre san Eoraip: Staidéar ar bheartais náisiúnta’ arna fhoilsiú i 
mBealtaine 2019,

– ag féachaint don mholadh ón gComhairle in 2018 maidir le rochtain ar chosaint 
shóisialta d’oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas 
Eorpach28,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

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

A. de bhrí go bhfuil sé tuartha go gcrapfaidh OTI an Aontais thart ar 7.5 % in 2020;

B. de bhrí gur suathadh siméadrach atá ag déanamh difear do na Ballstáit go léir atá i 
ngéarchéim COVID-19, cé gur cosúil go mbeidh tionchar na géarchéime míchothrom;

C. de bhrí go bhfuil comhordú éifeachtach ar bheartas eacnamaíoch, sóisialta agus sláinte 
na hEorpa, leis an Seimeastar Eorpach ina cheartlár, ríthábhachtach chun éifeachtaí na 
géarchéime a mhaolú;

26 IO L 204, 26.7.2006, lch. 23.
27 IO L 151, 7.6.2019, lch. 70.
28 IO L 186, 11.7.2019, lch. 105.
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D. de bhrí go bhfuil infheistíochtaí sóisialta bunriachtanach chun forbairt inbhuanaithe 
agus sochaithe cuimsitheacha a áirithiú; 

E. de bhrí gurb é a bhí de thoradh ar na beartais déine ná gur tháinig ann do chórais 
sóisialta agus cúraim sláinte ar lú cosaint a thugadar agus a bhí tearcmhaoinithe, agus 
gur rud é sin a rinne éifeachtaí na paindéime níos measa i mBallstáit áirithe;

F. de bhrí go meastar go dtiocfaidh méadú ar an ráta dífhostaíochta sa limistéar euro ó 
7.5 % mar a bhí in 2019 go dtí thart ar 9.5 % in 2020, agus go mbeidh difríochtaí 
suntasacha ann ó Bhallstát go chéile; 

G. de bhrí go mbeidh tionchar suntasach ag an ngéarchéim ar dhálaí sóisialta, go háirithe 
do ghrúpaí soghonta; 

H. de bhrí gur féidir le pá maireachtála cothrom, córais láidre cómhargála agus cosaint 
shóisialta an bhochtaineacht i measc an lucht oibre a laghdú, éagothromaíochtaí a 
laghdú agus éileamh a chothú;

1. ag tabhairt moltaí tír-shonracha (CSRanna) 2020 an Choimisiúin dá haire; á chur in iúl 
gur díol buartha di gur beag dul chun cinn nó nach bhfuil aon dul chun cinn déanta ag 
na Ballstáit i sé cinn as na deich CSR a díríodh chucu in 2019;

2. á chur in iúl gur díol buartha di na héifeachtaí sóisialta millteanacha atá ag géarchéim 
COVID-19, go háirithe do ghrúpaí soghonta; á chur i bhfáth gur freagairt chinntitheach 
agus chomhordaithe Eorpach amháin a sheasfaidh in aghaidh iarmhairtí na géarchéime 
reatha;

3. á thabhairt chun suntais sa ghéarchéim reatha, gur léir nach raibh an Comhshocrú 
Cobhsaíochta agus Fáis leormhaith sa mhéid nár tugadh an spás fioscach atá ag teastáil 
uathu do na Ballstáit chun go bhféadfaidís éagothromaíochtaí agus iarmhairtí sóisialta a 
mhaolú, rud a d’fhág gurbh éigean an clásal éalaithe a ghníomhachtú; á éileamh go 
dtabharfar an cumas infheidhmitheachta dlíthiúil céanna do chuspóirí sóisialta agus 
éiceolaíochta agus a thugtar do chomhdhlúthú fioscach agus do chobhsaíocht 
airgeadais;

4. á chur in iúl, in ainneoin a thábhachtaí atá beartais fhioscacha atá fónta agus freagrach, 
nár cheart go mbeadh cobhsaíocht bhuiséadach ina díobháil don infheistíocht phoiblí, 
go háirithe sna córais oideachais, sóisialta agus cúraim sláinte;

5. á chur in iúl gur díol sásaimh di ‘An tAontas Eorpach den chéad ghlúin eile’, plean 
téarnaimh an Aontais; a iarraidh ar an Ballstáit úsáid a bhaint as an gclásal éalaithe 
ginearálta agus infheistiú i ndaoine agus i gcórais leasa shóisialaigh; á iarraidh go 
mbeadh pleananna dul chun cinn sóisialta sonracha ann chun stáit leasa níos éifeachtaí 
agus níos láidre a áirithiú;

6. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé Colún Eorpach na gCeart Sóisialta (CECS) a chur 
chun feidhme; á chur i bhfáth go gcaithfidh gné shóisialta láidir a bheith ag dícheall 
infheistíochta AE tríd an bPlean Téarnaimh chun go bhféadfar an téarnamh féin a 
chothú;
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7. á chur in iúl gur díol sásaimh di togra SURE ón gCoimisiún mar bheart éigeandála i 
gcomhthéacs ghéarchéim COVID-19, agus á iarraidh ar na Ballstáit teacht ar 
chomhaontú tapa chun go bhféadfar é a chur chun feidhme mar bheart práinne;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit á áirithiú gur chuig gnóthais nach bhfuil 
cláraithe i dtearmann cánach, agus dóibhsean amháin, a thugtar cúnamh airgeadais;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún feabhas a chur ar an scórchlár trí tháscairí breise agus 
spriocanna soiléire a chomhtháthú ann a bheidh mar léiriú ar gach ceann de na 20 
prionsabal atá in CECS, agus á iarraidh air spriocanna sóisialta éigeantacha a fhorbairt;

10. á chur in iúl gur díol buartha di an ráta méadaithe dífhostaíochta, a dhéanfaidh difear go 
háirithe do dhaoine óga agus do dhaoine atá ag obair i bpoist a éilíonn scileanna ísle 
agus i bhfostaíocht fhorbhásach; á iarraidh ar an gCoimisiún scéim athárachais 
dífhostaíochta buan a mholadh san Aontas mar aon le Ráthaíocht don Aos Óg atá níos 
éifeachtaí agus níos cuimsithí; á iarraidh ar na Ballstáit infheistiú leormhaith a 
dhéanamh mbeartais éifeachtacha sa mhargadh saothair gníomhach chun difhostaíocht 
fhadtéarmach a chosc;

11. á chur i bhfáth go bhfuil gá le hidirphlé sóisialta cuí agus rannpháirtíocht éifeachtach na 
gcomhpháirtithe sóisialta má táthar le Plean Téarnaimh AE a chur chun feidhme go 
rathúil; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le forbairt acmhainneachta 
na gcomhpháirtithe sóisialta ar mhaithe le hidirphlé sóisialta agus cómhargáil a neartú;

12. á chur in iúl gur cúis sásaimh di an comhairliúchán sa dara céim ag an gCoimisiún leis 
na comhpháirtithe sóisialta maidir le Creat Eorpach um pá íosta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún Creat Eorpach um pá íosta a thíolacadh, a fhónfaidh chun bochtaineacht i 
measc an lucht oibre a dhíothú trí phá maireachtála cuibhiúil os cionn thairseach na 
bochtaineachta a áirithiú do na hoibrithe go léir trí chómhargáil nó tríd an dlí náisiúnta; 
á iarraidh go mbeadh coimircí ar leibhéal AE ann le haghaidh pinsin seanaoise 
chuibhiúla do na hoibrithe go léir;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún ionstraimí dlíthiúla a mholadh chun dálaí oibre cuibhiúla a 
áirithiú do na hoibrithe go léir, chun clúdach cómhargála a neartú, chun toirmeasc a 
chur ar chonarthaí gan íosmhéid uaireanta, chun deireadh a chur le féinfhostaíocht 
bhréige, chun srianta diana a chur le cleachtais fochonraitheoireachta agus chun feabhas 
a chur ar chaighdeáin cosanta sóisialta; á iarraidh ar an gCoimisiún treoir Eorpach 
maidir le dálaí oibre cuibhiúla d’oibrithe ardáin ar líne agus d’oibrithe 
neamhchaighdeánacha a thíolacadh;

14. á iarraidh go mbeadh clár oibre Eorpach maidir le teilea-obair ann, lena n-áirítear togra 
reachtach chun dálaí oibre cuibhiúla a áirithiú a mbeidh urraim d’uaireanta oibre, do 
shaoire agus don cheart chun dícheangail ar áireamh ann; 

15. á iarraidh ar an gCoimisiún togra le haghaidh Uimhir Shlándála Sóisialta dhigiteach AE 
a tharraingt suas;

16. á chur in iúl gur díol buartha di a theoranta atá an tsoghluaisteacht shóisialta idir na 
glúnta agus go bhfuil méadú ag teacht ar éagothroime ioncaim; á chur i bhfáth go 
gcaithfear córais náisiúnta cánach agus shochar a dhearadh ar shlí a laghdaíonn 
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éagothromaíochtaí, a dhéanann cothroime a chur chun cinn agus a chruthaíonn 
dreasacht le haghaidh rannpháirtíocht sa mhargadh saothair;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún Ráthaíocht Eorpach i dtaobh Leanaí a thíolacadh in 2020, 
chomh maith le straitéis frithbhochtaineachta chearta-bhunaithe, chuimsitheach agus 
chomhtháite agus creat AE maidir le straitéisí náisiúnta don easpa dídine, mar aon le 
staidéar comparáideach a sheoladh ar na scéimeanna íos-ioncaim éagsúla sna Ballstáit 
agus aird a tharraingt ar chásanna dea-chleachtais d’fhonn creat ar an ábhar seo a 
thíolacadh;

18. á chur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún bearta 
ceangailteacha um thrédhearcacht phá a thabhairt isteach agus ag tathant go ndéanfar na 
bearta sin a ghlacadh go mear ionas go seachnófar aon éagothromaíochtaí eile inscne-
bhunaithe; 

19. á iarraidh go mbeadh seirbhísí cúraim leanaí agus luathoideachais ar ardchaighdeán 
agus atá inrochtana agus inacmhainne ann, chomh maith le seirbhísí cúraim 
ghearrthéarmaigh agus fhadtéarmaigh, lena n-áirítear do dhaoine scothaosta agus do 
dhaoine faoi mhíbhuntáiste; 

20. á iarraidh ar an gCoimisiún Straitéis AE do Dhaoine faoi Mhíchumas iar-2020, a bheidh 
cuimsitheach agus fadtéarmach, a thabhairt ar aghaidh;

21. á iarraidh ar na Ballstáit feabhas a chur ar cháilíocht, inrochtaineacht agus cuimsitheacht 
a gcóras oideachais, agus a áirithiú gur ann d’oiliúint ardcháilíochta i scileanna 
bunúsacha a mbeidh tacaíocht shainoiriúnaithe ag gabháil léi, go háirithe do na grúpaí 
sa tsochaí is mó atá ar an imeall;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún an Clár Oibre Scileanna don Eoraip a nuashonrú chun go 
mbeidh sé ag fónamh do cheanglais scileanna mhargadh saothair an Aontais agus don 
aistriú éiceolaíoch agus digiteach; 

23. á chur in bhfios gur tháinig ann do rioscaí méadaithe sláinte agus sábháilteachta do na 
milliúin oibrithe mar thoradh ar phaindéim COVID-19; á iarraidh ar an gCoimisiún 
leagan nua den Chreat Straitéiseach maidir le Sláinte agus Sábháilteacht a thíolacadh, 
arb é a bheidh ann ná treoir maidir le strus a bhaineann leis an obair agus neamhoird 
mhatánchnámharlaigh, treoir maidir le folláine mheabhrach ag an obair agus straitéis 
mheabhairshláinte de chuid an Aontais; 

24. á iarraidh go gcruthófar Aontas Sláinte na hEorpa agus á iarraidh ar na Ballstáit rochtain 
ar chúram sláinte ardcháilíochta atá inacmhainne do chách a áirithiú; 

25. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.


