Achoimre na saoránach
'Creat cáilíochta le haghaidh tréimhsí oiliúna'
CAD Í AN FHADHB?
Tugann tréimhsí oiliúna deis níos fearr do dhaoine óga fostaíocht a fháil mar go dtugtar lámh chúnta
dóibh chun tosú ar a ngairm bheatha. De réir a chéile, áfach, tá páirtithe leasmhara éagsúla tar éis a
chur in iúl go bhfuil amhras orthu faoi éifeachtúlacht agus cáilíocht na dtréimhsí oiliúna i gcoitinne,
agus tréimhsí oiliúna an mhargaidh oscailte go háirithe (i.e. na cinn sin nach mbíonn ach an t-oiliúnaí
agus soláthraí na tréimhse oiliúna páirteach iontu, gan ról gníomhach ag insitiúid léinn ar bith). Is léir
ó roinnt staidéar agus suirbhéanna a rinneadh le déanaí go bhfuil bunús leis an ábhar imní seo, agus
go bhfuil fadhbanna go háirithe leis an leibhéal íseal foghlama a bhíonn ann agus le drochdhálaí oibre.
Bíonn drochdhálaí oibre ag baint le céatadán suntasach de na tréimhsí oiliúna san Eoraip sa lá atá
inniu ann, agus tá roinnt acu curtha ar fáil in áit post ar an leibhéal iontrála. Mar phointe deiridh, is
íseal i gcónaí an líon oiliúnaithe a thugann faoi thréimhse oiliúna thar lear. Easpa eolais faoi rialacha
agus rialacháin náisiúnta a bhaineann le hoiliúint náisiúnta is cúis leis sin.
CÉ A BHAINFIDH TAIRBHE AS AGUS CONAS?
Is iad is mó a bhainfidh tairbhe as an tionscnamh ná na hoiliúnaithe agus, go ginearálta, daoine óga
atá ag dul i mbun gairme den chéad uair. Chomh maith leis sin, chun tairbhe soláthraithe de thréimhsí
oiliúna a bheidh sé treoir shoiléir a fháil faoi cad is tréimhse oiliúna ar ardcháilíocht ann. Déanfar an
méid sin ar na bealaí seo a leanas:
(1) líon na dtréimhsí oiliúna ar ardcháilíocht a mhéadú
(2) drochchleachtais a chomhrac agus na costais a bhíonn ar sholáthraithe de thréimhsí oiliúna agus
iad ag cloí leis na rialacha a choinneáil síos
(3) eolas faoi thréimhsí oiliúna i dtíortha eile a fheabhsú agus fáil níos éasca a bheith orthu.
CÉN FÁTH A BHFUIL AR AN AE BEART A DHÉANAMH?
Ba mhaith leis an AE tréimhsí oiliúna ar ardcháilíocht a chur chun cinn mar tá dhá chuspóir níos
leithne aige:


cabhrú le daoine óga agus iad ag críochnú sa chóras oideachais agus ag tosú ar ghairm



cumas gluaiseachta daoine óga ó thír go tír a fheabhsú.

Cé go bhféadfadh tíortha san AE dálaí oibre oiliúnaithe agus ábhar foghlama na dtréimhsí oiliúna a
fheabhsú iad féin, níl leasú ar an gcóras déanta ach ag dornán beag tíortha go dtí seo. Ós rud é go
mbíonn fadhbanna le treimhsí oiliúna á dtuairisciú i gcónaí ar fud an AE, tá gá le comhordú ar leibhéal
an AE chun gníomhaíocht a spreagadh le dul i ngleic leis na fadhbanna sin.
Buntáiste eile a bhaineann le cur chuige a bheidh comhordaithe ar fud an AE is ea go gcabhróidh sé
leis an Tairseach Eorpach um Shoghluaiseacht ó Phost go Chéile (EURES) a chur in oiriúint do
thréimhsí oiliúna freisin.
Agus, ar deireadh, ní mór tréimhsí oiliúna a chuirtear ar fáil faoin Scéim Ráthaíochta don Aos Óg a
bheith ar ardcháilíocht má táthar ag iarraidh i bhfírinne go mbeidh daoine óga níos infhostaithe agus
cabhrú leo dul i mbun oibre. Is é an bealach is fearr le sin a dhéanamh ná caighdeáin i dtaca le
cáilíocht tréimhsí oiliúna a shainiú agus a chur i bhfeidhm ar fud an AE.
CÉN t-ATHRÚ A BHEIDH ANN GO DÍREACH?
Iarrfar ar thíortha an AE a chinntiú go gcomhlíonfaidh tréimhsí oiliúna an mhargaidh oscailte
caighdeáin áirithe cáilíochta. Cabhróidh na treoirlínte sin lena chinntiú go gcuirfear an méid seo a

leanas ar fáil le linn tréimhsí oiliúna: ábhar maith foghlama, dálaí maithe oibre, trédhearcacht níos
fearr i ndáil le híocaíocht nó cúiteamh, cumhdach slándála sóisialta agus deiseanna níos fearr
earcaíochta a luaithe agus a bhíonn na tréimhsí oiliúna curtha i gcrích ag na hoiliúnaithe.
Ba cheart go ndéanfadh na treoirlínte ginearálta freisin céatadán na dtréimhsí oiliúna thar lear a
mhéadú, rud a d'fhéadfadh cabhrú le daoine óga post a aimsiú thar lear.
CATHAIN A THIOCFAIDH AN PACÁISTE I BHFEIDHM?
Táthar ag súil go nglacfaidh na Ballstáit an moladh sa chéad leath den bhliain 2014, agus go gcuirfear
chun feidhme an Creat Cáilíochta le haghaidh Tréimhsí Oiliúna a luaithe agus is féidir, faoi dheireadh
2014 ar a dhéanaí.

