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MOLADH

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

A. de bhrí go gcuireann athruithe déimeagrafacha brú suntasach eacnamaíoch agus 
sóisialta ar rialtais na mBallstát agus ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha maidir le 
seirbhísí poiblí a sholáthar, go háirithe leas sóisialach, seirbhísí sóisialta agus 
bonneagar; de bhrí go gcuirfear leis an mbrú sin mar gheall ar dhaonra gníomhach atá 
ag meath agus cóimheas spleáchais níos airde; de bhrí go mbeidh ról lárnach ag 
seirbhísí poiblí agus príobháideacha ar ardchaighdeán, go háirithe cúram leanaí, saoráidí 
cúraim fhadtéarmaigh agus cúraim lae, agus go mbeidh gá an ról atá ag an teileachúram 
agus ag an teilileigheas a leathnú;

B. de bhrí go bhfuil sé tábhachtach do AE saincheisteanna déimeagrafacha a 
phríomhshruthú ina bheartais uile, lena n-áirítear iad a ionchorprú ina línte buiséid;

C. de bhrí go bhfuil an comhrac i gcoinne na dífhostaíochta i measc daoine óga agus 
oibrithe scothaosta fós ar cheann de na dúshláin is mó atá roimh réigiúin AE;

1. á iarraidh ar na Ballstáit acmhainní an Chiste Chomhtháthaithe a úsáid, go háirithe 
CFRE agus CSE, chun inrochtaineacht spásanna poiblí a mhéadú do dhaoine a bhfuil 
riachtanais speisialta acu, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, leanaí agus daoine 
scothaosta;

2. á iarraidh go mbeidh baint níos mó ag acmhainní CFRE le feabhas a chur ar bhonneagar 
iompair agus teileachumarsáide i limistéir ina bhfuil rátaí arda den dul in aois, le cion 
ard de cheantair thuaithe, agus atá ag tabhairt aghaidh ar dhídhaonrú; 

3. á iarraidh leas níos mó a bhaint as acmhainní CSE chun an bhearna dhigiteach agus an 
t-eisiamh digiteach a chomhrac go héifeachtach, go háirithe i measc daoine scothaosta;

4. á chur i bhfáth gur cheart do na réigiúin leas níos gníomhaí a bhaint as Cistí 
Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa chun aghaidh a thabhairt ar an athrú 
déimeagrafach, go háirithe trí thacú le cláir oiliúna, fiontraíocht agus geilleagar an 
airgid.


