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MOLTAÍ

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

A. de bhrí go bhfuil sé de chumhacht ag AE na coinníollacha a leagan síos lena rialaítear 
teacht isteach agus cónaí dlíthiúil i mBallstát, lena n-áirítear chun críoch athaontaithe 
teaghlaigh, do náisiúnaigh tríú tír; de bhrí go gcoimeádann na Ballstáit an ceart 
cinneadh a dhéanamh faoi líon na ndaoine a thagann ó thríú tíortha chun obair a lorg;

B. de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach ag margadh an tsaothair agus an beartas sóisialta in 
imirce an lucht oibre;

C. de bhrí go bhfuil ganntanais cháilíochtúla á gcothú de réir a chéile ar mhargadh an 
tsaothair mar thoradh ar an athrú déimeagrafach, a fhágann go bhfuil sé deacair oibrithe 
a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu a aimsiú, agus, de réir mar a éiríonn treochtaí 
déimeagrafacha níos mífhabhraí, go bhfuil ganntanais cháilíochtúla ann freisin, i.e. 
easnamh ginearálta maidir le líon na ndaoine atá toilteanach agus ábalta dul i mbun 
fostaíochta, cibé acu a dhéantar iarrachtaí an soláthar a chomhoiriúnú ó thaobh na 
scileanna agus an eolais atá á lorg;

D. de bhrí go bhfuil i bhfad níos lú cáilíochtaí ag na himircigh a mheallann an tAontas 
Eorpach chuige ná mar ba cheart, i bhfianaise sheasamh AE ar an leibhéal idirnáisiúnta; 
de bhrí, i measc na n-imirceach uile a bhí ina gcónaí i dtíortha ECFE in 2015-16, nár 
roghnaigh ach 25 % de na hoibrithe a bhfuil leibhéal ard oideachais acu ceann scríbe in 
AE1;

1. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart do AE, i gcomhréir le hAirteagal 79 den Chonradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, beartas imirce a shaothrú arb é is aidhm dó cóir 
chothrom a áirithiú do náisiúnaigh tríú tír a bhfuil cónaí dlíthiúil orthu san Aontas 
Eorpach;

2. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil éileamh méadaithe ar oibrithe i dtrádálacha agus i 
ngairmeacha sonracha mar thoradh ar an athrú déimeagrafach, mar shampla in 
earnálacha amhail cúram do dhaoine scothaosta agus cúram fadtéarmach;

3. ag cur béim ar an bhfíoras gurb é an toradh a bhíonn ar an áitiú go bhfuil an cónaí 
sealadach nuair nach bhfuil – e.g. i gcás oibrithe séasúracha nó oibrithe in earnáil TFC – 
ná nach mbíonn cás na n-oibrithe lena mbaineann ag teacht leis an reachtaíocht agus na 
rialacha soghluaisteachta ábhartha, rud a fhágann gur minic a bhíonn caighdeáin 
mhaireachtála agus dálaí oibre níos ísle ann agus go bhféadfaí sáruithe a dhéanamh ar 
chearta an duine;

4. ag cur béim ar an bhfíoras gur gá feabhas a chur ar bhailiú sonraí agus faisnéise maidir 
le cur chun feidhme dhlí AE trí thacaíocht a chur ar fáil do líonraí saineolaithe agus 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN 
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taighde, agus trí staidreamh a bheith á thíolacadh ag na Ballstáit;

5. ag cur béim ar an bhfíoras gur gá iomaíocht éagórach idir náisiúnaigh na mBallstát agus 
náisiúnaigh tríú tír a chomhrac trí chóir chomhionann a áirithiú agus trí ghníomhaíocht a 
dhéanamh chun dúshaothrú oibrithe a chosc.


