
Parlaimint na hEorpa
2019-2024

TÉACSANNA ARNA nGLACADH

P9_TA(2020)0284
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Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 22 Deireadh Fómhair 2020 maidir le beartais 
fostaíochta agus shóisialta an limistéir euro 2020 (2020/2079(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagail 2, 3, 5 agus 6(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE),

– ag féachaint d’Airteagail 4, 6, 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 
166, 168, 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, agus do Threoir 2000/43/CE (an Treoir maidir le 
Comhionannas Ciníocha),

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

– 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 Rialachán (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 

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.



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)1,

– 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 Tuarascáil Theicniúil ón Airmheán Comhpháirteach Taighde dar 
teideal ‘Na bearta gaibhniúcháin de dheasca COVID agus margaí saothair AE’ a 
foilsíodh in 2020 agus, go háirithe, don anailís atá inti ar an bhfianaise is déanaí atá ar 
fáil maidir le patrúin teilea-oibre san Aontas Eorpach,

– 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 don 
chinneadh ón gComhairle an 23 Márta 2020 ina leith 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 do sheasamh Pharlaimint na hEorpa ina leith sin an 19 Aibreán 
20182,

– ag féachaint do Chinneadh (AE) 2019/1181 ón gComhairle an 8 Iúil 2019 maidir le 
treoirlínte le haghaidh bheartais fostaíochta na mBallstát3,

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

1 IO L 99, 31.3.2020, lch. 5.
2 IO C 390, 18.11.2019, lch. 196.
3 IO L 185, 11.7.2019, lch. 44.



– 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 
‘Aontas níos Uaillmhianaí - An Clár Oibre agamsa don Eoraip’, arna thíolacadh ag 
Uachtarán an Choimisiúin, Ursula von der Leyen,

– ag féachaint don mhéid a d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der 
Leyen, in ‘Aontas níos Uaillmhianaí: – An Clár Oibre agamsa don Eoraip - Treoirlínte 
Polaitiúla don Chéad Choimisiún Eorpach Eile 2019-2024’: ‘chun tacú le gach leanbh 
atá i ngátar, cruthóidh mé an ráthaíocht Eorpach i dtaobh Leanaí, ag cur leis an 
smaoineamh a mhol Parlaimint na hEorpa’,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 26 Aibreán 2017 dar teideal ‘Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta a bhunú’ (COM(2017)0250), agus go háirithe Prionsabal 
11, lena n-atreisítear an tábhacht a bhaineann le cearta leanaí a chur chun cinn,

– ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 8 Meitheamh 2020 maidir le 
‘Dúshláin dhéimeagrafacha – an bealach chun cinn’1,

– ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle an 20 Meitheamh 2011 maidir leis an saol 
oibre agus saol an teaghlaigh a thabhairt chun réitigh i gcomhthéacs an athraithe 
dhéimeagrafaigh (11841/11),

– 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 do Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) Uimh. 480/2014 lena 
bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle2,

– 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 ó 2013, a dtugtar 
mionsonraí ina thaobh sa teachtaireacht uaidh dar teideal ‘I dtreo Infheistíocht 
Shóisialta le haghaidh Fáis agus Comhtháthaithe – lena n-áirítear Ciste Sóisialta na 

1 IO C 205, 19.6.2020, lch. 3.
2 IO L 138, 13.5.2014, lch. 5.



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 gníomhach1,

– 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 gComhairle2,

– 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 le Conclúidí ón gComhairle ina leith sin an 7 Márta 20113 agus don teachtaireacht 
ón gCoimisiún an 5 Márta 2020 dar teideal ‘Aontas an Chomhionannais: Straitéis 
Comhionannais Inscne 2020-2025’ (COM(2020)0152),

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 29 Bealtaine 2013 dar teideal ‘Spriocanna 
Barcelona - Forbairt saoráidí cúraim leanaí do leanaí óga san Eoraip d’fhonn fás 
inbhuanaithe cuimsitheach a bhaint amach’ (COM(2013)0322),

– 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 
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 1 Iúil 2020 dar teideal ‘Clár Oibre 
Scileanna don Eoraip don iomaíochas inbhuanaithe, don chothroime shóisialta agus don 

1 IO L 307, 18.11.2008, lch. 11.
2 IO L 188, 12.7.2019, lch. 79.
3 IO C 155, 25.5.2011, lch. 10.



athléimneacht’ (COM(2020)0274),

– 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) 2018/8491, (AE) 
2018/8502, (AE) 2018/8513 agus (AE) 2018/8524),

– 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 don teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Deireadh Fómhair 2009 dar teideal 
‘Dlúthpháirtíocht i gCúrsaí Sláinte: Éagothroime Sláinte a laghdú in AE’ 
(COM(2009)0567),

– 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 (15071/15),

– ag féachaint don rún uaithi an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le beartais fostaíochta 
agus shóisialta an limistéir euro5,

– ag féachaint don rún uaithi an 13 Márta 2019 maidir leis an Seimeastar Eorpach um 
chomhordú na mbeartas eacnamaíoch: gnéithe fostaíochta agus sóisialta de Shuirbhé 
Bliantúil Fáis 20196,

– ag féachaint don rún uaithi an 11 Nollaig 2018 maidir leis an oideachas sa ré dhigiteach: 
dúshláin, deiseanna agus ceachtanna do cheapadh beartais an Aontais Eorpaigh7,

– ag féachaint don rún uaithi an 11 Meán Fómhair 2018 maidir le conairí d’oibrithe atá ag 
téarnamh ó ghortú agus ó thinneas a athimeascadh i bhfostaíocht d’ardchaighdeán8,

– ag féachaint don rún uaithi an 16 Samhain 2017 maidir le neamhionannais a chomhrac 
mar mhodh éifeachtach chun borradh a chur faoi chruthú post agus faoin bhfás9,

– ag féachaint don rún uaithi an 24 Deireadh Fómhair 2017 maidir le beartais ioncaim 
íosta a úsáid mar uirlis chun an bhochtaineacht a chomhrac10,

1 IO L 150, 14.6.2018, lch. 93.
2 IO L 150, 14.6.2018, lch. 100.
3 IO L 150, 14.6.2018, lch. 109.
4 IO L 150, 14.6.2018, lch. 141.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0033.
6 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0202.
7 IO C 134, 24.4.2020, lch. 16.
8 IO C 433, 23.12.2019, lch. 9.
9 IO C 356, 4.10.2018, lch. 89.
10 IO C 346, 27.9.2018, lch. 156.



– ag féachaint don rún uaithi an 14 Meán Fómhair 2017 maidir le clár oibre nua scileanna 
don Eoraip1 ,

– ag féachaint don rún uaithi an 19 Eanáir 2017 maidir le Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta2 ,

– ag féachaint don rún uaithi an 26 Bealtaine 2016 maidir leis an mbochtaineacht: gné na 
hinscne3 ,

– ag féachaint don seasamh uaithi 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 
dhíspreagadh4 ,

– ag féachaint don rún uaithi an 25 Samhain 2015 maidir le Creat Straitéiseach AE maidir 
le Sláinte agus Sábháilteacht ag an Obair 2014-20205,

– 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 seoladh 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 don rún uaithi an 8 Márta 2011 maidir le neamhionannais sláinte a laghdú 
in AE6,

– ag féachaint don rún uaithi an 10 Iúil 2020 maidir le straitéis sláinte poiblí AE i ndiaidh 
COVID-197,

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

1  IO C 337, 20.9.2018, lch. 135.
2  IO C 242, 10.7.2018, lch. 24.
3  IO C 76, 28.2.2018, lch. 93.
4 IO C 35, 31.1.2018, lch. 157.
5 IO C 366, 27.10.2017, lch. 117.
6 IO C 199 E, 7.7.2012, lch. 25. 
7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0205.



– 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 bheatha (an Treoir 
maidir le Cóir Chomhionann)1, 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 thuarascáil 2014 ón gCoimisiún maidir le comhionannas idir mná agus 
fir,

– ag féachaint do Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh le haghaidh 2019-2027, atá bunaithe 
ar an 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 don ‘Staidéar Féidearthachta maidir le Ráthaíocht do Leanaí - tuarascáil 
deiridh’ ón gCoimisiún i mí an Mhárta 2020,

– 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 don teachtaireacht ón gCoimisiún an 1 Iúil 2020 dar teideal ‘Tacaíocht 
d’Fhostaíocht na hÓige: droichead chuig poist don chéad ghlúin eile’ 
(COM(2020)0276),

– 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)2,

– 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 (14582/18),

– 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 
Eorpach3,

– ag féachaint don rún uaithi an 19 Meitheamh 2020 maidir le cosaint Eorpach d’oibrithe 
trasteorann agus séasúracha i gcomhthéacs ghéarchéim COVID-194,

1 IO L 204, 26.7.2006, lch. 23.
2 IO L 151, 7.6.2019, lch. 70.
3 IO L 186, 11.7.2019, lch. 105.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0176.



– ag féachaint don Réamhaisnéis Eacnamaíoch ón gCoimisiún, Samhradh 2020,

– ag féachaint don doiciméad inmheánach oibre ón gCoimisiún dar teideal ‘Riachtanais 
téarnaimh na hEorpa a shainaithint’ (SWD(2020)0098),

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle maidir le liosta athbhreithnithe AE de 
dhlínsí neamh-chomhoibríocha chun críoch cánach an 18 Feabhra 2020 (6129/20),

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A9-
0183/2020),

A. de bhrí go bhfuil AE anois sa chúlú eacnamaíoch is doimhne ina stair, agus go bhfuil 
gníomhaíocht eacnamaíoch san Eoraip ag ísliú ar luas níos gasta ná mar is gnách; de 
bhrí, de réir réamhaisnéis Eacnamaíoch Shamhradh 2020, go bhfuiltear ag tuar go 
gcrapfaidh OTI AE faoi thart ar 8,3 % agus go gcrapfaidh an limistéar euro faoi 8,7 % 
in 2020;

B. de bharr gur tharla suaitheadh siméadrach mar thoradh ar COVID-19 a d’imigh i 
bhfeidhm ar gach Ballstát, cé go meastar go mbeidh tionchar na géarchéime 
míchothrom, agus tionchar níos láidre aige ar níos mó ná 109 milliún duine a bhí i 
mbaol bochtaineachta cheana féin roimh an bpaindéim; de bhrí gur chuir an ghéarchéim 
brú mór ar chórais um chosaint shóisialta chun tionchar sóisialta na géarchéime a 
mhaolú agus dálaí maireachtála maithe a áirithiú do chách, agus chun rochtain ar 
sheirbhísí bunriachtanacha amhail sláinte, oideachas agus tithíocht a áirithiú; de bhrí gur 
dócha go méadóidh géarchéim COVID-19 éagothromaíochtaí atá ann cheana, agus go 
bhfuil gá le freagairt chomhordaithe Eorpach lena n-áiritheofar comhtháthú sóisialta 
agus críochach;

C. de bhrí go bhfuil baol ann freisin go méadóidh an ghéarchéim atá ann faoi láthair 
éagothromaíochtaí réigiúnacha agus críochacha ar fud na mBallstát agus laistigh díobh;

D. de bhrí go bhfuil comhordú éifeachtach ar bheartas eacnamaíoch, sóisialta agus sláinte 
na hEorpa, a bhfuil an Seimeastar Eorpach agus Colún Eorpach na gCeart Sóisialta ag a 
chroílár, ríthábhachtach chun éifeachtaí na géarchéime a mhaolú agus chun a áirithiú go 
mbeidh téarnamh ann atá nuálach ó thaobh an gheilleagair de, atá cóir ó thaobh na 
sochaí de agus freagrach ó thaobh an chomhshaoil de; de bhrí go neartaíonn 
rannpháirtíocht níos mó Pharlaimint na hEorpa maoirseacht dhaonlathach an 
tSeimeastair;

E. de bhrí gur cuireadh i ngníomh, leis an gCinneadh ón gComhairle an 23 Márta 2020, 
clásal éalaithe ginearálta an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis lena gceadaítear 
an tsolúbthacht is gá chun gach beart is gá a dhéanamh chun tacú leis na geilleagair 
agus leis na córais sláinte; de bhrí go bhfuil infheistíochtaí sóisialta bunriachtanach 
chun forbairt inbhuanaithe agus sochaithe cuimsitheacha a áirithiú;

F. de bhrí go raibh iarmhairtí aiféalacha ag baint le roghanna beartais áirithe agus le 
hinfheistíocht shriantach i ndiaidh na géarchéime airgeadais agus eacnamaíche ar an 
leibhéal cosanta arna sholáthar ag córais shóisialta agus cúraim sláinte atá 
tearcmhaoinithe i gcásanna áirithe, nach raibh in ann bochtaineacht agus 
neamhionannais a laghdú go leordhóthanach, agus a chuir le héifeachtaí na paindéime i 



mBallstáit áirithe;

G. de bhrí go bhfuil gá le bearta cinntitheacha agus le hinfheistíocht chun téarnamh tapa a 
bhaint amach, ar cheart dóibh díriú ar éifeachtaí eacnamaíocha agus sóisialta na 
paindéime a mhaolú, ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch a atosú, ar an bhfhorbairt 
inbhuanaithe, ar an aistriú glas, ar an gclaochlú digiteach agus ar SDGanna na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, ar chuspóirí an Chomhshocraithe Ghlais agus ar 
Chomhaontú Pháras, agus ar phrionsabail Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta (EPSR) 
chun stáit leasa níos éifeachtaí agus níos láidre a bhaint amach;

H. de bhrí, ar mhaithe le leas a bhaint as an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta atá 
beartaithe, gur cheart do na Ballstáit pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
ullmhú, ar pleananna iad ba cheart a chur i gceangal lena gcláir náisiúnta um athchóiriú, 
agus torthaí an tSeimeastair Eorpaigh á gcur san áireamh, mar aon le pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus pleananna um aistriú cóir, agus tuairisciú a 
dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta acu maidir leis na pleananna a chur chun 
feidhme i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh; de bhrí gur cheart do na Ballstáit 
pleananna sonracha don dul chun cinn sóisialta a bhunú ina mbeadh spriocanna soiléire 
lena leagfar amach na réimsí ina ndíreofar ar infheistíocht shóisialta agus ar an gcaoi a 
ndéanfar prionsabail EPSR a chur chun feidhme tar éis ghlacadh an Phlean 
Gníomhaíochta do chur chun feidhme EPSR a d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin 
Eorpaigh;

I. de bhrí gurb iad na hathchóirithe atá inbhuanaithe go sóisialta na hathchóirithe atá 
bunaithe ar an dlúthpháirtíocht, ar an lánpháirtiú, ar an gceartas sóisialta, ar dháileadh 
cothrom an rachmais, ar chomhionannas inscne, ar chóras oideachais phoiblí ar 
ardchaighdeán do chách, ar an bhfostaíocht ar ardchaighdeán agus ar an bhfás 
inbhuanaithe – múnla lena n-áirithítear comhionannas agus cosaint shóisialta, lena 
gcumhachtaítear grúpaí leochaileacha, lena bhfeabhsaítear rannpháirtíocht agus 
saoránacht agus lena bhfeabhsaítear caighdeáin mhaireachtála do chách; de bhrí go 
bhfuil córais neartaithe um chosaint shóisialta ríthábhachtach don chomhrac i gcoinne 
na bochtaineachta agus na míchothromaíochtaí, agus chun tacú le fás cuimsitheach agus 
inbhuanaithe;

J. de bhrí, dar leis an Doiciméad Inmheánach Oibre a ghabhann leis seo dar teideal ‘Na 
riachtanais téarnaimh san Eoraip a shainaithint’, gurb é an riachtanas sóisialta is práinní 
ná dul i ngleic leis an dífhostaíocht; de bhrí go measann an Coimisiún sa doiciméad seo 
gurb infheistíocht EUR 192 bhilliún a bheidh ag teastáil don bhonneagar sóisialta;

K. 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; de bhrí go bhfuil an dífhostaíocht ag ardú go 
míchothrom ar fud earnálacha, inscne, aoisghrúpaí agus grúpaí socheacnamaíocha; de 
bhrí go gcuireann scéimeanna oibre gearr-ama náisiúnta, fóirdheontais phá agus 
tacaíocht do ghnólachtaí, arna dtacú le bearta Eorpacha, ar chumas daoine poist a 
choinneáil agus tuarastail a choinneáil gan athrú den chuid is mó; de bhrí go bhfuil go 
leor post i mbaol an-ard sa mheántéarma, agus go mbeidh gá le hiarracht mhór chun dul 
i ngleic leis an dífhostaíocht; de bhrí go bhféadfadh scéim Eorpach athárachais 
dífhostaíochta na difríochtaí sin a theorannú amach anseo trí chúnamh a thabhairt do na 
Ballstáit na costais a bhaineann go díreach le cruthú nó síneadh scéimeanna oibre gearr-
ama náisiúnta a chumhdach;



L. de bhrí gur tharla meathlú mór ar mhargadh saothair an limistéir euro sa chéad leath de 
2020 mar gheall ar phaindéim COVID-19 agus ar na bearta a rinneadh chun í a 
shrianadh; de bhrí go gceileann an laghdú fostaíochta de thart ar 4 % in 2020 meathlú 
níos substaintiúla ar an líon uaireanta an chloig oibrithe, toisc go bhfuil fostaithe i 
scéimeanna oibre gearr-ama dífhostaithe de facto ach go bhfuil siad fostaithe chun 
críocha staidrimh; de bhrí, chun duine a áireamh mar dhuine dífhostaithe nach mór 
duine a bheith ar fáil don mhargadh saothair, rud nach raibh indéanta i ngach áit le linn 
na dianghlasála, agus gur díspreagadh freisin go leor daoine nach bhfuil ach nasc 
scaoilte acu leis an margadh saothair post a lorg go gníomhach, mar sin, nár áiríodh iad 
mar dhaoine dífhostaithe;

M. de bhrí nach n-iompraítear ualach an mheathlaithe sin ar an margadh saothair go 
cothrom i gcatagóirí éagsúla den mhargadh saothair; de bhrí gurbh iad oibrithe a bhfuil 
coinníollacha oibre agus conarthaí neamhchinnte acu, lena n-áirítear oibrithe ar conradh 
agus oibrithe atá fostaithe trí ghníomhaireachtaí sealadacha, na chéad oibrithe a chaill a 
bpoist; de bhrí gur minic nach bhfuil siad in ann a gcearta a fhorfheidhmiú, gur beag an 
tslándáil poist agus an chosaint árachais shóisialta atá acu, nó nach ann dóibh ar chor ar 
bith, agus go mbíonn orthu aghaidh a thabhairt ar rioscaí sláinte agus sábháilteachta 
níos mó; de bhrí gur mó an méadú atá tagtha ar an ráta dífhostaíochta i measc na n-óg 
ná an ráta foriomlán, agus gur fhulaing daoine féinfhostaithe go mór ón dianghlasáil;

N. de bhrí gurb iad na Ballstáit atá freagrach go príomha as dul i ngleic leis an 
dífhostaíocht i measc na n-óg ó thaobh creataí rialála mhargadh an tsaothair, córais 
oideachais agus oiliúna agus beartais ghníomhacha maidir leis an margadh saothair a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme;

O. de bhrí, de réir réamhaisnéis Shamhradh 2020, go meastar go moilleoidh roinnt fachtóirí 
filleadh mhargadh an tsaothair ar a staid roimh an bpaindéim, mar shampla scéimeanna 
um fhóirdheontais oibre gearr-ama a bhfuil teorainn ama leo; de bhrí, i gcás tréimhse 
fhada de ghníomhaíocht eacnamaíoch lag agus ina meastar go laghdóidh líon na 
ngnólachtaí a ngníomhaíochtaí nó go rachaidh siad as gnó, nach féidir le scéimeanna 
méadú ar an dífhostaíocht a chosc go hiomlán; de bhrí go bhféadfadh sé a bheith thar a 
bheith deacair an t-ardú a mheastar a thiocfaidh ar na rátaí dífhostaíochta a shárú ar fud 
AE sna Ballstáit ina raibh an dífhostaíocht sách ard roimh thús na paindéime, áit a 
bhfuiltear ag meas go mbeidh an t-athfheistiú eacnamaíoch mall, nó i gcás ina bhfuil 
easpa éifeachtúlachta agus éifeachtachta sna margaí saothair agus sna líonta 
sábháilteachta sóisialta;

P. de bhrí, de réir Eurostat, in 2018, go raibh 8,3 milliún oibrí páirtaimseartha 
tearcfhostaithe in AE-28, go raibh 7,6 milliún duine ar fáil le haghaidh oibre, ach nach 
raibh siad ag lorg poist, agus go raibh 2,2 milliún duine eile ag lorg poist, gan a bheith 
in ann tosú ag obair laistigh de thréimhse ghearr; de bhrí go raibh deacrachtaí ag 18,1 
milliún duine ar an iomlán in AE-28 in 2018 ar deacrachtaí iad a bhféadfaí dífhostaíocht 
a thabhairt orthu;

Q. de bhrí go raibh laghdú 13 phointe céatadáin tagtha ar sciar AE de phoist mheánioncaim 
idir 2002 agus 2018;

R. de bhrí go bhfuil ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar dhúshláin struchtúracha i 
margadh an tsaothair, amhail rannpháirtíocht íseal, chomh maith le scileanna agus 
neamhréir cáilíochtaí; de bhrí go bhfuil gá méadaitheach le bearta nithiúla chun lucht 



saothair neamhghníomhach a lánpháirtiú nó a athimeascadh chun freastal ar éilimh 
mhargadh an tsaothair;

S. de bhrí go dtuartar go gcuirfidh meath ar staid mhargadh an tsaothair teorainn le 
méaduithe ar phá agus tuarastail, agus go lagóidh sé cumhacht margála na n-oibrithe; de 
bhrí gur príomhionstraimí iad an t-idirphlé sóisialta agus an chómhargáil d’fhostóirí 
agus do cheardchumainn chun pá cothrom agus dálaí oibre cothroma a bhunú, agus go 
gcuireann córais chómhargála láidre le hathléimneacht na mBallstát le linn géarchéim 
eacnamaíoch;

T. de bhrí gur saincheist í an ceart chun cómhargáil a bhunú a bhaineann le gach oibrí 
Eorpach, a bhfuil impleachtaí ríthábhachtacha aici ó thaobh an daonlathais agus an 
smachta reachta de, lena n-áirítear cearta sóisialta bunúsacha agus cómhargáil a urramú; 
de bhrí gur ceart bunúsach Eorpach é an chómhargáil, agus go bhfuil sé de cheangal ar 
Institiúidí Eorpacha í a urramú faoi Airteagal 28 den Chairt um Chearta Bunúsacha; de 
bhrí, sa chomhthéacs sin, go bhfuil ról ríthábhachtach ag beartais lena ndéantar 
cómhargáil agus seasamh na n-oibrithe i gcórais socraithe pá a urramú, a chur chun cinn 
agus a neartú chun dálaí oibre ardcháilíochta a bhaint amach;

U. de bhrí gur tháinig meath ar chlúdach cómhargála in 22 as 27 mBallstát ó 2000; de bhrí 
gurb ionann meánleibhéal na ballraíochta san aontas ar fud an Aontais Eorpaigh agus 
thart ar 23 %, agus difríochtaí móra i measc na mBallstát, idir 74 % agus 8 %;

V. de bhrí gur féidir le pá lena n-áirithítear caighdeán maith maireachtála, córais láidre 
cómhargála, an daonlathas ag an obair, trédhearcacht pá, uaireanta oibre intuartha, 
socruithe solúbtha oibre, cosaint shóisialta leordhóthanach agus infheistíocht i seirbhísí 
poiblí bochtaineacht san obair a laghdú, neamhionannais sláinte agus shóisialta a 
laghdú, agus éileamh a ghiniúint agus sláinte agus folláine a fheabhsú;

W. de bhrí go n-aithnítear i nDearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine de chuid na Náisiún 
Aontaithe 1948, gur gá d’oibrithe pá maireachtála a thuilleamh, mar a dhéantar freisin i 
mBunreacht na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair, a bunaíodh in 1919; de bhrí, de réir 
shainmhíniú Eurofound, gurb é pá maireachtála an méid ioncaim is gá chun 
bunchaighdeán maireachtála atá inghlactha go sóisialta a thabhairt d’fhostaí; de bhrí go 
bhfuil íosphá i dtromlach na dtíortha fós faoi bhun líne na bochtaineachta;

X. de bhrí go mbeidh tionchar suntasach ag an ngéarchéim ar dhálaí sóisialta, a mbíonn 
tionchar acu go háirithe ar mhná, ar theaghlaigh ar ioncam íseal, ar dhaoine scothaosta, 
ar mhionlaigh agus ar ghrúpaí leochaileacha eile, as a dtiocfaidh méadú ar 
neamhionannais, leochaileacht, bochtaineacht, dífhostaíocht agus dibhéirseachtaí 
sóisialta, chomh maith leis an mbonn a bhaint de chaighdeáin shóisialta agus fostaíochta 
san Eoraip; de bhrí, i measc nithe eile, go bhfuil daoine óga, oibrithe a bhfuil dálaí oibre 
forbhásacha acu, ar chonarthaí neamhchaighdeánacha agus sealadacha, daoine le 
cáilíochtaí ísle, oibrithe páirtaimseartha ainneonacha agus oibrithe féinfhostaithe, agus 
oibrithe ardáin agus oibrithe imirceacha is mó i mbaol a bpost a chailleadh agus i mbaol 
bochtaineachta; de bhrí go bhfuil go leor oibrithe atá i ngairmeacha bunriachtanacha 
mar chuid den fhreagairt túslíne ar phaindéim COVID-19 sna catagóirí leochaileacha 
sin;

Y. de bhrí go bhfuil sé léirithe ag an ngéarchéim go bhfuil gach oibrí bunriachtanach, agus 
más rud é go bhfuil ár sochaithe ag feidhmiú i ndianghlasáil, níl sé sin buíochas le 



hoibrithe cúraim sláinte, taighdeoirí agus fórsaí slándála amháin, ach go mór mór 
buíochas le glantóirí, oibrithe iompair, airgeadóirí ollmhargaidh, oibrithe cúraim, 
oibrithe seachadta, oibrithe tí, oibrithe ardáin, oibrithe in ionaid ghlaonna, oibrithe bia 
agus talmhaíochta, iascairí agus go leor eile a bhfuil a rannchuidiú fíor-riachtanach; de 
bhrí go mbíonn drochdhálaí oibre agus pá íseal ag na hoibrithe sin rómhinic agus gur 
mná iad i bhformhór na n-earnálacha sin;

Z. de bhrí go bhfuil na bearnaí pá agus pinsin idir fir agus mná fós ann agus gur dócha go 
leathnóidh siad le géarchéim COVID-19; de bhrí go dtuilleann mná ar fud AE 16 % 
níos lú ná fir ar an meán, agus go bhfuil an bhearna idir na hinscní maidir le pinsin thart 
ar 37,2 % in AE;

AA. de bhrí go bhfuil toirmeasc in AE ar idirdhealú san áit oibre bunaithe ar aois, gnéas, 
féiniúlacht inscne, míchumas, bunadh eitneach nó ciníoch, reiligiún nó creideamh, nó 
gnéaschlaonadh, agus tá gach duine i dteideal cóir chomhionann a fháil in earcaíocht, 
dálaí oibre, ardú céime, pá, rochtain ar oiliúint agus ar phinsin cheirde;

AB. de bhrí go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh méadú breise ar pholarú poist sna deich 
mbliana amach romhainn, agus go bhfuiltear ag súil go mbeidh níos mó post ann ar an 
leibhéal is airde agus ag an bhfoirceann is ísle de speictream na scileanna; de bhrí gur 
dócha go ndéanfaidh an phaindéim an treocht sin a threisiú; de bhrí go bhfuil cánachas 
forchéimnitheach riachtanach chun neamhionannas foriomlán a laghdú agus chun stáit 
leasa dhea-fheidhmiúla a mhaoiniú;

AC. de bhrí go bhfuil athrú ó bhonn ag teacht ar shaol na hoibre atá bunaithe ar nuálaíocht 
theicneolaíoch, digitiú, athruithe déimeagrafacha, athrú aeráide, agus domhandú; de 
bhrí, thairis sin, go raibh tionchar ollmhór ag an ngéarchéim reatha ar ár nósanna oibre; 
de bhrí go bhfuil leas eacnamaíoch agus sóisialta ag baint le teicneolaíochtaí digiteacha 
a úsáid agus iad a chur chun cinn ar bhealach cuimsitheach san fhadtéarma, gur féidir 
iomaíochas a mhéadú agus deiseanna fostaíochta a chruthú leo, ach go gcruthaíonn siad 
dúshláin freisin, amhail imeallú sóisialta, eisiamh digiteach, neamhionannais 
mhéadaithe, cosaint sonraí, meathlú ar shláinte agus ar dhálaí oibre oibrithe, chomh 
maith lena gcearta a chosaint; de bhrí go neartaíonn infheistíocht i scileanna digiteacha, 
cáilíochtaí agus oiliúint fhoirmiúil do dhaoine fásta infhostaitheacht oibrithe, forbairtí 
pá agus iomaíochas gnó; de bhrí go n-éilíonn na dúshláin dhomhanda thuasluaite aistriú 
cóir chun nach bhfágfar aon duine ar lár;

AD. de bhrí gur bunphrionsabal an Aontais Eorpaigh í saorghluaiseacht oibrithe, agus go 
bhfuil sí bunriachtanach d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh;

AE. de bhrí nár tháinig na torthaí a gealladh as cur chun feidhme Mholadh AE 2013 maidir 
le hinfheistíocht a dhéanamh i leanaí; de bhrí nár thug an Seimeastar Eorpach tosaíocht 
leordhóthanach do bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta leanaí a chomhrac, agus nár 
úsáideadh cistí AE chomh forleathan nó chomh straitéiseach agus a d’fhéadfaí a bheith 
déanta; de bhrí go mbeadh tabhairt isteach ráthaíocht AE i dtaobh leanaí a bhfuil 
spriocanna nithiúla aici ina bhealach éifeachtach chun a áirithiú go ndéanfaidh na 
Ballstáit tiomantas polaitiúil ardleibhéil maidir le cearta sóisialta leanaí a ráthú, go 
háirithe iad siúd atá i staideanna leochaileacha, agus maidir le bochtaineacht agus 
eisiamh sóisialta leanaí a chomhrac;

AF. de bhrí go bhfuil neamhionannais sláinte fréamhaithe i neamhionannais shóisialta, agus 



go bhfuil siad nasctha go háirithe le hinscne, caighdeáin oideachais, fostaíocht, ioncam, 
dálaí tithíochta agus rochtain mhíchothrom ar chúnamh leighis, cosc breoiteachta agus 
seirbhísí chun sláinte a chur chun cinn;

AG. de bhrí gur gá ardleibhéal cosanta le haghaidh sláinte an duine a áirithiú i sainiú agus i 
gcur chun feidhme bheartais agus ghníomhaíochtaí uile an Aontais;

AH. de bhrí gurb ann do scéimeanna éagsúla ioncaim íosta i bhformhór na mBallstát d’fhonn 
líontán sábhála a bhunú dóibh siúd atá i mbaol na bochtaineachta; 

AI. de bhrí go bhfuil méadú tagtha ar easpa dídine go comhsheasmhach i bhformhór na 
mBallstát le deich mbliana anuas; de bhrí go bhfuil ar a laghad 700,000 duine gan 
dídean aon oíche ar leith san Aontas, 70 % níos mó ná deich mbliana ó shin; de bhrí gur 
léirigh COVID-19 gur géarchéim shóisialta agus géarchéim sláinte poiblí araon í easpa 
dídine;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis pholaitiúil a fhorbairt chun teacht in ionad straitéis 
Eoraip 2020 a bhfuil sé mar aidhm léi an bhochtaineacht a dhíothú, lena dtugtar le 
chéile príomhionstraimí amhail an Comhaontú Glas don Eoraip, Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta agus an Seimeastar Eorpach le fís fhadtéarmach de gheilleagar folláine 
agus inbhuanaitheacht ár gcomhshaol agus ár samhlacha sóisialta, i gcomhréir le 
SFIanna na Náisiún Aontaithe;

2. ag tabhairt moltaí tír-shonracha (CSRanna) 2020 an Choimisiúin dá haire; á chur in iúl 
gur cúis bhuartha di nach bhfuil ach dul chun cinn teoranta nó dul chun cinn ar bith 
déanta ag na Ballstáit i sé cinn as 10 moladh tír-shonrach a díríodh orthu in 2019, agus 
go bhfuil an dul chun cinn fós míchothrom ar fud na mBallstát agus na réimsí beartais, 
agus go bhfuil an dul chun cinn atá déanta an-mhall maidir leis an mbonn cánach a 
leathnú, agus maidir le cúram sláinte agus cúram fadtéarmach chomh maith; á chur i 
bhfios go láidir gur cheart go mbeadh moltaí tír-shonracha comhleanúnach le cuspóirí 
eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil an Aontais; á chur i bhfáth go bhfuil cur chun 
feidhme na moltaí tír-shonracha ríthábhachtach chun cuimsiú sóisialta a chothú agus 
chun feabhas a chur ar chearta sóisialta, agus chun fostaíocht iomlán, ardcháilíochta 
agus aistriú atá cóir go sóisialta a bhaint amach; ag tathant ar na Ballstáit, dá bhrí sin, 
beag beann ar a mballraíocht sa limistéar euro, na moltaí a chur chun feidhme ar 
bhealach níos fearr, go háirithe na moltaí sin a bhaineann le saincheisteanna fostaíochta 
agus sóisialta; á chur i bhfáth gur cheart, trí na ceachtanna a foghlaimíodh ón 
ngéarchéim a bhí ann roimhe seo agus trí fhreagairt ar ghéarchéim eacnamaíoch agus 
shóisialta COVID-19, gur cheart do na moltaí tír-shonracha rialáil an mhargaidh 
shaothair a chur chun cinn, athléimneacht ár mbeartas eacnamaíoch a neartú agus tacú 
lenár seirbhísí poiblí;

3. á chur in iúl gur cúis bhuartha di éifeachtaí millteacha sóisialta ghéarchéim COVID-19, 
go háirithe ar mhná, ar theaghlaigh ar ioncam íseal agus ar ghrúpaí leochaileacha, 
amhail daoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas, daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad, 
dídeanaithe agus imircigh chomh maith le hoibrithe atá sa líne thosaigh le linn na 
géarchéime, lena méadaítear tuilleadh neamhionannais atá ann cheana agus lena 
gcruthaítear neamhionannais nua, agus a d’fhéadfadh caighdeáin shóisialta agus 
fostaíochta san Eoraip a chur i mbaol; á chur i bhfáth nach mbeidh ach freagairt 
chinntitheach chomhordaithe Eorpach ina gcuidiú chun iarmhairtí sóisialta na 
géarchéime atá ann faoi láthair a fhritháireamh agus in ann léiriú gur tionscadal fíor-



riachtanach é an tAontas Eorpach atá bunaithe ar cheartas sóisialta, dlúthpháirtíocht 
agus lánpháirtiú; á iarraidh ar na Ballstáit cearta sóisialta na ndaoine a chosaint go 
hiomlán, agus á chur i bhfáth an ról lárnach nach mór a bheith ag an bpacáiste um 
Chúnamh Téarnaimh don Chomhtháthú agus do Chríocha na hEorpa (REACT-EU) 
chun cabhrú leis na daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste trí mhaoiniú leordhóthanach ón 
gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD) a áirithiú, chun tacú le 
fostaíocht, go háirithe don aos óg trí Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) chomh maith le 
comhtháthú AE a chothú, lena n-áirítear sna réigiúin is forimeallaí;

4. á chur in iúl gur geal léi cinneadh na mBallstát an clásal ginearálta éalaithe a 
ghníomhachtú chun solúbthacht bhreise a chur ar fáil chun na bearta is gá a dhéanamh 
chun tacú le sláinte shaoránaigh na hEorpa agus na gcóras cosanta sibhialta, chun poist 
a chaomhnú, chun tacú le téarnamh láidir agus chun geilleagar sóisialta margaidh na 
hEorpa a chobhsú; á iarraidh ar na Ballstáit leas iomlán a bhaint as an tsolúbthacht 
fhioscach sin chun iarmhairtí sóisialta na géarchéime a chosc agus a mhaolú, chun 
córais leasa shóisialta a neartú, chun poist ar ardchaighdeán, seirbhísí poiblí, an 
comhrac i gcoinne na bochtaineachta agus an t-aistriú glas a mhaoiniú; á chur in iúl gur 
geal léi an fógra ón gCoimisiún maidir le comhairliúchán leathan poiblí a sheoladh leis 
na geallsealbhóirí ábhartha uile chun treoracha féideartha maidir le forbairt rialacha 
fioscacha AE a scrúdú; á iarraidh ar na Ballstáit a bheith rannpháirteach sa phlé d’fhonn 
infheistíocht shóisialta lena gcothaítear fás inbhuanaithe a spreagadh agus 
inbhuanaitheacht fhioscach á coinneáil ag an am céanna;

5. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá nós imeachta buiséadach atá fónta agus freagrach, agus 
á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún borradh a chur faoin infheistíocht mar 
fhreagairt ar an ngéarchéim sláinte, go háirithe infheistíocht san oideachas, sa chóras 
sóisialta agus sna córais cúraim sláinte; á chur i bhfios go bhfuil clár oibre fós in 
easnamh sa Seimeastar Eorpach chun faireachán a dhéanamh ar an méadú atá ag teacht 
ar neamhionannais san Eoraip agus aghaidh a thabhairt ar an méadú sin; ag tathant ar an 
gCoimisiún, dá bhrí sin, measúnú níos fearr a dhéanamh ar thionchar dáileacháin na 
mbeartas poiblí, agus ar na míchothromaíochtaí ó thaobh dáileadh ioncaim agus 
rachmais de, agus trí thuarascálacha aonair grinn-athbhreithnithe (IDR) má bhraitear na 
míchothromaíochtaí sin, mar bhealach chun comhordú eacnamaíoch a nascadh le 
feidhmíocht fostaíochta agus shóisialta; á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar a 
dhéanamh ar cé acu ba cheart a bheith ar na táscairí is cruinne den neamhionannas 
eacnamaíoch, agus faireachán a dhéanamh ar éabhlóid na míchothromaíochtaí;

6. á chur in iúl gur geal léi ‘Next Generation EU’, plean téarnaimh an Aontais; á iarraidh 
go mbeadh cur chuige cothrom ann idir na haistrithe glasa agus digiteacha ar thaobh 
amháin, agus an bonneagar oideachais, sóisialta agus cúraim sláinte ar an taobh eile; á 
áitiú go gcaithfidh an plean téarnaimh a bheith go hiomlán i gcomhréir le Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta, agus go gcuideoidh sé le SFIanna na Náisiún Aontaithe 
agus leis an gComhaontú Glas don Eoraip a bhaint amach; á iarraidh ar na Ballstáit 
úsáid a bhaint as an gclásal ginearálta éalaithe agus infheistiú i ndaoine agus i gcórais 
leasa shóisialta, agus tacú le cuideachtaí inmharthana a bhfuil deacrachtaí acu chun 
poist agus pá a chosaint; á iarraidh go mbeadh pleananna dul chun cinn sóisialta 
sonracha ann chun stáit leasa níos éifeachtaí, níos cothroime agus níos láidre a áirithiú; 
á éileamh creat airgeadais ilbhliantúil (CAI) uaillmhianach, arna neartú le hacmhainní 
dílse nua, agus ag diúltú d’aon laghdú ar chistiú do chláir atá dírithe ar chomhtháthú, 
amhail CSE+;



7. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé Colún Eorpach na gCeart Sóisialta (EPSR) a chur 
chun feidhme agus SFInna na Náisiún Aontaithe a bhaint amach, lena n-áirítear i 
gcomhthéacs an Phlean Eorpaigh don Téarnamh, d’fhonn cothroime shóisialta, 
comhtháthú sóisialta agus rathúnas a áirithiú do chách; á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
go bhfuil brú gan fasach ar na córais leasa sa ghéarchéime atá ann faoi láthair, agus go 
dtiocfaidh méadú as cuimse ar an gcaiteachas poiblí lena mbaineann; á chur i bhfáth, 
d’fhonn cur leis an téarnamh, gur cheart go spreagfadh iarracht infheistíochta AE tríd an 
bPlean don Téarnamh agus trí CAI fás eacnamaíoch a bhfuil gné láidir shóisialta ag 
baint leis, go háirithe trí chórais leasa a neartú agus trí infheistíocht a dhéanamh i 
gcórais slándála sóisialta cobhsaí, cúram sláinte, oideachas, tithíocht, fostaíocht, cultúr, 
ceartas, agus seirbhísí sóisialta poiblí leordhóthanacha agus inrochtana chun tionchar 
sóisialta na géarchéime a chomhrac agus an bhochtaineacht a dhíothú;

8. á chur in iúl gur geal léi an togra SURE ón gCoimisiún mar bheart éigeandála chun tacú 
le scéimeanna oibre gearr-ama na mBallstát do ghéarchéim COVID-19, agus, mar 
thoradh air sin, méadú a dhéanamh ar na seansanna go bhfaighidh cuideachtaí an 
leachtacht is gá chun gníomhaíocht eacnamaíoch a atosú agus poist a chosaint; ag 
tabhairt dá haire cineál sealadach na hionstraime; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí 
sin, féachaint an bhféadfaí ionstraim speisialta bhuan a ghníomhachtú – arna iarraidh sin 
do na Ballstáit – i gcás aon ghéarchéime gan choinne lena dtiocfadh ardú seasta sa 
chaiteachas do scéimeanna oibre gearr-ama agus do bhearta comhchosúla;

9. á chur i bhfios go láidir gealltanas an Choimisiúin chun an Ciste Eorpach um 
Choigeartú don Domhandú a shlógadh mar fhreagairt ar iarmhairtí ghéarchéim COVID-
19 ar fhostaíocht; á iarraidh ar na Ballstáit, dá bhrí sin, iarratais ar mhaoiniú a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin go pras chun tacú le hoibrithe Eorpacha a bhfuil a bpost caillte 
acu mar thoradh ar COVID-19, a úsáidfear chun iad a athoiliúint, a athcháiliú agus a 
athimeascadh sa mhargadh saothair;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú nach gcuirfear cúnamh 
airgeadais ar fáil ach do ghnóthais nach bhfuil cláraithe sna tíortha a liostaítear in 
Iarscríbhinn 1 de na conclúidí ón gComhairle maidir le liosta athbhreithnithe an Aontais 
de dhlínsí neamh-chomhoibríocha chun críocha cánach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit a áirithiú go gcomhlíonfaidh tairbhithe na luachanna bunúsacha a 
chumhdaítear sna Conarthaí, agus go ndéanfaidh cuideachtaí a fhaigheann tacaíocht 
airgeadais phoiblí oibrithe a chosaint, dálaí oibre cuibhiúla a ráthú, ceardchumainn agus 
comhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme a urramú, a gcion cánacha a íoc, agus 
staonadh ó aischeannach scaireanna nó ó bhónais a íoc le bainistíocht nó díbhinní le 
scairshealbhóirí;

11. ag cur béim ar an ról lárnach atá ag an Scórchlár Sóisialta sa Seimeastar Eorpach; á 
iarraidh ar an gCoimisiún an scórchlár a atreisiú, ag léiriú gach ceann de 20 prionsabal 
EPSR, agus spriocanna sóisialta a fhorbairt, lena n-áirítear maidir le laghdú na 
bochtaineachta, chomh maith le modh chun gnéithe sóisialta na bhfachtóirí Comhshaoil, 
Sóisialta agus Rialachais (ESG) a chomhtháthú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
meastóireachtaí ex ante chomh maith le meastóireachtaí ex post críochnúla ar na Cláir 
Náisiúnta um Athchóiriú;

12. á chur in iúl gur cúis bhuartha di tionchar ghéarchéime COVID-19, ar tionchar diúltach 
é ar mhargadh saothair na hEorpa, agus gur cúis bhuartha di na caillteanas post nach 
bhfacthas a leithéid riamh roimhe, go háirithe in earnálacha straitéiseacha, chomh maith 



leis an méadú gaolmhar ar an mbochtaineacht agus ar na héagsúlachtaí sna caighdeáin 
mhaireachtála, a mbeidh tionchar acu go háirithe ar an óige, ar mhná agus ar oibrithe i 
bpoist a éilíonn scileanna ísle, sa gheilleagar neamhfhoirmiúil agus san fhostaíocht 
fhorbhásach; á mheabhrú an fógra ó Uachtarán an Choimisiúin go gcuirfear i láthair 
scéim Eorpach athárachais um shochar dífhostaíochta; á iarraidh ar na Ballstáit bearta 
coinneála fostaíochta a chur chun feidhme agus socruithe solúbtha oibre a chur chun 
cinn chun poist a chaomhnú; á iarraidh ar na Ballstáit infheistíocht leordhóthanach a 
dhéanamh i mbeartais ghníomhacha éifeachtacha maidir leis an margadh saothair, in 
oideachas, in oiliúint agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil, agus leas iomlán a bhaint as 
ionstraimí cistiúcháin AE atá ann cheana agus as ionstraimí nua chun dífhostaíocht 
fhadtéarmach a sheachaint, go háirithe sna réigiúin sin atá thíos le míbhuntáistí 
suntasacha déimeagrafacha, amhail limistéir thuaithe; ag tathant ar na Ballstáit 
deiseanna fostaíochta nua a chruthú freisin, lena n-áirítear trí chláir infheistíochta poiblí 
agus cláir fostaíochta, agus ról na seirbhísí poiblí fostaíochta a neartú agus béim ar leith 
á leagan ar chabhrú le daoine óga, le daoine faoi mhíchumas agus le daoine a bhfuil 
idirdhealú á dhéanamh orthu le dul isteach sa mhargadh saothair;

13. ag tabhairt dá haire go bhfuil leibhéal ard dífhostaíochta i measc na hóige i roinnt 
Ballstát, agus leochaileacht chonarthaí fostaíochta oibrithe óga, go háirithe in 
earnálacha a bhfuil tionchar tromchúiseach ag COVID-19 orthu; á iarraidh ar na 
Ballstáit agus ar an gCoimisiún bearta iomchuí a dhéanamh chun dul i ngleic leis an 
dífhostaíocht i measc na hóige, agus leas iomlán á bhaint as na hionstraimí airgeadais 
reatha agus nua amhail an Ráthaíocht don Aos Óg agus Erasmus+; á iarraidh go mbeadh 
Ráthaíocht don Aos Óg níos éifeachtaí agus níos cuimsithí agus go ndíreofar go háirithe 
ar fhostaíocht ar ardchaighdeán le luach saothair cuibhiúil, go háirithe ag díriú ar na 
daoine is faide ón margadh saothair;

14. á iarrann sí ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú nach rachaidh paindéim 
COVID-19 in olcas do staid na ngrúpaí sin is faide ón margadh saothair, amhail 
cúramóirí neamhfhoirmiúla, daoine le tinnis fhadtéarmacha, daoine faoi mhíchumais, 
daoine le fadhbanna sláinte nó galair ainsealacha chasta, imircigh agus dídeanaithe, 
agus daoine ó mhionlaigh eitneacha agus reiligiúnacha;

15. á chur i bhfáth go bhfuil ról lárnach ag fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) 
maidir le forbairt inbhuanaithe agus chuimsitheach, fás eacnamaíoch agus cruthú post 
san Aontas Eorpach; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an tacaíocht a 
thugann siad do FBManna agus dá gcuid oibrithe a neartú agus iad i mbun 
gníomhaíocht eacnamaíoch arís agus san an aistriú chuig geilleagar atá níos digití agus 
níos glaise;

16. á iarraidh ar na Ballstáit forbairt na ngeilleagar ciorclach agus sóisialta a chur chun cinn 
go gníomhach, nuálaíocht shóisialta agus fiontair shóisialta a chothú, inbhuanaitheacht 
na mBallstát a neartú agus cineálacha oibre a spreagadh lena gcruthaítear deiseanna 
fostaíochta ar ardcháilíocht;

17. á chreidiúint chun iomaíochas domhanda a chaomhnú agus a mhéadú, gur gá creat 
rialála an mhargaidh saothair sna Ballstáit a bheith soiléir, simplí agus solúbtha agus 
ardchaighdeáin saothair á gcoinneáil;

18. á chur i bhfáth, chun Plean Téarnaimh AE a chur chun feidhme go rathúil, go bhfuil gá 
le hidirphlé sóisialta cuí ar gach leibhéal le rannpháirtíocht éifeachtach na 



gcomhpháirtithe sóisialta, cearta na n-oibrithe agus na gceardchumann a neartú, mar aon 
le cómhargáil agus rannpháirtíocht oibrithe, ar uirlisí bunúsacha don daonlathas agus 
don chuimsiú iad; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le fothú 
acmhainneachtaí na gcomhpháirtithe sóisialta, lena n-áirítear trí CSE+ chun dlús 
ceardchumann, idirphlé sóisialta, cómhargáil, agus rannpháirtíocht oibrithe i gcúrsaí 
cuideachtaí a neartú, agus chun comhaontuithe comhchoiteanna a urramú sa soláthar 
poiblí; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú freisin go mbeidh na 
comhpháirtithe sóisialta rannpháirteach go hiomlán i gceapadh beartais, lena n-áirítear 
an Seimeastar Eorpach;

19. 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; ag tabhairt dá haire go 
bhfuil pá cuibhiúil tábhachtach do dhálaí oibre cothroma agus do gheilleagar sóisialta 
margaidh atá faoi bhláth; á iarraidh ar na Ballstáit pá maireachtála cuibhiúil os cionn 
thairseach na bochtaineachta a áirithiú do na hoibrithe go léir trí chomhaontuithe 
comhchoiteanna nó tríd an dlí náisiúnta; ag creidiúint go bhfuil an chómhargáil 
neartaithe ar cheann de na bealaí is fearr chun pá cuibhiúil a chur chun cinn laistigh de 
AE; á iarraidh ar an gCoimisiún na bacainní ar idirphlé sóisialta laistigh de AE a 
shainaithint, agus creat Eorpach a thíolacadh le haghaidh íosphá chun bochtaineacht i 
measc an lucht oibre a dhíothú i gcomhréir leis na traidisiúin náisiúnta agus le hurraim 
chuí do neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus do shamhlacha 
cómhargála dea-fheidhmiúla; á chur i bhfáth nár cheart d’aon tionscnamh dochar a 
dhéanamh do neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta ná don socrú pá i gcórais 
chómhargála; á iarraidh go mbeadh cur chuige comhordaithe ann ar leibhéal AE chun 
iomaíocht aimhleasach faoi chostais lucht oibre a sheachaint, agus chun cóineasú 
sóisialta aníos a mhéadú do chách; á chur i bhfáth thairis sin gur cheart go gcuirfeadh pá 
ar chumas oibrithe freastal ar a riachtanais agus ar riachtanais a dteaghlach, agus gur 
cheart go bhfaigheadh gach oibrí san Aontas pá maireachtála; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, chuige sin, staidéar a dhéanamh ar cad a d‘fhéadfaí a chuimsiú le pá 
maireachtála, agus conas ba cheart é a thomhas, a d’fhéadfadh a bheith ina uirlis 
thagartha do na comhpháirtithe sóisialta;

20. á iarraidh go mbeadh rochtain ag gach oibrí agus duine féinfhostaithe ar phinsean 
seanaoise poiblí, atá leordhóthanach agus bunaithe ar dhlúthpháirtíocht agus atá os 
cionn thairseach na bochtaineachta; á iarraidh ar na Ballstáit leormhaitheas agus 
inbhuanaitheacht na gcóras pinsean a ráthú; á chreidiúint gur cheart go ndíreodh 
athchóirithe ar chórais na bpinsean ar an aois scoir iarbhír agus go léireofaí treochtaí an 
mhargaidh saothair, rátaí breithe, staid na sláinte agus an rachmais, dálaí oibre agus 
cóimheas an spleáchais eacnamaíoch leo, i measc gnéithe eile, agus go mbeadh straitéisí 
um aosú gníomhach ag gabháil leo; á mheas gur gá a chur san áireamh sna hathchóirithe 
sin, staid na milliún oibrithe san Eoraip, go háirithe mná, daoine óga agus daoine 
féinfhostaithe, atá thíos le fostaíocht neamhchinnte agus fhorbhásach, tréimhsí 
dífhostaíochta neamhdheonacha agus uaireanta oibre laghdaithe; á chreidiúint gur cheart 
do na Ballstáit idirphlé cuiditheach a bhunú leis na comhpháirtithe sóisialta agus le 
páirtithe leasmhara ábhartha eile, agus céimniú isteach iomchuí na n-athchóirithe a 
cheadú;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú cuimsitheach a dhéanamh ar na coinníollacha 
oibre agus fostaíochta atá ag oibrithe túslíne agus riachtanacha, ag oibrithe ardáin, ag 
oibrithe neamhchaighdeánacha agus oibrithe i gcineálacha fostaíochta forbhásacha, na 
cúiseanna atá lena gcás forbhásach a shainaithint, creat rialála Eorpach a thíolacadh ina 



mbeidh treoirlínte soiléire agus simplí chun uaireanta oibre leormhaithe, dálaí oibre 
cuibhiúla do na hoibrithe go léir, agus cearta agus rochtain uilíoch ar chosaint shóisialta 
a áirithiú, agus chun cumhdach cómhargála a neartú agus dul i ngleic le conarthaí 
forbhásacha, féinfhostaíocht bhréagach, conarthaí gan íosmhéid uaireanta agus úsáid 
mhíchuí conarthaí neamhchaighdeánacha á iarraidh ar an gCoimisiún teorainneacha 
dochta a leagan síos maidir le cleachtais fochonraitheoireachta, agus caighdeáin 
chosanta sóisialta a fheabhsú; mar aon le treoirlínte a sholáthar chun stádas fostaíochta 
conraitheoirí neamhspleácha a thástáil ar mhaithe le féinfhostaíocht bhréagach a 
chomhrac; á chur i bhfáth gur cheart go mbainfeadh oibrithe atá faoi réir socruithe 
conarthacha sealadacha nó solúbtha tairbhe as an gcosaint chéanna is a bhaineann gach 
oibrí eile;

22. ag tabhairt dá haire, agus is cúis bhuartha di, nach bhfuil rochtain leormhaith ag oibrithe 
neamhchaighdeánacha agus féinfhostaithe ar chórais cosanta sóisialta; á iarraidh ar na 
Ballstáit bearta a dhéanamh chun na fadhbanna sin a réiteach, go háirithe trí Mholadh 
ón gComhairle an 8 Samhain 2019 maidir le rochtain ar chosaint shóisialta d’oibrithe 
agus do dhaoine féinfhostaithe a leanúint; á chur i bhfáth gur gá rochtain ar chosaint 
shóisialta a dhéanamh uilíoch, go háirithe sa staid dheacair atá ann faoi láthair;

23. á chur i bhfios go láidir gur léirigh an phaindéim le déanaí an tábhacht a bhaineann le 
réitigh dhigiteacha, go háirithe le teilea-obair; agus an gá atá le treoirlínte agus 
rialacháin chuige sin a bhunú ar an leibhéal Eorpach; á chreidiúint gur féidir ról 
tábhachtach a bheith ag socruithe solúbtha oibre a rialaítear mar is ceart, ag teilea-obair 
agus ag poist gan láthair, i dtaobh poist a chaomhnú, tacú le cothromaíocht oibre is saoil 
níos fearr, rannchuidiú le hastaíochtaí CO2 a bhaineann leis an gcomhaitéireacht 
laethúil a laghdú, deiseanna fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú, agus go 
bhféadfadh na socruithe sin a bheith mar uirlis chun dul i ngleic le dídhaonrú tuaithe; á 
iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, clár oibre Eorpach maidir le teilea-obair a 
mholadh, lena n-áirítear creat reachtach chun dálaí oibre cuibhiúla a áirithiú a mbeidh 
urraim d’uaireanta oibre, do shaoire, don chothromaíocht oibre is saoil agus don cheart 
chun dícheangail san áireamh ann; á chur i bhfáth gur gá aird ar leith a thabhairt ar staid 
tuismitheoirí a bhfuil leanaí acu, tuismitheoirí aonair agus cúramóirí neamhfhoirmiúla a 
chuireann cúram leanúnach ar fáil do ghaolta cleithiúnacha, mar gur léirigh paindéim 
COVID-19 go raibh an deacracht is mó ag na grúpaí sin saol na hoibre agus saol an 
teaghlaigh a thabhairt chun réitigh agus iad ag teilea-obair; á chur i bhfios go láidir, dá 
bhrí sin, an tábhacht a bhaineann le réitigh cúraim leanaí iomchuí;

24. á chur in iúl gur cúis bhuartha di dálaí oibre agus maireachtála oibrithe séasúracha agus 
oibrithe trasteorann eile, go háirithe oibrithe in earnáil le pá íseal; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit inaistritheacht na gceart a neartú agus dálaí oibre 
cothroma agus córa a áirithiú d’oibrithe soghluaiste, trasteorann agus séasúracha in AE; 
á iarraidh ar na Ballstáit a bheith tiomanta go hiomlán do dhigitiú seirbhísí poiblí chun 
soghluaisteacht chothrom an lucht saothair a éascú, go háirithe maidir le córais slándála 
sóisialta a chomhordú; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, tar éis dó measúnú 
tionchair cuí a dhéanamh, togra a chur ar aghaidh le haghaidh uimhir dhigiteach 
slándála sóisialta AE a d’fhéadfadh sásra rialaithe a bhunú do dhaoine aonair agus 
d’údaráis ábhartha chomh maith chun a áirithiú go n-íocfar slándáil shóisialta i 
gcomhréir le hoibleagáidí; á chreidiúint, ina theannta sin, nach mór rochtain a bheith ag 
gach oibrí ar fhorléargas iomlán ar cé hiad a bhfostóirí agus ar cad iad a dteidlíochtaí 
tuarastail agus ar a gcearta oibre féin, i gcomhréir le comhaontuithe comhchoiteanna nó 
le reachtaíocht náisiúnta i gcás inarb infheidhme; á iarraidh thairis sin go mbeadh 



dliteanas fochonraitheora ar fud AE in earnálacha áirithe amhail an talmhaíocht agus 
tionscal na feola, go háirithe i gcás conarthaí oibre ar an láthair, agus rialacha soiléire 
maidir le cleachtais fochonraitheoireachta i gcoitinne;

25. á chur in bhfios gur tháinig ann do rioscaí méadaithe sláinte agus sábháilteachta do na 
milliúin oibrithe mar thoradh ar phaindéim COVID-19; á chur in iúl gur geal léi 
gealltanas an Choimisiúin chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le 
Gníomhairí Bitheolaíocha (2000/54/CE) chun críche í a oiriúnú do phaindéim 
dhomhanda agus d’imthosca urghnácha eile, agus chun lánchosaint oibrithe a áirithiú i 
gcoinne na rioscaí a bhaineann le neamhchosaint; á iarraidh ar an gCoimisiún leagan 
nua den Chreat Straitéiseach maidir le Sláinte agus Sábháilteacht a thíolacadh a luaithe 
is féidir, 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 áit oibre 
agus straitéis mheabhairshláinte de chuid an Aontais chun gach oibrí ag an áit oibre a 
chosaint; á iarraidh go neartófaí ról EU-OSHA chun áiteanna oibre sláintiúla agus 
sábháilte a chur chun cinn ar fud an Aontais; á chur i bhfáth go gcuireann infheistíochtaí 
i sláinte agus sábháilteacht ag an obair feabhas ar an gcáilíocht poist agus ar fholláine na 
n-oibrithe, agus rannchuidíonn siad le táirgiúlacht agus le hiomaíochas gheilleagar na 
hEorpa;

26. 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 bhfios go 
laghdaíonn leibhéil arda éagothroime an t-aschur geilleagrach agus an acmhainneacht 
don fhorbairt inbhuanaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dul i ngleic 
leis an neamhionannas agus an t-idirdhealú a chomhrac; á chur i bhfáth gur cheart do na 
Ballstáit a gcórais náisiúnta cánach agus sochar a dhearadh ar bhealach a laghdaíonn an 
neamhionannas, a chuireann cothroime chun cinn, a chosnaíonn teaghlaigh agus líonta tí 
agus a chuireann dreasachtaí ar fáil don oideachas agus don rannpháirtíocht sa 
mhargadh saothair, agus ag an am céanna, ailíniú iomlán le SFInna na Náisiún 
Aontaithe agus leis na cuspóirí aeráide agus comhshaoil a shainítear i gComhaontú Glas 
na hEorpa a áirithiú; á chur i bhfáth gur príomhuirlisí beartais iad infheistíocht san 
oideachas agus i scileanna, chomh maith le córais chánach agus sochair atá deartha ar 
bhealach níos fearr, chun neamhionannas a laghdú agus chun comhdheiseanna a chur 
chun cinn;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún oibleagáidí dlíthiúla idirnáisiúnta a chomhlíonadh i dtaca le 
cearta leanaí a bhfuil na Ballstáit (mar aon le AE ina iomláine, i gcás cearta áirithe) faoi 
gheallúint iad a chomhlíonadh; á iarraidh ar an gCoimisiún ráthaíocht leanaí AE a chur i 
láthair in 2020; á iarraidh go mbainfí leas as na deiseanna uile in CAI 2021-2027 chun 
infheistíocht a dhéanamh i leanaí, agus go n-úsáidfear a chistí chun an breisluach a 
d’fhéadfadh a bheith ag ráthaíocht leanaí AE a fhorbairt agus an bhochtaineacht á 
comhrac chomh maith le treochtaí diúltacha díobhálacha a bhaineann le hathrú 
déimeagrafach san Eoraip; á éileamh ar na Ballstáit pleananna gníomhaíochta Eorpacha 
agus náisiúnta a bhunú chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag leanaí ar na cúig 
phríomhcheart shóisialta – rochtain ar chúram sláinte saor in aisce, oideachas saor in 
aisce, cúram leanaí saor in aisce, tithíocht chuibhiúil agus cothú leormhaith; 

28. á iarraidh ar an gCoimisiún ráthaíocht leanaí AE a thíolacadh a luaithe is féidir bunaithe 
ar cur chuige trí cholún a bhí i Moladh 2013 ón gComhairle maidir le hinfheistíocht a 
dhéanamh i leanaí, chomh maith le straitéis frithbhochtaineachta chuimsitheach, 
chomhtháite agus chearta-bhunaithe lena ngabhann sprioc ainmnithe chun an 



bhochtaineacht a laghdú, mar aon le creat AE maidir le straitéisí náisiúnta um easpa 
dídine tríd an bprionsabal ‘Tithíocht ar dtús’ a ghlacadh, chomh maith le Creat 
Straitéiseach AE maidir le Lánpháirtiú na Romach tar éis 2020 ag a bhfuil cuspóirí 
nithiúla agus maoiniú náisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún freisin staidéar 
comparáideach a dhéanamh ar na scéimeanna éagsúla ioncaim íosta sna Ballstáit, lena 
gcuirtear tairseach cosanta sóisialta agus líontán sábhála ar fáil dóibh siúd atá i ngátar, 
agus aird a tharraingt ar chásanna dea-chleachtais d’fhonn creat a chur i láthair i ndáil 
leis an méid sin;

29. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá an ghné cobhsaíochta uathoibríche de chórais 
leasa chun ionsú a dhéanamh ar thonnta turrainge sóisialta, a eascraíonn as éifeachtaí 
seachtracha amhail cúluithe eacnamaíocha; á iarraidh dá bhrí sin ar na Ballstáit beartais 
a thabhairt isteach chun slándáil fostaíochta a athbhunú trí chosaint shóisialta a chur ar 
fáil do gach cineál oibrí, lena n-áirítear i gcás dífhostaithe; á iarraidh ar na Ballstáit 
freisin, i bhfianaise Mholadh Uimh. 202 ó EIS lena sainítear íosrátaí cosanta sóisialta, 
infheistíocht i gcórais cosanta sóisialta a áirithiú agus a mhéadú chun a bhfeidhmíocht a 
ráthú maidir le bochtaineacht agus neamhionannais a chosc agus a dhíothú, agus a n-
inbhuanaitheacht á áirithiú ag an am céanna;

30. á chur in iúl gur geal léi gur ghlac a lán Ballstát bearta urghnácha le linn phaindéim 
COVID-19 chun an easpa dídine a chosc agus chun aghaidh a thabhairt uirthi trí stop a 
chur le díshealbhú agus trí thithíocht éigeandála a chur ar fáil; ag tathant ar na Ballstáit 
rochtain ar thithíocht a chur ar fáil agus réitigh inbhuanaithe, réamhghníomhacha agus 
fhrithghníomhacha a chur ar fáil chun deireadh a chur leis an easpa dídine faoi 2030; ag 
tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit sonraí níos fearr agus níos comhchuibhithe 
a bhailiú maidir leis an easpa dídine agus an easpa dídine a phríomhshruthú sna beartais 
ábhartha uile;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tograí sonracha a chur chun cinn chun 
aistriú cothrom a áirithiú ó thaobh feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh na 
tithíochta de, agus chun aghaidh leordhóthanach a thabhairt ar fhadhb na bochtaineachta 
fuinnimh i ndáil le cuspóirí agus prionsabail an Chomhshocraithe Ghlais;

32. á chur i bhfios go láidir go bhfuil trédhearcacht pá ríthábhachtach chun dul i ngleic le 
difreálaigh mhíchothroma phá agus le hidirdhealú; á chur in iúl gur geal léi, dá bhrí sin, 
go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún bearta ceangailteacha trédhearcachta pá a 
thabhairt isteach, ar cheart innéacs comhionannais d’fhir agus do mhná a áireamh iontu 
agus ar cheart go ndeánfaidh siad neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta 
náisiúnta a urramú go hiomlán; ag tathant go ndéanfar na bearta sin a ghlacadh go pras 
chun dul i ngleic leis na bearnaí pá agus pinsin idir na hinscní, agus chun neamh-
chomhionannas inscne agus idirdhealú eile i margadh an tsaothair a sheachaint; á 
athdhearbhú go bhfuil gá le príomhshruthú inscne ar fud na réimsí buiséid agus beartais 
uile; á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún fiontraíocht i measc na mban a 
chur chun cinn, agus rochtain ar mhaoiniú a éascú dóibh; á iarraidh ar na Ballstáit na 
caibidlíochtaí i ndáil leis an Treoir maidir le Mná ar Bhoird sa Chomhairle a 
dhíbhlocáil; á iarraidh go ndéanfar tréimhsí saoire mháithreachais agus saoire 
tuismitheora a chuimsiú níos fearr i dteidlíochtaí pinsin;

33. á chur in iúl gur cúis imní di an t-idirdhealú agus an ciníochas atá ag dul i méid san 
Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cur chun feidhme na 
reachtaíochta, an bheartais agus an chleachtais frith-idirdhealaithe a neartú, agus 



deireadh a chur le hidirdhealú struchtúrach in aghaidh mionlach maidir le rochtain ar 
fhostaíocht agus san áit oibre; á iarraidh ar an gCoimisiún teachtaireacht a thíolacadh 
maidir le treoirlínte chun leithscaradh mionlach i margadh an tsaothair a chosc agus 
maidir le caighdeáin i gcomhair beartais earcaíochta atá saor ó idirdhealú le haghaidh na 
mBallstát agus le haghaidh fostóirí, lena n-áirítear moltaí maidir le pleananna 
comhionannais a ghlacadh ar leibhéal na gcuideachtaí agus i gcomhaontuithe 
comhchoiteanna earnálacha agus maidir le bunú tascfhórsaí éagsúlachta san áit oibre, 
lenar cheart dul i ngleic le steiréitíopaí, le réamhchlaonadh agus le dearcthaí diúltacha, 
agus lenar cheart idirdhealú san earcaíocht, san ardú céime, sa phá agus sa rochtain ar 
oiliúint a chosc; á thabhairt chun suntais gur cheart na pleananna gníomhaíochta 
comhionannais sin a úsáid freisin chun éagsúlacht eitneach agus chultúrtha san áit oibre 
a chur chun cinn, chun rialacháin inmheánacha i gcoinne an chiníochais agus an 
idirdhealaithe agus an chiaptha a bhaineann leis san áit oibre a fhorbairt, chun 
faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar earcaíocht, dul chun cinn agus coinneáil 
lucht saothair de réir snáithe comhionannais chun cleachtais idirdhealaitheacha 
dhíreacha nó indíreacha a shainaithint, agus chun bearta ceartaitheacha a ghlacadh chun 
neamhionannas i ngach ceann de na réimsí sin a laghdú; á iarraidh go n-áireofar sna 
pleananna gníomhaíochta comhionannais sin bailiú sonraí comhionannais i gcomhréir le 
caighdeáin phríobháideachta agus cearta bunúsacha chun na gcríoch sin;

34. á chur i bhfios gur gá dul i ngleic leis an aosachas i margaí saothair, lena n-áirítear trí 
fheasacht a mhúscailt maidir le Treoir 2000/78/CE ón gComhairle lena mbunaítear creat 
ginearálta le haghaidh na córa comhionainne san fhostaíocht agus sa tslí bheatha, agus 
trí rochtain a fháil ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil trí chúrsaí agus oiliúint 
shaincheaptha a chur ar fáil;

35. á iarraidh ar na Ballstáit seirbhísí cúraim leanaí agus luathoideachais ar ardchaighdeán 
agus atá inrochtana agus inacmhainne a sholáthar, chomh maith le seirbhísí 
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha cúraim agus sóisialta, lena n-áirítear do dhaoine 
scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas, chun maireachtáil neamhspleách agus 
rannpháirtíocht na mban i margadh an tsaothair a éascú; á iarraidh ar na Ballstáit, i ndáil 
leis sin, an Treoir maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do 
chúramóirí a chur chun feidhme go hiomlán agus go pras; á iarraidh go bhforbrófar 
creat AE do sheirbhísí cúraim chun íoschaighdeáin agus treoirlínte cáilíochta a leagan 
síos;

36. ag aithint go bhfuil ról ríthábhachtach ag cúramóirí na hEorpa le linn na paindéime; á 
iarraidh go mbeidh straitéis Eorpach cúramóirí ann chun soghluaisteacht chothrom an 
lucht saothair a áirithiú san earnáil sin agus chun dálaí oibre a fheabhsú do chúramóirí;

37. á chur i bhfios go bhfuil caighdeáin mhaireachtála daoine faoi mhíchumas imithe in 
olcas mar gheall ar an ngéarchéim a d’eascair as paindéim COVID-19; á iarraidh ar an 
gCoimisiún Straitéis chuimsitheach agus fhadtéarmach AE um Mhíchumas tar éis 2020 
bunaithe ar chomhairliúchán le daoine atá faoi mhíchumas agus a mbaill teaghlaigh nó a 
n-eagraíochtaí ionadaíocha; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta 
maolaithe géarchéime a ghlacadh i gcomhréir le UNCRPD lena áirithiú go ndéanfar 
cearta daoine faoi mhíchumas a chosaint, chomh maith le rannpháirtíocht agus cuimsiú 
iomlán agus éifeachtach sa tsochaí, agus deiseanna comhionanna agus rochtain neamh-
idirdhealaitheach ar earraí, ar sheirbhísí agus ar ghníomhaíochtaí a áirithiú dóibh; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur leis na hiarrachtaí chun 
rochtain ar mhargadh an tsaothair a áirithiú do dhaoine faoi mhíchumas trí dheireadh a 



chur le bacainní, trí leas a bhaint as na deiseanna a chuirtear ar fáil le hobair dhigiteach 
agus trí dhreasachtaí a chruthú dá bhfostaíocht;

38. á chur in iúl gur cúis imní di cion marbhánta na luathfhágálaithe scoile, go háirithe i 
measc grúpaí imeallaithe, agus cion méadaitheach na ndaltaí tearcfheidhmíocha; á chur i 
bhfáth go bhfuil bearnaí i mbunscileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha 
ina mbaic mhóra ar rannpháirtíocht fhóinteach sa tsochaí agus i margadh an tsaothair; á 
iarraidh ar na Ballstáit a ráthú go mbeidh oideachas, oiliúint agus foghlaim ar feadh an 
tsaoil, atá ar ardcháilíocht, inrochtana agus cuimsitheach, ina gceart do gach duine; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí infheistíocht 
a dhéanamh in oideachas, gairmoideachas agus gairmoiliúint ardcháilíochta le tacaíocht 
shaincheaptha, lena ndéanfaí bearta athcháilithe agus athoiliúna a neartú, go háirithe 
gnóthú scileanna digiteacha, agus chun an fhoghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun 
cinn, ionas go mbeidh an lucht saothair in ann dul in oiriúint do riachtanais 
athraitheacha mhargadh an tsaothair; á chur i bhfáth go mbíonn tionchar diúltach ag an 
eisiamh sóisialta, ag an idirdhealú, ag an steiréitíopáil, ag an mbochtaineacht agus ag an 
leithscaradh ar thorthaí oideachasúla, rud ar gá aird a thabhairt air chomh maith; á 
iarraidh ar an gCoimisiún anailís chuimsitheach a dhéanamh ar na tosca spreagtha atá 
taobh thiar de luathfhágáil na scoile, lena n-áirítear na gnéithe sóisialta a bhaineann léi, 
agus bunaithe air sin, togra a thíolacadh chun dul i ngleic leis an bhfadhb;

39. á chur i bhfáth gur féidir cuidiú le margadh saothair Eorpach dea-fheidhmiúil agus 
cuimsitheach a chruthú trí bhíthin cáilíochtaí a chomhoiriúnú le scileanna agus le 
deiseanna fostaíochta, chomh maith le cáilíochtaí gairmiúla a aithint go mear agus a 
dheimhniú ar bhealach níos fearr in AE, agus go bhféadfadh comhar níos dlúithe idir 
córais oideachais agus gnólachtaí cur leis an aidhm sin; á iarraidh ar na Ballstáit an leas 
is fearr is féidir a bhaint as réitigh dhigiteacha i réimse an oideachais, agus forbairt 
thapa na teicneolaíochta agus riachtanais mhargadh an tsaothair amach anseo á gcur san 
áireamh;

40. á thabhairt chun suntais go dtugann cáilíochtaí agus inniúlachtaí deimhnithe breisluach 
d’oibrithe, go gcuireann siad feabhas ar a seasamh i margadh an tsaothair, agus gur 
féidir iad a aistriú i gcás aistrithe i margadh an tsaothair; á iarraidh go mbeidh an beartas 
poiblí maidir le scileanna dírithe ar cháilíochtaí agus inniúlachtaí a dheimhniú agus a 
bhailíochtú; á chur i bhfáth gur cheart córais chúitimh scileanna-bhunaithe a bhunú i 
gcuideachtaí a bhfuil rochtain acu ar chistí poiblí ionas go bhféadfaidh oibrithe cur lena 
gcuid scileanna i gcomhaontú le hionadaithe na n-oibrithe, ós rud é go n-áiritheofaí leis 
an gcóras sin go mbeadh toradh ar an infheistíocht phoiblí sin;

41. á chur in iúl gur geal léi an Clár Oibre nuashonraithe Scileanna don Eoraip, a bhfuil sé 
mar aidhm leis freastal ar na riachtanais scileanna agus ar na dúshláin a bheidh ann 
amach anseo i margadh saothair AE, sa tsochaí agus san aistriú éiceolaíoch agus 
digiteach; á chur i bhfios go láidir, trí thacaíocht a thabhairt do scileanna 
leordhóthanacha, agus béim ar scileanna digiteacha, go bhfeabhsófar an táirgiúlacht, rud 
a fhágfaidh go n-éascófar an t-aistriú éiceolaíoch agus digiteach i dtreo geilleagar níos 
glaise agus níos cliste; á iarraidh ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar an digiteáil, ar an 
uathoibriú, ar ghanntanais agus mí-oiriúintí scileanna agus ar an eisiamh sóisialta; á 
chur i bhfáth gur cheart aird ar leith a thabhairt ar dhaoine óga, ar dhaoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach, ar íospartaigh an fhoréigin inscne, ar dhaoine faoi 
mhíchumas, ar dhaoine Romacha agus ar ghrúpaí eile atá i mbaol idirdhealaithe; á chur i 
bhfáth a phráinní atá sé ráthaíocht scileanna a bhunú i gcomhréir le prionsabail na 



ráthaíochta don aos óg ionas go bhfaighidh gach Eorpach deiseanna ardchaighdeáin uas-
scilithe agus athoiliúna;

42. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le haghaidh a thabhairt ar chinntithigh shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil na sláinte; á iarraidh go gcruthófar Aontas Sláinte na 
hEorpa, tástálacha struis do chórais sláinte AE, íoschaighdeáin maidir le cúram sláinte 
ar ardcháilíocht, Sásra Eorpach um Fhreagairt Sláinte, chomh maith le gníomhaireachtaí 
sláinte agus acmhainneachtaí cosanta sibhialta níos láidre, agus iad ar fad a bheith 
bunaithe ar phrionsabail na dlúthpháirtíochta, an neamh-idirdhealaithe, an 
neamhspleáchais straitéisigh agus an chomhair, lena ndéanfar dálaí sláinte poiblí a chur 
i gcroílár shainiú agus chur chun feidhme bhearta agus ghníomhaíochtaí uile AE, mar a 
chumhdaítear sa Chonradh, agus go ndéanfar measúnú córasach ar an tionchar ar an 
tsláinte i ngach beartas ábhartha agus go dtabharfar aird ar leith ar chúram sláinte agus 
ar chóireáil do dhaoine scothaosta; á iarraidh ar na Ballstáit rochtain ar chúram sláinte 
ardcháilíochta atá dírithe ar dhaoine agus atá inrochtana a áirithiú, lena n-áirítear cúram 
coisctheach uilíoch agus cur chun cinn na sláinte do chách, ar bhealach éifeachtúil a 
mbeidh go leor acmhainní ar fáil dóibh; á chur in iúl gur geal léi an t-athrú atá tagtha ar 
an Seimeastar Eorpach ó choigilt costas go feidhmíocht agus torthaí maidir le cúram 
sláinte; á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur lena iarrachtaí chun dul i ngleic le 
neamhionannais sláinte idir Ballstáit AE agus laistigh díobh, chun táscairí agus 
modheolaíochtaí coiteanna a fhorbairt chun faireachán a dhéanamh ar shláinte agus ar 
fheidhmíocht córas cúram sláinte d’fhonn neamhionannais a laghdú, na réimsí a bhfuil 
feabhsú agus cistiú méadaithe de dhíth orthu a shainaithint agus tús áite a thabhairt 
dóibh; á mheas gur cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na 
mbeart chun neamhionannais sláinte a laghdú a eascraíonn as beartais lena 
gcumhdaítear tosca riosca sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil;

43. á athdhearbhú á thábhachtaí atá an smacht reatha – lena n-áirítear córais cheartas 
neamhspleácha agus éifeachtúla, riaracháin phoiblí agus soláthar poiblí ardcháilíochta, 
agus creataí láidre frithéillithe – mar bhonn do thimpeallacht fhónta ghnó, do mhargaí 
saothair atá ag feidhmiú mar is ceart agus d’úsáid chuí chistí AE; á chur i bhfios gur 
cheart leanúint de mheasúnú an smachta reachta agus éifeachtúlacht an chórais cheartais 
a chur san áireamh sa Seimeastar Eorpach; á iarraidh ar na Ballstáit Cairt Shóisialta na 
hEorpa athbhreithnithe a dhaingniú;

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


