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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas 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 chur i bhfios go láidir gur cheart go dtuigfí gurb é atá i dtréimhsí oiliúna ná tréimhse 
theoranta taithí oibre, ar cheart di cuidiú le daoine óga muinín a mhúscailt ina gcuid 
acmhainneachtaí, mar aon le taithí phraiticiúil agus ghairmiúil a thabhairt, a n-
infhostaitheacht a fheabhsú agus a n-aistriú chuig fostaíocht rialta a éascú; 

2. á mheas, ar mhaithe le rochtain ar fhostaíocht rialta a éascú, gur cheart go ndéanfaí 
inneachar oiliúna nó foghlama láidir a thairiscint le sealanna oiliúna, agus dálaí oibre 
leormhaithe a choimirciú, amhail íocaíocht chóir, uaireanta oibre socraithe, cumhdach 
sláinte agus sóisialta, agus níor cheart, i gcás ar bith, go n-úsáidfí iad in ionad 
gnáthphost nó mar réamhchoinníoll le haghaidh socrú poist; 

3. á áitiú gur cheart go spreagfaí cuimsitheacht le gach tréimhse oiliúna, go háirithe a 
mhéid a bhaineann le daoine nach bhfuil an oiread céanna deiseanna acu; á áitiú go 
bhfuil sé bunriachtanach rannpháirtíocht i dtréimhsí oiliúna a áirithiú do dhaoine atá 
faoi mhíchumas trí bhearta iomchuí a dhéanamh chun feasacht agus inrochtaineacht a 
mhéadú;

4. ag cur in iúl go mbaineann fostóirí áirithe mí-úsáid as tréimhsí oiliúna; á iarraidh ar an 
gCoimisiún sásraí faireacháin a mholadh ar leibhéal an Aontais, go háirithe faoi 
chuimsiú chláir Erasmus+, agus soláthar méadaithe de dheiseanna oiliúna trasteorann a 
éascú chun soghluaisteacht daoine óga laistigh den Aontas a mhéadú;

5. á chur tábhacht rannpháirtíocht gach príomhghníomhaí i bhfáth (comhpháirtithe 
sóisialta, eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta agus, go háirithe, eagraíochtaí don 
óige) i dtaca le treoirlínte a cheapadh agus faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar 
chur chun feidhme an chreata.


