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MOLTAÍ

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

1. á thabhairt chun suntais go bhfaigheann an Coiste um Achainíocha líon mór achainíocha 
maidir leis an easpa cur chun feidhme i dtaca le prionsabal na córa comhionainne maidir 
le rochtain ar oideachas cuimsitheach, fostaíocht, gairmoiliúint, cur chun cinn, agus 
dálaí oibre na ndaoine atá faoi mhíchumas, agus go bhfuil gá le cur chuige níos casta dá 
bhrí sin; á athdhearbhú gur gá Tairseach Ghréasáin na nAchainíocha a dhéanamh níos 
inrochtana, níos trédhearcaí agus oscailte do gach saoránach;

2. á cháineadh gur iomaí dúshlán, de réir na n-achainíocha sin, atá os comhair daoine faoi 
mhíchumas fós maidir le hinrochtaineacht, rannpháirtíocht san fhostaíocht, oideachas 
agus soghluaiseacht laistigh de AE, agus go mbíonn idirdhealú ann ina leith go fóill; á 
mheas go bhfuil sé do-ghlactha nach bhfuil go leor fostóirí ag glacadh bearta iomchuí 
chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin, in ainneoin go bhfuil na bearta sin 
ríthábhachtach maidir le cuimsiú eacnamaíoch agus sóisialta an 100 milliún duine atá 
faoi mhíchumas in AE agus in ainneoin go bhfuil an intleacht shaorga agus 
teicneolaíochtaí digiteacha, uirlisí agus feidhmchláir ar fáil chun riachtanais na ndaoine 
faoi mhíchumas a chomhlíonadh; á thabhairt chun suntais go n-eisiatar cion mór de na 
hacmhainní daonna atá ar fáil dá bhrí sin; á mheas gur uirlis thábhachtach í an 
chianfhostaíocht chun leibhéal fostaíochta na n-oibrithe faoi mhíchumas a mhéadú agus 
chun claochlú éifeachtach na n-ionad oibre ina n-ionaid oibre inrochtana a chothú; á 
thabhairt chun suntais gur gá oibriú i gcomhar leis an earnáil phríobháideach chun na 
huirlisí oibre iomchuí a sholáthar;

3. á thabhairt dá haire gurb é soláthar cóiríochta réasúnta do dhaoine faoi mhíchumas ar 
cheann de phríomhghnéithe na treorach agus gur cheart don Choimisiún leanúint de 
dlúthfhaireachán a dhéanamh ar a trasuí ceart i reachtaíocht náisiúnta; 

4. á chur in iúl gur saoth léi go bhféadfadh idirdhealú atá bunaithe ar reiligiún nó 
creideamh, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh an bonn a bhaint de chuspóirí an 
Chonartha ar an Aontas Eorpach (CAE);

5. ag athdhearbhú a hiarrata ar na Ballstáit bearta sonracha a dhéanamh d’fhonn 
comhionannas iomlán iarbhír a áirithiú chun míbhuntáistí a bhaineann le míchumais a 
chosc nó a chúiteamh, agus na deiseanna a chuireann an intleacht shaorga ar fáil á gcur 
san áireamh, agus á mholadh go n-áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar aghaidh ar 
dhaoine faoi mhíchumas a fhostú ina gcláir náisiúnta um athchóiriú; á iarraidh ar na 
Ballstáit fiontair a spreagadh cuimsiú níos mó na ndaoine faoi mhíchumas a áirithiú 
laistigh dá ngnólachtaí; á mholadh, sa chomhthéacs sin, go ndéanfar simpliú ar an 
tacaíocht airgeadais agus theicniúil chun daoine faoi mhíchumas a earcú, agus go 
ndéanfar nósanna imeachta earcaíochta a oiriúnú, ionas go mbeidh rochtain níos éasca 
ag daoine faoi mhíchumas ar thairiscintí poist agus ar nósanna imeachta iarratais; á chur 
i bhfáth gur gá scileanna digiteacha i measc an luchta saothair a uas-scálú, agus á chur i 
bhfáth go rannchuideoidh an digitiú le cuimsiú sóisialta níos fearr agus go gcabhróidh 
sé le daoine scothaosta agus le hoibrithe faoi mhíchumas fanacht sa mhargadh saothair 
ar feadh tréimhse níos faide;

6. á chur in iúl gur saoth go mór léi forfheidhmiú míchothrom agus lag Threoir 
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2000/78/CE ón gComhairle i roinnt Ballstát, a bhfuil ag teip orthu faireachán 
éifeachtach aonfhoirmeach a dhéanamh ar sháruithe leanúnacha ar dhlí an Aontais agus 
smachtbhannaí a fhorchur ina leith;

7. á chur in iúl gurb ionann ceart gach duine chun comhionannais os comhair an dlí agus 
chun cosanta ar idirdhealú agus ceart uilíoch a aithnítear le Dearbhú Uilechoiteann 
Chearta an Duine, le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál 
Idirdhealaithe in Aghaidh na mBan a Dhíothú, le Cúnaint Idirnáisiúnta ar Chearta 
Sibhialta agus Polaitiúla agus ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, agus 
le Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, a bhfuil na Ballstáit ar fad ina sínitheoirí 
díobh; á mheabhrú go gcuirtear cosc le Coinbhinsiún Uimh. 111 den Eagraíocht 
Idirnáisiúnta Saothair (EIS) ar idirdhealú i réimse na fostaíochta agus na gairme;

8. á chur i bhfios go láidir nach bhfuil aon sainmhíniú ar choincheap an mhíchumais i 
dTreoir 2000/78/CE ón gComhairle agus ag tabhairt spreagadh do na Ballstáit dlí an 
Aontais a léirmhíniú ar shlí a thabharfaidh bonn do choincheap an mhíchumais i 
gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas 
(UNCRPD);

9. á iarraidh ar na Ballstáit creat dlíthiúil frith-idirdhealaithe an Aontais a chomhlánú, agus 
á chur in iúl gur geal léi, ina leith sin, aontachas AE le UNCRPD; á mheabhrú go bhfuil 
UNCRPD ceangailteach ar AE, ar a institiúidí agus ar a Bhallstáit, a bhfuil dualgas 
díreach orthu é a chur chun feidhme go hiomlán, lena n-áirítear Airteagal 27 de maidir 
le hobair agus fostaíocht; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé nuashonrú a 
dhéanamh ar an gcreat dlíthiúil maidir le daoine nach bhfuil inniúlacht dhlítheanach 
acu, trí chórais chinnteoireachta thacaithe a ghlacadh agus d’fhonn a chur ar a gcumas a 
gceart chun fostaíochta a fheidhmiú go hiarbhír i ndeireadh thiar;

10. á chur in iúl, i gcomhréir le hAirteagal 6 de CAE, go bhfuil an tAontas Eorpach 
fothaithe ar phrionsabail na saoirse, an daonlathais, an mheasa ar chearta an duine agus 
ar shaoirsí bunúsacha, agus an smachta reachta, ar comhphrionsabail iad ag na Ballstáit 
go léir, agus maidir le cearta bunúsacha, mar a ráthaítear ag an gCoinbhinsiún Eorpach i 
ndáil le Cearta an Duine agus de réir mar a eascraíonn siad ó thraidisiúin bhunreachtúla 
chomhchoiteanna na mBallstát, gurb ionann iad agus prionsabail ghinearálta dhlí AE;

11. á chur i bhfáth gur cheart do na Ballstáit iarrachtaí suntasacha a dhéanamh, laistigh de 
thréimhsí ama atá sainithe, ar ionaid oibre a oiriúniú do riachtanais aonair na ndaoine 
faoi mhíchumas chun feabhas a chur ar a n-inrochtaineacht agus chun freastal ar 
riachtanais speisialta na n-oibrithe faoi mhíchumas, ionas go gcuirfear timpeallacht 
thacúil chun cinn san earnáil phríobháideach ar mhaithe le daoine a bhfuil laguithe de 
gach cineál orthu a earcú ar an margadh saothair oscailte; á chur i bhfáth a thábhachtaí 
atá úsáid níos forleithne teicneolaíochtaí nua-aimseartha chuige sin agus á áitiú ar 
idirphlé i measc comhpháirtithe sóisialta a chur chun cinn d’fhonn cóir chomhionann a 
chothú, lena n-áirítear ar an leibhéal reachtach i gcás inarb iomchuí, agus trí mhalartú 
leanúnach dea-chleachtas, chun, go háirithe, cothú a dhéanamh ar chuimsiú na mban 
faoi mhíchumas, na ndaoine ó chúlra socheacnamaíoch atá faoi mhíbhuntáiste, na 
mionlach náisiúnta agus teanga, agus daoine LADTIA+ faoi mhíchumas; á chreidiúint 
gur cheart taighde ábhartha a chur ar fáil i dteanga shimplí; á mheas, sa chomhthéacs 
sin, go bhfuil an beartas maidir le dreasacht agus luaíocht éifeachtach ó thaobh 
inrochtaineacht san ionad oibre a fheabhsú;
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12. á iarraidh ar an gCoimisiún, mar ábhar práinne, i bhfianaise na saincheisteanna sin 
maidir le forfheidhmiú córasach, faireachán éifeachtach ar chomhlíontacht leis an treoir 
a bhunú ar gach leibhéal sna Ballstáit uile, imscrúduithe riachtanacha a sheoladh 
láithreach ar sháruithe ar an treoir a d’fhéadfadh a bheith ann, agus nósanna imeachta 
um shárú a thionscnamh i gcoinne na mBallstát atá freagrach, i gcás inarb iomchuí;

13. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá rochtain ar fhaisnéis d’íospartaigh an 
idirdhealaithe; á mheas gur gá go nglacfaidh na Ballstáit na céimeanna iomchuí chun a 
áirithiú go bhféadfar comhairle agus cúnamh dlí inrochtana agus réasúnta a fháil agus 
go ndéanfar iad a sholáthar d’íospartaigh ag gach céim den phróiseas dlíthiúil, lena n-
áirítear comhairleoireacht rúnda agus i bpearsa agus tacaíocht mhothúchánach, 
phearsanta agus mhorálta, ag comhlachtaí comhionannais nó idirghabhálaithe iomchuí; 
á iarraidh ar na Ballstáit, thairis sin, ciapadh agus foréigean san ionad oibre a chomhrac, 
ar sáruithe iad ar dhínit an duine agus/nó a chruthaíonn timpeallacht mhaslach ag an 
obair;

14. á chur in iúl gur geal léi na tionscnaimh ón gCoimisiún amhail Gradam don Chathair is 
Inrochtana, agus á mholadh tionscnaimh ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil;

15. á iarraidh ar gach Ballstát agus ar an gCoimisiún gníomhaíocht éifeachtach a dhéanamh, 
i gcomhar le heagraíochtaí na ndaoine faoi mhíchumas agus le comhpháirtithe sóisialta, 
chun lánpháirtiú sóisialta agus eacnamaíoch daoine faoi mhíchumas a bhaint amach, 
feasacht maidir lena gcearta a ardú, taighde agus dea-chleachtais a roinnt agus 
dífhostaíocht i measc na hóige agus seanóirí a chomhrac, toisc go bhféadfadh 
bochtaineacht, eisiamh sóisialta, fadhbanna meabhairshláinte agus easpa dídine a bheith 
mar thoradh ar dhífhostaíocht; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh rochtain ag 
daoine faoi mhíchumas ar oideachas ar ardchaighdeán, cóiríocht réasúnta, bearta 
fostaíochta amhail Ráthaíocht don Aos Óg agus cláir mhalartaithe amhail Erasmus+; á 
athdhearbhú a thábhachtaí atá sé fostaíocht dheighilte a sheachaint trí dhaoine faoi 
mhíchumas a nascadh leis an margadh saothair oscailte, agus ar an gcaoi sin an deis a 
chur ar fáil dóibh fostaíocht a fháil i réimse dá rogha féin;

16. á chur i bhfáth go bhfuil acmhainneacht agus tallann ollmhór ag daoine faoi mhíchumas, 
nár cheart a chur amú; á chur in iúl, i bhfianaise thionchar eacnamaíoch na paindéime, 
gur cheart do AE leas iomlán a bhaint as acmhainneacht a shaoránach go léir;

17. á mholadh do na Ballstáit bearta a chothabháil nó a ghlacadh arb é is aidhm dóibh 
míbhuntáistí a sheachaint nó a chúiteamh, tacú le heagraíochtaí a bhfuil sé mar 
phríomhaidhm acu gníomhaíochtaí nithiúla a dhéanamh do dhaoine atá i ngátar, agus á 
chreidiúint go ndéanfaidh anailís de réir an cháis ar chomhréireacht agus ríomhanna 
costais agus tairbhe tionchar a imirt fós ar na bearta sonracha a ghlac na Ballstáit, ar 
mhaithe le gníomhaíocht dhearfach a dhéanamh;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún díriú ar an aistriú ó sheirbhísí institiúideacha go dtí seirbhísí 
pobalbhunaithe agus teaghlachbhunaithe ar bhealach níos láidre i gcomhréir le 
UNCRPD agus aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a d’aithin an tOmbudsman i gcás 
1233/2019/MMO;

19. á iarraidh ar na Ballstáit rochtain ar oideachas agus lánpháirtiú sa mhargadh saothair a 
chur chun cinn do na hoibrithe uile gan beann ar a n-aois, agus bearta a chur i bhfeidhm 
maidir le hinsnce, míchumais, luach saothair, oiliúint, forbairt gairme agus sláinte agus 
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sábháilteacht chun na hoibrithe uile a chosaint san ionad oibre;

20. á chur i bhfáth, maidir leis na bearta lena ndéantar an t-idirdhealú ar fhorais aoise a 
chomhrac, nach mór idirdhealú idir daoine óga agus daoine scothaosta a sheachaint, mar 
phrionsabal, agus nach mór dul i ngleic le hidirdhealú aoise d’aon chineál gan údar 
maith, ar bhealach iomchuí;

21. á thabhairt chun suntais an ról atá ag mná, ar minic iad a bheith freagrach go príomha as 
aire a thabhairt do leanaí agus do chleithiúnacha faoi mhíchumas, agus go mbíonn mná 
faoi mhíchumas thíos le hidirdhealú dúbailte, arbh é sin ba chúis le cóimheas 
dífhostaíochta níos airde, go statistiúil; á chur i bhfáth go bhfuil tionchar díreach aige 
sin ar dheiseanna na mban agus ar a modhanna chun rochtain a fháil ar mhargadh na 
bpost agus chun a bhforbairt ghairmiúil a chur chun cinn agus go bhféadfadh tionchar 
diúltach a bheith aige ar a ndeiseanna fostaíochta; á chur in iúl gurb iad mná na daoine 
is mó a bhíonn thíos le dífhostaíocht agus go bhfulaingíonn siad idirdhealú diúltach ó 
thaobh fostaíochta de, go háirithe mná torracha agus máithreacha, lena n-áirítear 
máithreacha atá ag cothú linbh ar an gcíoch; á iarraidh ar na Ballstáit taighde maidir leis 
an ábhar sin a chur chun cinn, ós rud é go bhfuil na sonraí gann, agus córas solúbtha 
maidir le saoire tuismitheora a bhunú, lena mbainfidh ráthaíocht poist a luaithe a bheidh 
an tsaoire tuismitheora thart, a mbeidh rochtain chomhionann air, gan beann ar inscne;

22. á mheas gur féidir le go leor daoine faoi mhíchumas a bheith ina n-eiseamláirí 
tábhachtacha dúinn go léir, a léiríonn céard is féidir a bhaint amach trí 
dhiongbháilteacht agus conas is féidir fadhbanna a réiteach; á thabhairt dá haire go 
neartaítear scileanna sonracha mar gheall ar na dúshláin sin, mar is léir ó láithreacht na 
ndaoine faoi mhíchumas i mbainistíocht eagraíochtaí ceannródaithe;

23. á chur in iúl gur cheart é a bheith mar aidhm ag AE, agus prionsabal na córa 
comhionainne á chur chun feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 3(2) de CAE, 
neamhionannais a dhíothú agus comhionannas idir fir agus mná a chur chun cinn, go 
háirithe ós rud é gur minic mná a bheith ina n-íospartaigh den il-idirdhealú;

24. á chur i bhfios gur minice teaghlaigh aontuismitheora, máithreacha aonair ach go 
háirithe, a bheith buailte ag bochtaineacht lucht oibre, agus gur cheart go ndíreofaí ar 
thuismitheoirí aonair leis na bearta uile a ghlacfar;

25. á áitiú go ndéanfaí an Straitéis Eorpach um Míchumas i ndiaidh 2020 a nuashonrú agus 
a athnuachan, arb é is aidhm dó neamhionannais do dhaoine atá faoi mhíchumas a 
laghdú tuilleadh agus a gcuimsiú shóisialta agus eacnamaíoch agus a neamhspleáchas 
shaincheaptha a chur chun cinn, agus na dúshláin agus na saincheisteanna a bhaineann 
le míchumais a d’eascair as paindéim COVID-19 á gcur san áireamh; ag tabhairt dá 
haire go bhféadfadh sé go raibh tionchar diúltach ag na bearta gaibhniúcháin a rinne 
rialtais agus ag teilea-obair ar dhaoine faoi mhíchumas, gan beann ar cibé an bhfuair 
siad cúram sa mbaile nó in institiúidí; á chur i bhfáth gur gá breithniú a dhéanamh i 
dtaobh soláthar tacaíochta airgeadais d’fhostóirí na ndaoine faoi mhíchumas chun an 
trealamh atá ag teastáil le haghaidh teilea-oibre a sholáthar dóibh;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a ráthú go gcaithfear cistí AE i 
gcomhréir le caighdeáin AE agus idirnáisiúnta maidir le cearta an duine i gcónaí agus 
nach gcaithfear iad ar shuíomhanna leithscartha – bíodh siad i ndáil le tithíocht nó 
fostaíocht – do dhaoine faoi mhíchumas, nach bhfuil aon seans ann go n-aimseoidh siad 
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áras cónaithe neamh-institiúideach nó fostaíocht neamhchosanta;

27. á thabhairt chun suntais go raibh tionchar díréireach ag na dúshláin a d’eascair as 
paindéim COVID-19 ar dhaoine faoi mhíchumas; á thathant ar rialtais an tionchar a bhí 
ag bearta gaibhniúcháin agus ag teilea-obair ar dhaoine faoi mhíchumas a chur san 
áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dul i ngleic leis na fadhbanna a 
luadh i rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Iúil 2020 maidir le cearta daoine faoi 
mhíchumas intleachta i ngéarchéim COVID-19 agus ina rún dar dáta an 18 Meitheamh 
2020 maidir le cistiú breise le haghaidh taighde bithleighis ar Einceifealaimiailíteas 
Miailgeach.
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