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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 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:

A. de bhrí go bhfuil geilleagar na n-ardán anois ina chuid lárnach atá ag fás go tapa 
d’earnáil iompair na hEorpa;

B. de bhrí go bhfuil méadú ag teacht ar fhéinfhostaíocht fhorbhásach in earnáil na n-ardán, 
go háirithe i gcás obair ar an láthair arna cinneadh ag ardáin agus a éilíonn scileanna 
ísle1, lena n-áirítear tiomáint agus seachadadh;

1. á chur i bhfáth nach féidir glacadh leis na buntáistí iomaíocha éagóracha a bhaineann le 
geilleagar na n-ardán i gcomparáid leis an ngeilleagar traidisiúnta, ar buntáistí iad atá 
bunaithe ar dhumpáil shóisialta agus seachaint cánach agus imghabháil cánach;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis a dhearadh chun dálaí oibre oibrithe ardáin a ailíniú 
le dálaí oibre gnáthfhostaithe, agus urraim iomlán á tabhairt d’éagsúlacht samhlacha 
margaidh saothair náisiúnta agus do neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta;

3. á iarraidh ar na Ballstáit machnamh a dhéanamh ar an ngá atá le sainmhínithe náisiúnta 
ar oibrithe féinfhostaithe, le toimhde dhlíthiúil infhrisnéise lena gcuirtear an dualgas 
cruthúnais ar ardáin a chruthú nach fostaithe iarbhír iad a gcuid oibrithe;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú leis na Ballstáit chun réitigh bheartais a aimsiú chun 
stádas na hoibre a chinneadh d’oibrithe ardáin; á chur in iúl go bhfuil sí fós amhrasach 
faoi thríú catagóir a thabhairt isteach;

5. ag cur béim ar an ngá atá le trédhearcacht agus neamh-idirdhealú in ardáin iompair agus 
turasóireachta, go háirithe maidir le halgartaim a dhéanann difear do sheirbhís, 
leithdháileadh cúraimí, praghsáil agus fógraíocht;

6. ag cur béim ar a thábhachtaí atá inaistritheacht sonraí idir ardáin d’oibrithe;

7. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún rialacha iomaíochta AE 
a mhodhnú chun a áirithiú go bhfaighidh oibrithe ardáin agus oibrithe féinfhostaithe 
bréagacha rochtain ar chómhargáil;

8. ag spreagadh cuideachtaí ardáin chun conairí oiliúna a fhorbairt ionas go gcuirfear le 
roghanna gairmiúla a gcuid oibrithe.

1 Eurofound (2018), Employment and working conditions of selected types of platform work [Fostaíocht agus 
Dálaí Oibre Cineálacha Roghnaithe Oibre ar Ardáin], Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg.


